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Għeżież Ġenitur/Kustodji 

Bidla fil-Mentalita`  

Il-perjodu li għaddejjin minnu bħalissa huwa sfida għal kulħadd. Dalgħodu 

ltqajt ma’ din l-istampa u ħsibt li naqsamha magħkom.  

 

 

 

Din l-istampa tisfidana biex naħsbu u nirriflettu dwar it-tip ta’ persuna li rridu 

nkunu, lil hinn mill-kontenut akkademiku, f’dan il-mument. Naturalment, 

kulħadd huwa mħasseb dwar il-fatt li t-tfal mhux qegħdin l-iskola u neqsin mill-

kuntatt mal-għalliema tagħhom. Il-COVID-19 hija prova li t-teknoloġija qatt ma 

tista’ tieħu post l-għalliem. 

Iżda lura għall-grafika. Huwa faċli ħafna li wieħed jipponta subgħajh u jagħti t-

tort lill-iskejjel u lill-għalliema għal xi ħaġa li ħadd ma kien ippreparat għaliha. 

Jiena dejjem naffaxxina ruħi kif fi kwalunkwe` kriżi, l-għadd ta’ esperti 

jimmultiplika ruħu b’mod inkredibli. F’daqqa waħda, kulħadd għandu opinjoni 

u parir x’jagħti. Kulħadd għandu soluzzjoni li taħdem basta xi ħadd ieħor 



 

 

jagħmel aktar sforz. Kulħadd jaf aktar mill-esperti. L-għarfien kollettiv ta’ 

komunità professjonali sħiħa (f’dan il-każ, l-edukaturi) ma tiswa xejn ħdejn dak 

li tgħid persuna waħda fuq il-midja soċjali. Agħar minn hekk huma n-nies li 

minflok jikkalmaw l-ilmijiet, jinstigaw il-biża’ u lil ħaddieħor, ħafna drabi 

moħbijin  wara skrin jew f’xi gruppi taċ-chat. 

Wieħed jista’ jifhem li ġenituri huma mħassba dwar il-progress akkademiku ta’ 

wliedhom. Aħna wkoll. Iżda għandna nkunu aktar inkwetati li jibqgħu 

b’saħħithom, fiżikament u mentalment. Kontenut akkademiku ġdid jista’ u se 

jkun qed jitwassal lit-tfal mill-bogħod. Il-bqija jsir is-sena li ġejja. Diġà qegħdin 

nagħmlu l-pjanijiet tagħna għas-sena l-ġdida u nixtieq nassigura lill-ġenituri li 

se nagħmlu l-almu tagħna kollu biex nindirizzaw id-diffikultajiet ikkawżati 

mill-għeluq tal-iskola din is-sena. 

Qed nipprova, anke jekk inkun l-ewwel wieħed li nammetti li mhux dejjem qed 

jirnexxili,  li nara din l-esperjenza bħala waħda ta’ tagħlim li eventwalment se 

twassal biex ilkoll kemm aħna nikbru.  Ikun faċli ħafna għalina li nagħtu 

worksheets biex l-istudenti jkollhom x’jaħdmu. Iżda dan, ser jgħin lill-istudenti 

tagħna? Ir-risposta hija le! Minflok, qed nagħżlu b’attenzjoni attivitajiet li se 

jixprunaw u jgħinu lill-istudenti biex jiżviluppaw ħiliet u kompetenzi oħra. 

Qiegħed jirnexxilna? Sa issa, ma għandix risposta għal din id-domanda, iżda 

żgur li ser nagħmlu dak kollu li nistgħu. 

Matul dawn l-aħħar snin, it-teknoloġija diġitali rrivoluzzjonat il-mod kif naħsbu 

u nagħmlu l-affarijiet. Jekk matul dan il-perjodu, it-tfal tagħna jitgħallmu 

ibaħħru d-dinja diġitali, allura nkunu nistgħu nibdew napprezzaw u forsi 

saħansitra nkunu grati għal din l-opportunità. 

Qed nippruvaw nimmonitorjaw dak li t-tfal qed jagħmlu. Xi tfal qed jaħdmu 

b’mod serju kull biċċa xogħol li tajniehom bl-għajnuna tal-ġenituri tagħhom. 

Qed nara xi xogħol, u ninsab impressjonat iżda fl-istess ħin iddispjaċut mill-fatt 

li xi tfal (u l-ġenituri tagħhom) mhu qed jagħmlu xejn. Iżda t-tort tal-iskejjel u 

tal-għalliema li m’għamlu xejn... Faċli hekk hux! 

Waħda mill-akbar kisbiet fl-iskola matul l-aħħar xhur kien il-proġett “Freedom 

to Learn”. “Freedom to Learn” jew F2L kif nafuh, huwa proġett Erasmus+ li 

qed naħdmu flimkien ma’ skola fl-Italja u skola fil-Polonja. Faċli ngħidu li ma 

nistgħux inkomplu naħdmu fuq dan il-proġett. Minflok, qed naħsbu dwar kif 

dan il-proġett jista’ jikber biex ninkludu aktar tfal. Dalwaqt ikollna aktar 

dettalji.  

Sadanittant, ippruvaw ħallu lit-tfal jiddejqu, iżda li verament jiddejqu! U meta 

ma jkunux jistgħu jissaportu aktar, agħtuhom ktieb. Sakemm kelli għaxar snin 

kont nobgħod naqra. Darba tant ma kontx naf x’ser naqbad nagħmel li qbadt 

ktieb. Din hija waħda mill-isbaħ esperjenzi ta’ ħajti. Naħseb dan l-istess ktieb 

qrajtu xi għaxar darbiet. Il-paġni tiegħu sfaru, iżda dan il-ktieb għandu post 

speċjali fuq xkaffa fil-librerija tad-dar. U jekk xi ħadd minnkom irid jaqrah, il-

kiteb jismu “Five on Finniston Farm” ta’ Enid Blyton. 



 

 

Jew tistgħu tħeġġu lit-tfal biex jaqraw dan il-ktieb ġdid ta’ Ġorġ Mallia - L-

Avventuri ta’ Melanie u Karl. 

Qed noqorbu lejn l-Għid. F’ċirkostanzi normali konna nkunu qed inħarsu ‘l 

quddiem lejn il-btajjel tal-Għid. Minflok, bħalissa kulħadd jistenna dak il-

mument li nkunu nistgħu mmorru lura l-iskola. Il-ġimgħa d-dieħla mhux se 

nagħtu xogħol lit-tfal skont is-sena, iżda ħa nissuġġerixxu xi attivitajiet għat-tfal 

kollha biex jieħdu gost waqt dawk li suppost huma l-vaganzi. Sadanittant, aħna 

qed nippjanaw għal dak li suppost kellu jkun l-aħħar term ta’ din is-sena 

skolastika.  

Ejjew ukoll ingawdu dan iż-żmien flimkien u flok inxerrdu l-biża’, nitgħallmu u 

nikbru minn din l-esperjenza. 

 

Tislijiet  

 

Charlot Cassar  

Kap tal-iskola 


