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7 ta’ April 2020 

Għeżież Ġenituri/Kustodji 

Grazzi! 

Nixtieq nirringrazzjakom għall-appoġġ tagħkom matul dawn il-ġimgħat li għaddew. 

Nirringrazzjakom ukoll tas-sapport li qed tagħtu lil uliedkom waqt li jkunu qed jagħmlu x-

xogħol li qed nagħtuhom id-dar.  

Matul dawn l-aħħar ġimgħat, ħafna żaru s-sit elettroniku tal-iskola! Qed ikollna iktar minn 

10,000 hit kull ġimgħa. L-għadd ta’ tfal li qed jagħmlu x-xogħol qiegħed ukoll jiżdied, u dan 

huwa ta’ kuraġġ għalina li qed jirnexxilna nilħqu lit-tfal, anke jekk mill-bogħod. 

Minkejja dan, ninsab ċert li mhux il-ġenituri kollha qed jifhmu dak li qed nagħmlu. Ser 

nipprova nispjega ftit il-valur edukattiv u l-validità ta’ dak li qed nagħmlu billi nuża l-

attivitajiet tal-Għid bħala eżempju.  

Lil hinn mis-sinifikat reliġjuż tal-Eżerċizzi, irridu nifhmu li ħafna tagħlim isir online. Online 

issib numru kbir ta’ videos iżda sempliċiment għax huma online ma jfissirx li huma tajbin. 

Irridu nitgħallmu nirriflettu fuq il-materjal kollu li niltaqgħu miegħu online u nagħmlu 

għażliet b’ċertu għaqal.  

Tlabna lill-istudenti biex jagħmlu x-xogħol li ma kienux għamlu. Din tissejjaħ 

accountability. Li tkun accountable, ifisser li tagħmel xogħlok u tagħmlu b’mod xieraq. Il-

fatt li t-tfal għadhom żgħar, ma jfissirx li m’għandhomx ikunu accountable. Meta nżżommu 

lit-tfal responsabbli nkunu qed ninvestu fil-futur tagħhom. Tinsewx li għad jasal żmien meta 

ma tkunx tista’ tiskużahom aktar. 

Tlabna lit-tfal jaqraw! Ma niqfux ngħidu: Aqra! Aqra! Aqra! Ma rridx  nirrepeti dak li diġà 

għidt kemm-il darba, iżda xi kultant nistaqsi lili nnifsi jekk aħniex tassew nifhmu r-raġuni 

għaliex aħna ninsistu tant fuq il-qari. Din mhijiex biss kwistjoni ta’ ortografija, vokabolarju 

jew grammatika... Il-qari jgħin ferm aktar minn hekk. 

Il-qari jgħin biex ngħaqdu numru ta’ elementi fi stampa sħiħa, lil hinn mill-kliem, sentenzi 

jew kapitli individwali. Meta naqraw, nifhmu kif ħaġa sseħħ wara oħra, u b’riżultat ta’ xi 

ħaġa oħra. Il-qari jgħinna biex nibdew nifhmu esperjenzi li nistgħu biss nimmaġinaw. Kull 

darba li naqbdu ktieb f’idejna inkunu qed nesploraw “dinja ġdida” u forsi aktar importanti 

minn hekk, il-qari jgħinna niżviluppaw l-immaġinazzjoni u l-kreattività tagħna. 

Nisimgħu ħafna dwar il-ħtieġa li nkunu kreattivi - iżda għandna t-tendenza li ninsew li ma 

tistax toħloq xi ħaġa ġdida jekk ma jkollokx materjal biex taħdem, kemm jekk kliem, żebgħa, 

esperjenzi!  

Staqsejna lill-studenti biex jagħtu l-kulur lil stampi ta’ artisti Maltin jew li jgħixu 

f’Malta. Bħala għalliem tal-arti, jkolli nammetti li kelli naħsibha darbtejn qabel nagħti dan 



 

 

ix-xogħol. Però din hija opportunità tajba biex it-tfal isiru aktar midħla tax-xena tal-arti 

f’Malta. Iżda ma waqafnix hemm. Aħna stedinna wkoll lit-tfal biex jużaw applikazzjoni 

online jekk ma jkollhomx aċċess għal printer. Li tuża applikazzjoni online biex tagħti l-kulur 

lil stampa hija esperjenza differenti għal kollox minn dak li aħna mdorrijin biha. Iżda, aktar 

importanti minn hekk, l-idea hija li t-tfal jifhmu li meta xi ħaġa ma tkunx tista’ issir b’mod 

tradizzjonali, ħafna drabi nistgħu nsibu alternattiva. 

Imbagħad tlabna lit-tfal biex itellgħu t-tpinġijiet tagħħom fuq Padlet. Padlet hija 

applikazzjoni li tintuża għal ħafna affarijiet. Permezz ta’ Padlet tista’ tikkollabora fuq proġett 

ma’ nies mid-dinja kollha, billi taqsam l-ideat u tagħti u tingħata feedback. Li t-tfal jitgħallmu 

jagħmlu dan huwa ħila li żgur ser isibu utli f’ħajjithom. 

Staqsejna lit-tfal iħarsu lejn it-tradizzjonijiet tal-Għid għax aħna ngħixu f’dinja ħafna 

akbar minn xtutna. Dan huwa l-ewwel pass lejn l-iżvilupp ta’ kompetenzi interkulturali – 

meta aħna nifhmu li l-mod kif nagħmlu l-affarijiet aħna huwa biss wieħed minn ħafna modi 

differenti. Fl-istess ħin, staqsejna lit-tfal biex jiċċelebraw it-tradizzjonijiet tagħna wkoll. Għal 

darb’ oħra, aħna tlabna lit-tfal biex jużaw Padlet. Il-fatt li wieħed ikun jaf kif jinteraġixxi u 

jġib ruħu fi spazji online huwa importanti daqs li wieħed ikun jaf kif għandu jġib ruħu 

f’sitwazzjonijiet normali. 

Irridu nieħdu ħsieb l-emozzjonijiet!  It-tfal (u l-adulti) jistgħu jħossuhom maħkuma minn dak 

li qed jiġri bħalissa. Meta ngħinu lit-tfal jagħrfu kif qed iħossuhom, inkunu qed ngħinu l-

iżvilupp tal-intelliġenza emozzjonali tagħhom. 

Għidna lit-tfal biex jaħsbu f’ħaddieħor għax wara kollox aħna ħlejjaq soċjali. Xi kultant, 

tant niffukaw fuqna nfusna, il-ħtiġijiet tagħna, ix-xewqat tagħna, li ninsew lill-oħrajn. 

COVID-19 qed iġegħelna nikkunsidraw dak li verament huwa importanti fil-ħajja. Li tkun 

qalbek tajba ma jiswiex flus iżda xorta tista’ tagħmel differenza kbira fil-ħajja  ta’ xi ħadd. 

Tlabna lit-tfal jiddekoraw bajda. Apparti l-iżvillup ta’ dawk li jissejħu fine motor skills, 

żgur li ser jidħqu daħqa tajba. Din tista’ sservi wkoll bħala rikordju bħala rikordju ta’ dan iż-

żmien. 

Fil-każ tal-craft magħmul mir-rollijiet tat-toilet paper, wieħed mhux talli jkun qiegħed 

jiżviluppa l-fine motor skills u l-kreattivita`, iżda forsi jġegħelna wkoll naħsbu u nirriflettu 

fuq l-azzjonijiet tagħna! Minn dak li smajt, xi nies għandhom biżżejjed toilet paper biex 

iservihom sal-2021! 

Nixtieq nassigurakom  li fejn tidħol l-edukazzjoni ta’ uliedkom, xejn m’hu qed isir 

b’kumbinazzjoni. Dejjem ħadna l-edukazzjoni tat-tfal bis-serjetà u xejn mhu se jwaqqafna, 

lanqas il-COVID-19! 

Żommu ruħkom safe! 

 

Charlot Cassar 

Kap tal-iskola 

 


