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Ġimgħa Oħra
Waqt li qed nikteb dawn il-kelmiet, il-miżuri biex jitrażżan it-tixrid tal-virus qed isiru
aktar stretti, filwaqt li xi nies għadhom qed iġibu ruħhom b’mod irresponsabbli. Ma
nafux eżatt x’se jiġri, jew kemm ser idumu magħluqin l-iskejjel.
Hemm ftit realtajiet li, bħala edukaturi, qed nippruvaw inħabbtu wiċċna
magħhom.
Aħna ninsabu mħassba dwar l-istudenti tagħna. M’aħniex imħassba biss dwar ilprogress akkademiku. Ninsabu mħassba dwar familji vulnerabbli, u b’mod partikolari
dwar tfal vulnerabbli li jistgħu jkunu maqbudin f’sitwazzjonijiet abbużivi. Li wieħed
joqgħod id-dar hija sfida għal kulħadd u aktar u aktar għal persuni bi problemi ta’ saħħa
mentali. Jekk tistgħu għinu lill-familji u t-tfal vulnerabbli. Agħtuhom telefonata, u jekk
hemm bżonn iġbdu l-attenzjoni tal-awtoritajiet.
Qegħdin nitgħallmu. L-ebda edukatur ma kien imħejji tajjeb għall-isfidi li ġab miegħu
dan il-virus. U qabel ma xi ħadd jibda jipponta subgħajh, bil-paroli vojt tas-soltu rigward
l-għalliema u l-vaganzi, l-għalliema tagħna ma waqfux jaħdmu biex jippreparaw u
jipprovdu xogħol għall-istudenti. Kburi bit-tim ta’ Żabbar B li daħlu għall-isfida. Żbalji
żgur li qed nagħmlu, imma qed nippruvaw bl-aħjar mod li nistgħu.
Aħna wkoll għandna l-familji tagħna. Għandna ġenituri, tfal, nanniet u qraba anzjani li
jiddependu mill-għajnuna tagħna. Din is-sitwazzjoni hija diffiċli għalina lkoll. U huwa
normali li nħossu din id-diffikultà. Nistgħu nifhmu kif qed iħossuhom il-ġenituri u t-tfal
f’dan iż-żmien. U minħabba dan irridu niżguraw li x-xogħol li qed nagħtu lill-istudenti
tagħna verament qed jgħin.
Ħloqna stħarriġ biex niġbru feedback dwar ix-xogħol li qed nagħtu lill-istudenti
tagħna. Hemm verżjoni bl-Ingliż u oħra bil-Malti. Jekk jogħġobkom agħtuna l-feedback
tagħkom għax dan ħa jgħinna ngħinuk.
Xi punti oħra...
Talbiet individwali — Qed nirċievu għadd ta’ emails b’talbiet speċifiċi. B’dispjaċir, ma
nistgħux nirrispondu għall-posta elettronika individwali jew nilqgħu kull talba, anke
jekk qed nagħmlu kull sforz biex nagħmlu dan.
QR Codes — Ġenituri qed jistaqsuna għal QR Codes li jagħti aċċess għall-materjal fuq ittablets. M’hemmx bżonn QR Code għall-attivitajiet li qed nagħtu lit-tfal minn ġimgħa
għal ġimgħa fuq il-website tal-iskola. L-għalliema qed jaħdmu biex jagħmlu materjal
ieħor disponibbli fuq it-tablets mingħajr il-ħtieġa tal- QR Codes.

Printing minn fuq it-Tablet — Ġenituri qed jistaqsuna jekk huwiex possibbli li jiġi
pprintjat materjal minn fuq it-tablets tal-istudenti. Dan jista’ jsir billi t-tablet jitwaħħal
ma’ kompjuter u jiġi aċċessat bħala USB. Fittex il-fajls pdf u għandek issib il-handouts
kollha li l-għalliema tellgħu fuq it-tablets. F’dan il-mument ma nafux b’mod eħfef kif
jista’ jsir dan.
Xogħol għall-istudenti — Aħna nifhmu li l-ġenituri jistgħu jħossuhom mifxula bissitwazzjoni li qed niffaċċjaw. Iżda... il-ġenituri għandhom rwol kbir x’jaqdu fledukazzjoni tat-tfal tagħhom fi kwalunkwe każ, u issa aktar minn qatt qabel. Qed
nagħmlu attivitajiet disponibbli. Qed nagħmlu l-almu tagħna, iżda ma nistgħux nagħmlu
dan kollu waħedna.
Għandna bżonn li l-ġenituri jieħdu rwol attiv u jappoġġjawna mill-bogħod. Din hija
opportunità eċċellenti biex it-tfal jiżviluppaw ħiliet ta’ tagħlim indipendenti u
kompetenzi diġitali. Spjegaw ix-xogħol (jekk ikun meħtieġ) u mbagħad ħallu lit-tfal
jaħdmu waħidhom. Ma ġara xejn jekk jagħmlu l-iżbalji. Impact ippubblikaw xi pariri
għall-ġenituri tat-tfal tal-primarja rigward is-sitwazzjoni attwali.
Jekk ikun hemm ġenituri li ġenwinament ma jkunux jistgħu jgħinu lit-tfal,
nifhmu. Nifhmu wkoll li huwa ħafna aktar faċli li t-tfal jilagħbu fuq it-tablet, jew li jaraw
it-televixin matul il-ġurnata kollha. U jekk jiġri hekk f’xi ġurnata aktar diffiċli mis-soltu,
ma tkunx waqgħet id-dinja. Madankollu, dan ma għandux iseħħ kuljum. Mhux se
ninsistu li t-tfal jagħmlu x-xogħol kollu iżda aħna nemmnu li jekk it-tfal jagħmluh, dan
jgħinhom. Mhux ser noqgħod indur mal-lewża - jekk hemm xi ġenituri li ma
jinteressahomx, żgur li mhux ser ikunu jistgħu jagħtu t-tort lill-iskola.
Fl-aħħar nett, nixtieq nirringrazzja lill-komunità skolastika kollha għall-appoġġ
kontinwu. Qed ngħixu dan iż-żmien diffiċli l-bogħod minn xulxin, imma flimkien. Jista’
jkun hemm ġranet agħar minn oħrajn, iżda anke dan iż-żmien diffiċli jgħaddi.
Ħudu ħsieb. Ibqgħu ġewwa!
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