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MESSAĠĠ TAL-ARĊISQOF PAWLU CREMONA O.P. 

FIL-KONKLUŻJONI TAS-SEMINAR DWAR MEDIA EDUCATION 

 

Huwa ta sodisfazzjon kbir għalija li l-moviment ta’ Media Education f’Malta ħareġ mill-

Knisja. Il-Knisja ndunat minn kmieni li l-media hija lingwa li biha se jitkellmu t-tfal u ż-

żgħażagħ tagħna għada pitgħada, u allura ħasbet li mhux biss fl-iskejjel tagħha tgħallem 

dan is-suġġett imma li trawwem fl-istudenti li jattendu dawn l-iskejjel sens ta’ 

evalwazzjoni kritika tal-messaġġi li joħorġu mill-media. Il-Knisja hija kommessa li tibqa’ 

tipprovdi fl-iskejjel tagħha l-Media Education. B’dan mhux biss nifhmu kif inħaddmu l-

media imma kif il-media jista’ jkollha nfluwenza fuqna, u allura kif inkunu kapaċi 

nużawha għall-ġid tal-bniedem. Jalla tiżdied l-importanza ta’ dan is-suġġett fl-iskejjel 

kollha sabiex il-ġid li qed naraw fl-istudenti, jgawdu minnu t-tfal u ż-żgħażagħ kollha tas-

soċjetà Maltija.   



 PAWLU CREMONA O.P. 
   Arċisqof ta’ Malta 
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MESSAĠĠ TA’ FR CHARLES TABONE O.P. 

FL-INTRODUZZJONI TAS-SEMINAR DWAR MEDIA EDUCATION 

 

Aktar ma bdew jiżviluppaw il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali, aktar beda jinħass il-

bżonn għall-edukazzjoni adegwata. Sa mill-1982 insibu dikjarazzjoni li tħeġġeġ lill-

awtoritajiet kompetenti biex jieħdu ħsieb il-Media Education. Din id-dikjarazzjoni ġiet 

iffirmata mir-rappreżentati ta’ 19 il-pajjiż waqt simpożju tal-UNESCO fuq dan is-suggett, 

li sar fi Grunwald il-Germanja. Id-dikjarazzjoni tgħid li qed ngħixu fi żmien fejn il-media hi 

omnipreżenti u f’xi pajjiżi t-tfal igħaddu aktar ħin jaraw it-televiżjoni milli jgħaddu ħin l-

iskola. Biżżejjed insemmu kif it-tfal tagħna llum huma esposti għat-teknoloġiji tal-

informatika u l-komunikazzjoni biex nifhmu l-importanza tal-Media Education. Id-

dikjarazzjoni tagħti erba’ linji gwida għall-Media Education: 

1. L-iżvilupp ta’ programmi komprehensivi ta’ Media Education għall-livelli kollha 

edukattivi. 

2. It-taħriġ tal-għalliema u l-koxjentizzazzjoni ta’ dan il-bżonn lill-istakeholders l-oħra 

fl-isfera soċjali. 

3. Ir-riċerka f’dan il-qasam. 

4. Il-kooperazzjoni nternazzjonali fil-Media Education. 

Id-dikjarazzjoni tagħmel enfasi li l-Media Education tkun l-aktar effettiva meta il-ġenituri, 

l-għalliema, n-nies tal-media u min jieħu d-deċiżjonijiet fil-pajjiż, ilkoll jagħrfu r-

responsabbiltà tagħhom f’dan il-qasam. 

Ħamsa u għoxrin sena wara d-dikjarazzjoni ta’ Grumwald, eżattament f’Ġunju tal-2007, 

l-hekk imsejħa ‘Paris Agenda’ rrikonoxxiet il-linji gwida tad-dikjarazzjoni oriġinali u 

żviluppat tnax-il rakkomandazzjoni. Id-dikjarazzjoni ta’ Pariġi nsistiet li l-post u r-rwol tal-

media ssaħħaħ bil-kbir fis-soċjetà tagħna, għalhekk aktar minn qatt qabel kull ċittadin 

jenħtieġ li jkun kapaċi jagħmel analiżi kritika tal-informazzjoni li jirċievi skond il-medium li 

permezz tiegħu tasallu, jkun kapaċi jipproduċi materjal għall-media u jirrispondi 

adegwatament għall-bidliet professjonali u soċjali. L-istakeholders kollha għandhom 

ikunu nvoluti fil-Media Eucation. 

Mir-rakkomandazzjoni li nsibu fl-Agenda ta’ Pariġi jirriżulta li b’Media Education ma’ 

nifhmux biss edukazzjoni permezz tal-media, imma wkoll edukazzjoni biex nipproduċa 

materjal għall-media. L-aktar importanti imma, hi l-edukazzjoni għall-evalwazzjoni kritika 

tal-media. F’kull medium niddistingwu: l-lingwaġġ, l-kontenut u l-organizzazzjoni li hemm 

wara dak il-medium. L-edukazzjoni għall-evalwazzjoni kritika trawwem lill-istudent biex  
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jagħraf dawn it-tliet aspetti u jkun kapaċi janalizzhom biex jara x’inhu l-messaġġ li jrid 

jitwassal u x’hemm wara l-messaġġ.  

Il-Knisja, min-naħa tagħha wriet b’mod ċar li l-attitudni tagħha lejn il-media nbidlet. Id-

Dokument tal-Konċilju Vatikan it-Tieni ‘Inter Merifika’ tal-1963 jieħu attitudni pożittiva lejn 

il-media u juri li l-Knisja tappprezza l-qawwa u s-sbuħija ta’ dawn il-mezzi ta’ 

komunikazzjoni biex jitwassal il-messaġġ tal-Vanġelu. Hija għarfet d-dritt u d-dmir li 

għandha li tuża l-media biex twassal il-messaġġ tagħha. Ma tistenniex li d-dokument 

jitħaddet direttament fuq Media Education, imma jirikonoxxi l-ħtieġa ta’ taħriġ fil-media li 

għandu jkun preżenti fl-Iskejjel Kattoliċi, fis-Seminarji u fil-Gruppi tal-Lajċi (Inter Merfica, 

parag. 17). 

Matul iż-żmien l-ideja tal-Media Education fi ħdan il-Knisja ġiet iċċarata u msaħħa. Ser 

nirreferi għal dak li jgħid il-Papa preżenti dwar dan is-suġġett ghax hu jikkwota 

dokumenti relatati tas-Sante Sede li ħarġu wara l-Inter Merifica. Fil-messaġġ tiegħu fl-

okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni tal-2007, il-Papa Benedittu XVI jagħmel ċara 

d-distinzjoni bejn l-użu tal-media fl-edukazzjoni u l-formazzjoni tat-tfal biex jirrispondu 

adegwatament għall-media, jiġifieri biex jiġu preparati ħalli jkun jistgħu jagħmlu dak li 

aħna qed insejħulu evalwazzjoni kritika tal-media. Il-Papa jinsisti fuq l-importanza tal-

Media Education minħabba l-influwenza enormi tal-media fid-dinja tal-lum. ‘Il-media 

qegħda litteralment tifforma l-ambjent kuturali li fih ngħixu bħala parti mill-

proċess tal-globalizzazzjoni mgħejjun mill-iżvilupp rapidu tat-teknoloġija. Bl-

influwenza kbira tagħha l-media qed tikkompeti bis-sħieħ mal-Iskola, mal-Knisja,u 

wkoll mad-dar u l-familja, fil-formazzjoni tat-tfal taghna.’ 

F’Malta konna minn tal-ewwel li ntroduċejna l-Media Education. Dan sar permezz ta’ 

inizjattiva fi hdan il-Knisja.  Fl-1981, qabel id-dikjarazzjoni ta’ Grumwald, fl-iskejjel tal-

Knisja sar l-ewwel esperiment biex jibda jkun hemm il-Media Education. Sa mill-bidu l-

Knisja fehmet din l-edukazzjoni bħala formazzjoni fl-analiżi kritika tal-media, mingħajr 

ma teskludi l-aspetti l-oħra. Fuq dan qed tinsisti l-Knisja fil-proċess li għaddej bħalissa fil-

pajjiż biex jiġi finalizzat il-Kurrikulu Nazzjonali. Il-Media Education m’għandiex tfisser biss 

‘Digital skill’ u tkun tagħmel biss parti mill-Edukazzjoni Teknoloġika, ghax hekk il-Media 

Education issir estensjoni tat-Teknologija tal-Informatika. Media Education tfisser 

evalwazzjoni kritka tal-media bażata fuq sett ta’ valuri li jagħmlu ġid lill-persuna 

sħiħa. 

Il-Knisja hi kommessa li l-Media Education tingħata l-importanza li jixirqilha fil-

formazzjoni tat-tfal u ż-żgħażagħ taghna. Dan aħna nistgħu nagħmluh permezz tal-

iskejjel tagħna; l-iskejjel tal-Knisja. Għalhekk riċentement inħatar Mr. Edward Wright 

bħala Head of Department tal-Media Education biex naħdmu ħalli nsaħħu dan l-aspett 

tal-edukazzjoni fl-iskejjel tagħna. Dan is-seminar għandu jgħina biex nifhmu l-importanza 

tal-Media Education, naraw x’jista’ jsir u kif nistgħu nikkoperaw ħalli naħdmu għal din il-

kawża ġusta. Il-Media Education hi ndispensabbli għall-formazzjoni ħolistika tat-tfal u ż-

żgħażagħ tagħna. Biex nilħqu dan il-għan jenħtieġ l-ewwel u qabel kollox, li l-għalliema  
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tagħna jagħrfu l-importanza tal-Media Education fid-dinja tal-lum u jkollhom it-taħriġ 

meħtieġ biex jgħallmu s-suġġett. Dan joħroġ ċar u b’mod enfatiku fiż-żewġ 

dikjarazzjonijiet li semmejna, jiġifieri dik ta’ Grumwald u dik ta’ Pariġi, kif ukoll fid-direttiva 

tal-Unjoni Ewropeja tal-2007, dwar is-servizzi tal-media awdjoviżivi. 

Nawgura li dan is-seminar iservina biex niccaraw l-idejat tagħna dwar il-Media 

Education, nagħrfu li hi ndispensabbli fid-dinja tal-lum u nitħeġġu biex nagħmlu dak li 

jenħtieg ħalli nsaħħu dan l-aspett tal-edukazzjoni fl-iskejjel tagħna. 

 

Fr. Charles Tabone O.P. 

Delegat tal-Arċisqof għall-Mezzi tal-Komunikazzjoni Socjali 

 

 


