Il-Ġimgħa l-1 ta’ Lulju 2022
Għeżież Produtturi, kooperattivi u operaturi,
Nifhmu li fid-dinja żviluppata u matul iż-żmien il-proviżta ta’ ikel fil-gżejjer Maltin saret tittieħed garantita
bi produzzjoni lokali u wisq aktar mill-importazzjoni. Madankollu, il-pandemija tal-COVID-19, ġabet
magħha sens ta’ realizzazzjoni dwar l-importanza tas-sigurta’ tal-ikel nazzjonali, filwaqt li ħolqot sens
t’apprezzament akbar lejn il-produtturi tal-ikel u l-prodott lokali.
F’dan ir-rigward, l-intenzjoni tal-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali hija li
jkompli jkabbar dan is-sens t’apprezzament billi jeduka u jippromwovi aktar l-irwol importanti tal-bdiewa,
u r-raħħala bħala produtturi tal-ikel fost is-soċjeta Maltija u Għawdxija, speċjalment fost il-ġenerazzjonijiet
futuri. Din l-intenzjoni hija riflessa wkoll fil-programm elettorali tal-Gvern permezz ta’ miżura elettorali
numru 599 - Inżidu l-għarfien fost it-tfal dwar l-importanza tal-agrikoltura fil-produzzjoni tal-ikel, il-valur
tal-prodott lokali, il-konsum responsabbli tal-ikel u l-irwol tal-bdiewa u r-raħħala fis-soċjetà. Nagħtu lopportunità lil kemm jista’ jkun studenti fl-iskejjel primarji u sekondarji jipparteċipaw f’attivitajiet ta’
tkabbir ta’ frott u ħaxix huma stess.
Għal dan il-għan, il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali flimkien mal-Ministeru
għall-Edukazzjoni, l-iSport, iz-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni qed jaħdmu sabiex iniedu programm
edukattiv bl-isem ta’ Let’s Talk Farming fl-iskejjel Primarji kollha mis-sena skolastika li jmiss. Dan ilprogramm se jkun jinkludi fih diversi kategoriji t’attivitajiet u inizzjattivi dwar il-produzzjoni tal-ikel li liskejjel jistgħu jintegraw bħala parti mis-suġġetti diġa mgħallma fil-livell primarju bħall-lingwi, ilmatematika fost suġġetti oħrajn. Dan il-programm jaħseb ukoll sabiex jiġu organizzati sessjonijiet ta’
informazzjoni fl-iskejjel li fihom jistgħu jiġu mistiedna produtturi lokali, kif ukoll se jinkoraġġixxi skejjel
jorganizzaw ħarġiet edukattivi għand produtturi tal-ikel bħall-kumpaniji, rziezet tal-annimali, azjendi,
stabbilimenti, kooperattivi, u istituzzjonijiet pubbliċi relatati mal-produzzjoni tal-ikel.
Sabiex ngħinu lill-iskejjel jidentifikaw dawn il-produtturi tal-ikel li jkunu lesti li jipparteċipaw f’dan ilprogramm u jilqgħu studenti bħala parti minn attivitajiet u ħarġiet ta’ dan il-programm edukattiv, il-Ministeru
qed joħroġ din l-espressjoni ta’ interess għal dawk il-produtturi li jixtiequ jkunu parti minn dan il-programm
edukattiv. Il-lista ta’ dawn il-produtturi se jkunu nklużi bħala parti mill-ktejjeb t’informazzjoni dwar dan ilprogramm edukattiv li se jkun qed jiġi ċċirkolat elettronikament fl-iskejjel primarji.
Għalhekk, kull produttur interessat għandu jwieġeb uffiċjalment bid-dettalji tal-kumpanija, razzett, azjenda,
stabbiliment, kooperattiva, u/jew istituzzjoni pubblika tiegħu, dettalji ta’ persuna ta’ kuntatt, kif ukoll tista
tipprovdi logo li jista jkun inkluż fil-ktejjeb t’informazzjoni dwar dan il-programm edukattiv li se jkun qed
jitqassam elettronikament fl-iskejjel primarji. Din l-espressjoni t’interess hija waħda bla ħlas u
espressjonijiet sabiex tkunu parti minn dan il-programm edukattiv se jintlaqgħu sa nhar il-Ġimgħa
22 ta’ Lulju fuq letstalkfarming.mafa@gov.mt. Għal aktar informazzjoni, tistgħu iċċemplu fuq 22924203
(ħinijiet tal-uffiċċju).
Nħeġġukom tkunu parti minn dan il-programm sabiex inżidu s-sens t’apprezzament lejn il-produtturi u lprodott lokali fost it-tfal.
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