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Ninġabar: 

Noqgħod bi kwieti u għal ftit mumenti nafda lill-edukaturi li naf f’idejn Alla. Naħseb fil-missjoni 

kbira tagħhom. Nirrifletti kemm il-ġenerazzjonijiet ta’ warajna jkunu aħjar jekk jirċievu valuri ta’ 

kollaborazzjoni u ta’ attenzjoni għal min hu l-aktar dgħajjef fis-soċjetà. 

Merħba! Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu     

għall-edukaturi biex ikunu xhieda kredibbili, billi jgħallmu l-fraternità iktar milli                          

l-kompetittività u fuq kollox jgħinu lil min hu l-iżgħar u l-aktar vulnerabbli. 

Kliem ta’ dawl: 
L-edukazzjoni hija l-iktar arma b’saħħitha li għandna biex nibdlu d-dinja.             N. Mandela  

           

X’nista’ nagħmel: 
Insib mezz kif insostni u napprezza lil dawk l-edukaturi li f’xogħolhom jagħżlu li jgħaddu aktar        

il-valuri ta’ inklużjoni u fraternità milli dawk tal-kompettitività.   

Naħseb ftit: 
Liema kwalitajiet kbar kellha din l-għalliema? X’valuri għaddiet lill-istudenti tagħha? Għaliex 

taħseb li l-awtur għandu memorji daqshekk ċari dwarha?  

Nitlob: 
Missier, ibgħat l-Ispirtu tiegħek fil-qalb ta’ kull edukatur/a sabiex dawn isibu l-kuraġġ u s-sapport 

meħtieġ biex jgħallmu l-valuri tal-fratellanza lill-istudenti tagħna sa miċ-ċokon. Nitolbuk tagħti      

d-doni tal-paċenzja, tal-imħabba u tas-saħħa lill-edukaturi sabiex ma jaqtgħux qalbhom milli 

jibqgħu jgħinu lill-membri vulnerabbli tas-soċjetà tagħna.  

Fatt ċkejken: 
Fl-Università ta’ North Carolina, bħala parti mill-attivitajiet  

tal-American Education Week, saret stedina lill-istudenti 

sabiex jiktbu dwar xi għalliema li ħallew impatt pożittiv fuq 

ħajjithom. Wieħed mill-istudenti kiteb dan il-kliem sabiħ 

dwar għalliema li kellu fit-tielet sena tal-primarja.  

Ms Sehorn kienet għalliema differenti mill-oħrajn. Ma 

konniex naraw il-ħin jgħaddi waqt il-lezzjonijiet tagħha. 

Dan għaliex l-attivijiet kienu jidhru jiżvolġu weħidhom u b’mod naturali ħafna. Fuq in-naħa ta’ 

wara tal-klassi kellna spazju li kienet issejjaħlu “bejta”; kienet rokna ddedikata  għall-qari, mimlija 

kotba u kuxins. Ms Sehorn kienet tħajjarna mmorru naqraw jew tal-anqas inserrħu għajnejna u 

moħħna quddiem il-kotba. Ħafna drabi kienet tinkoraġġina noqogħdu ftit tal-ħin hemm u 

noħolmu dwar xi ħaġa meraviljuża u naħsbu kif nistgħu nagħtuha l-ħajja.  

Fl-inħawi tal-iskola kienu jrabbu ż-żwiemel u kien hemm ħafna raba’ u mogħdijiet għall-passiġġati. 

L-hena tagħna kien li mmorru nqallbu l-ħamrija biex niġbru d-dud, it-tafal u materjal ieħor ħalli 

nagħmlu l-kompost. Konna ħloqna ġnien għalina. Kulħadd kien jieħu sehem. U lkoll konna kburin 

bil-ħidma li konna nagħmlu flimkien u talli rnexxielna nibdlu l-ħolma tagħna f’realtà.  

Jien kont student immigrant mill-Filippini, ngħix f’komunità ta’ ħafna barranin. L-għalliema kienet 

tgħinna nitgħallmu naċċettaw id-differenzi ta’ bejnietna. Dak li tgħallimt u ħdimt flimkien           

mal-oħrajn swewli bħala l-akbar lezzjoni ta’ ħajti, li għadni ngħożż fija sal-ġurnata tal-lum. 


