
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Ħobb lit-tfal b‟imħabba inkundizzjonata u aċċettahom kif inhuma, u urihom li 

tħobbhom u taċċettahom b‟mod li huwa addattat għall-età tagħhom.  



· Kun ċar mat-tfal fuq liema mġiba hi aċċettabbli, fakkarhom fir-regoli, u inkorraġġihom 

jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom b‟mod xieraq.  



· Kellem lit-tfal fuq kif ċerta mġiba tista‟ sservi bħala sapport għalihom, u fuq il-valur ta‟ 

 dan is-sapport.  



· Irrikonoxxi u faħħar lit-tfal meta jkunu assertivi.  



· Oħloq sitwazzjonijiet fejn it-tfal ikunu jistgħu juru l-assertività tagħhom.  



· Inkoraġġixxi diskussjonijiet dwar l-emozzjonijiet, l-aspettattivi li jkollna minn ħaddieħor 

jew minn xi sitwazzjonijiet fil-ħajja, u l-problemi li qegħdin niffaċċjaw jew li nistgħu 

niltaqgħu magħhom.  

 

· Esprimi l-emozzjonijiet tiegħek fejn hu xieraq, u uri li huwa importanti li turi u titkellem 

fuq dak li qed tħoss.  



Għajnuniet għall-

Għalliema 



· Inkoraġġixxi lit-tfal biex jieħdu responsabbiltà tal-imġiba tagħhom. 



· Ħu r-responsabbiltà inti stess meta jkun hemm xi ħaġa ħażina u int għandek parti mir-

responsabbiltà. 

 

· Inkoraġġixxi lit-tfal jagħmlu portfolio bix-xogħol tal-iskola tagħhom. 



· Staqsi għall-feedback mingħand il-ġenituri wara l-attivitajiet tad-dar.  



· Meta l-għalliema jempatizzaw mal-istudenti tagħhom, ikunu qegħdin jiffaċilitaw 

 ambjent ta‟ tagħlim pożittiv għat-tfal u jkunu qegħdin jinkoraġġixxu lit-tfal jempatizzaw 

 ma‟ xulxin ukoll.  



· Kun konxju/a li l-empatija fit-tfal tgħinhom biex jiffurmaw relazzjonijiet effettivi mal-

oħrajn.  



· Xi tfal isibuha diffiċli biex jempatizzaw u jifhmu lil oħrajn.  Meta tgħinhom jibdew jifhmu 

 u jiddeskrivu l-emozzjonjiet tagħhom, xi ħaġa li ħafna tfal isibu diffiċli, tkun qed 

 tgħinhom biex jibdew jifhmu lil ħaddieħor ukoll.  



· Involvi t-tfal fid-deċiżjonijiet li jaffettwawhom u urihom ċar l-għażliet li għandhom. 

 Ħeġġiġhom isemmu il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta‟ kull għażla sabiex tgħinhom jaslu 

 għad-deċiżjoni tagħhom.  



 

· Meta tinvolvi lit-tfal fid-deċiżjonijiet li tieħu inti, tkun qed tgħinhom jiżviluppaw iktar 

 koperazzjoni, kollaborazzjoni, motivazzjoni u indipendenza, u tkun qed tgħinhom iktar 

 jemmnu fihom infushom.  



· Agħraf kif il-ħiliet tat-tfal jistgħu jintużaw biex jgħinu lill-oħrajn fil-komunità tal-iskola.  



· Oħloq netwerk ma‟ tfal minn klassijiet oħra li għandhom l-istess interessi bħat-tfal fil-

 klassi tiegħek, u organizza xi attivitajiet li t-tfal jistgħu jagħmlu flimkien.  



· Iddiskuti mat-tfal x‟aspirazzjonijiet għandhom għall-futur tagħhom.  



· Uri l-interess tiegħek fl-attivitajiet li t-tfal jagħmlu barra mill-iskola u li huma  importanti 

għat-tfal (eż: żfin, mużika, atletika). Jekk it-tfal jaqsmu miegħek xi ħaġa importanti 

għalihom (eż: xi kunċert tal-mużika li se jieħdu sehem fih) agħmel mezz li tiftakar u 

tistaqsi fuq l-attività u fuq kif marru.  



· Ftakar li meta t-tfal igawdu minn relazzjonijiet pożittivi mal-oħrajn, din tgħinhom biex 

 ikunu reżiljenti.  



· Uri li temmen fl-istudenti u ispirhom b‟dak li tagħmel inti stess.  



· Jekk it-tfal ikollhom xi ħsibijiet negattivi, urihom kif dawn il-ħsibijiet mhumhiex 

neċessarjament verità.  



· Kun ta‟ eżempju billi tbiddel xi ħsibijiet negattivi li jkollok fi ħsibijiet iktar pożittivi u uri lit-

 tfal kif irnexxielek tbiddilhom.  



· Inkoraġġixxi lit-tfal jagħmlu miri biex jilħqu xi ħaġa li jridu huma. Din l-opportunità 

 tgħinhom fil-ħsieb tagħhom, għax iridu jippjanaw kif se jilħqu l-miri tagħhom u jaħsbu 

 f‟possibilitajiet differenti ta‟ kif ħa jilħqu l-għanjiet tagħhom. Dan il-proċess ikun 

 qiegħed jgħinhom ukoll isaħħu l-indipendenza u l-awtonomija tagħhom u jgħinhom 

 jirrealizzaw li huma jistgħu jagħmlu xi ħaġa biex isseħħ bidla f‟ħajjithom. 



·  



· Agħraf, evalwa u ċċelebra s-suċċessi tat-tfal, u enfasizza x‟għamlu t-tfal stess biex 

kisbu dan is-suċċess.  



· Kun onest, realistiku u speċifiku meta tkun qiegħed tirrelata u tikkomunika mat-tfal.  



· Ippjana attivitajiet li joffru sfida u li jkunu ta‟ tifsira għat-tfal, iżda fl-istess ħin żomm 

f‟moħħok li kull student irid ikun kapaċi jagħmel dik l-attività. 



· Inkoraġġixxi lit-tfal jiddeċiedu x‟rewards jixtiequ wara li jkunu lestew ix-xogħol tagħhom.  



· Isma‟ lit-tfal u tihom ċans jispjegaw l-ideat tagħhom. 



· Agħti l-opportunità lit-tfal li jkunu independenti, li jieħdu responsabbiltà għall-imġiba 

 tagħhom u li jesperjenzaw il-konsegwenzi tal-imġiba tagħhom.  



· Kun pożittiv/a fuq il-futur tal-istudenti tiegħek u inkoraġġihom jesprimu l-opinjonijiet 

tagħhom.  



· Agħraf li inti role model għall-istudenti tiegħek.  

 

· Inkoraġġixxi u oħloq opportunitajiet fejn it-tfal jistgħu jgħinu lil ħaddieħor fil-komunità 

 b‟mod volontarjat.  



· Ġib eżempju b‟esperjenzi li t-tfal jgħaddu minnhom kuljum biex toħloq diskussjoni fuq 

id-drittijiet u r-responsabbiltajiet tagħhom.  



 

· Oħloq opportunitajiet fejn it-tfal jesperjenzaw bosta tipi ta‟ attivitajiet sabiex tgħinhom 

 jiskopru l-ħiliet, it-talenti, u l-interessi tagħhom.  



· Ikkrea „Rokna Foresta‟. Kull student għandu jkollu „pocket‟ għalih f‟din ir-rokna. F‟kull 

 pocket għandu jkun hemm pupu jew pupa żgħir/a (Ann jew Tom), u maskri żgħar 

 għall-erba‟ emozzjonijiet bażiċi. It-tfal jistgħu jieħdu l-pupu/a tagħhom id-dar.  Il-pupi 

 jistgħu jmorru f‟‟Rokna Foresta‟ sabiex jitkellmu maż-żewġ pupi kbar l-oħra. Il-pupi l-kbar 

 jistgħu jittieħdu d-dar ukoll. 



· Poġġi xi slogans fil-klassi: “Nistgħu nsolvu problema mingħajr ma niġġieldu; il-ġlied ma 

 jsolvix il-problema!” “Il-persuna u l-problema huma differenti- Iffoka fuq il-problema!“  

 “Meta naqblu kulħadd joħroġ rebbieħ!” (Għal tfal iżgħar tista‟ tuża stampi jew 

 tpinġijiet bl-istess messaġġ).  



· Għin lit-tfal jifhmu li xi kultant se nesperjenzaw problemi, kunflitti, u opinjonijiet u 

 twemmin differenti, iżda nistgħu nitgħallmu kif nimmaniġjaw dawn id-diffikultajiet.  



· Qabel ma jirreaġġixxu għal problema, għin lit-tfal biex jiġbru l-informazzjoni li 

 għandhom bżonn sabiex jaslu għas-soluzzjoni li jixtiequ.  

 

· Il-problemi li jseħħu fil-klassi ta‟ kuljum jistgħu jintużaw biex jippromwovu iktar kreattività  

u diversità fil-ħsieb tat-tfal. It-tfal iż-żgħar għandhom bżonn ħafna opportunitajiet biex 

jipprattikaw kif isolvu l-problemi. Ħeġġeġ lit-tfal jaħsbu fuq is-soluzzjonijiet differenti li 

jista‟ jkollha problema ta‟ kuljum u b‟hekk tkun qed tgħinhom isolvu l-problemi 

tagħhom stess. Ipprova oħloq atmosfera fil-klassi fejn it-tfal iħossuhom komdi jgħinu lit-

tfal l-oħra jsibu soluzzjonijiet għall-problemi tagħhom. Tista‟ wkoll taqsam il-klassi fi 

gruppi u tagħti problema lil kull grupp biex isolviha. Enfasizza li problema waħda jista‟ 

jkollha ħafna soluzzjonijiet differenti 



· Għin lit-tfal japplikaw problem-solving skills fis-sitwazzjonijiet u l-problemi li jiltaqgħu 

 magħhom l-iskola. Għinhom jaħsbu f‟soluzzjonijiet differenti qabel ma jirreaġixxu għall-

 problema.  



· Inkoraġixxi lit-tfal ikunu perseveranti u ottimisti waqt li qegħdin jiffaċċjaw xi problema.  



· Ġib eżempju bil-problemi ta‟ kuljum biex tagħti opportunità lit-tfal jevalvaw is-

 soluzzjonijiet, skont il-ħin jew iż-żmien li jieħdu, ix-xogħol li s-soluzzjoni tinvolvi, u r-riżultat li 

 s-soluzzjoni ġġib.  Għin lit-tfal jagħrfu li biex nagħżlu l-aħjar soluzzjoni rridu naraw il-

 potenzjal li għandha biex issolvi il-problema, il-bidla li ġġib fil-wellbeing personali u 

 soċjali tagħna, u l-ħin jew iż-żmien u x-xogħol li tinvolvi.  



· Meta jkun xieraq, agħti lit-tfal l-opportunità li jipparteċipaw fid-deċiżjonijiet tal-klassi; 

 b‟hekk iħossuhom li qegħdin jikkontribwixxu għal xi ħaġa, u jsiru iktar responsabbli 

 għad-deċiżjonijiet tagħhom.  



· Kun mudell ta‟ creative problem-solving steps mat-tfal, il-ġenituri, u l-ħaddiema fl-iskola 

 meta jkun hemm l-opportunità. 

 

· Aħdem biex tibni relazzjoni fiduċjuża mal-istudenti tiegħek sabiex tgħin lit-tfal 

 iħossuhom iktar komdi l-iskola u jħossuhom iktar komdi jsaqsu għall-għajnuna. Tista‟ 

 wkoll tħalli ftit minuti fl-aħħar tal-ġurnata biex issaqsi lit-tfal fuq dak li qed jinkwetahom. 

 Huma jistgħu jiktbu l-ħsibijiet tagħhom fuq biċċa karta b‟mod anonimu. Tista‟ 

 mbagħad tiġbor il-ħsibijiet f‟kaxxa u tiddiskuti mal-istudenti tiegħek fuq kif jistgħu 

 jikkowpjaw ma‟ xi wħud mid-diffikultajiet li semmew. 

 

· Tista‟ tikkreja board jew rokna fil-klassi fejn tkun tista‟ turi kif it-tfal qegħdin jgħinu lil xulxin 

 fil-komunità tal-iskola, permezz ta‟ ritratti, kitba, tpinġijiet, eċċ... 



· Uża l-ismijiet tat-tfal b‟rispett meta tkun qed tikkomunika u tirrelata magħhom, 

 tgħajtilhom, jew tilqagħhom fil-klassi fil-bidu tal-ġurnata.  



· Tista‟ toħloq sens ta‟ komunità fl-iskola billi tinkoraġixxi lit-tfal jagħmlu xi rigali għall-

 membri tal-familja jew għall-ħbieb fi żmien il-festi (bħal fi żmien il-Milied, fi żmien l-Għid, 

 f‟għeluq sninhom eċċ...) jew meta jkunu ma jifilħux.  Jistgħu jagħmlu xi rigali huma stess 

 bil-krafts.  



· Oħloq opportunitajiet fejn it-tfal tal-klassi jieħdu sehem f‟team building activities sabiex 

 ittejjeb il-koperazzjoni u r-relazzjonijiet fil-klassi.  



· Biex jinħoloq sens ta‟ komunità akbar fl-iskola, l-għalliema jistgħu jweħħlu r-ritratti tal-



 istudenti flimkien ma‟ isimhom fl-istaffroom. Din tgħin lil xi għalliema jew LSAs ġodda 

 jew supply biex jitgħallmu l-ismijiet tat-tfal malajr.  



· Li tfakkar il-memorji tal-klassi hija importanti biex toħloq sens ta‟ komunità u tgħin lit-

 tfal iħossuhom parti minn xi ħaġa ikbar. Tista‟ tiġbor ix-xogħol li t-tfal għamlu fi gruppi, u 

 tpoġġih f‟albums, scrapbooks jew twaħħalhom fuq xi notice board fil-klassi jew fl-

 iskola. Tista‟ wkoll tuża kamera tar-ritratti u meta jkun hemm mumenti speċjali fil-klassi 

 tieħu ritratt tat-tfal jew ta‟ dak li jkunu għamlu.  Jista‟ jkun jum fejn xi ħadd għalaq 

 sninu, jew xi sports day, jew inkella mument fejn it-tfal ikunu l-iktar kuntenti. B‟hekk tista‟ 

 wkoll tiddokumenta dawn il-mumenti sbieħ fil-klassi. 



· Għin lit-tfal jiżviluppaw sens ta‟ empatija billi tiddiskuti kif ħassewhom xi nies fl-istorja, f‟xi 

stejjer jew f‟sitwazzjonijiet reali.  



· Ħeġġeġ lit-tfal ikunu responsabbli għall-imġiba tagħhom. Fakkarhom fir-regoli tal-

 klassi tagħhom u ara li dawn ikunu ċari.  Ma‟ studenti akbar, tista‟ tiddiskuti r-regoli 

 magħhom u tagħmluhom flimkien. Ir-regoli tal-klassi għandhom ikunu ċari u miktubin 

 b‟lingwa pożittiva.  



· It-tfal jiżviluppaw l-attitudni tagħhom lejn il-ħajja billi josservaw l-attitudni tan-nies ta‟ 

 madwarhom. Għalhekk għinhom jaħsbu b‟mod pożittiv billi inti stess turi attitudni 

 pożittiva lejn il-ħajja. 



· L-istudenti jistgħu jagħmlu scrapbook tal-aqwa xogħlijiet tagħhom. Mod ieħor kif tista‟ 

 tiċċelebra l-ħiliet tat-tfal hija billi parti mill-klassi tkun riservata għax-xogħol tat-tfal. Ix-

 xogħol jista‟ jinbidel kull ġimgħa biex tagħti ċans lill-istudenti kollha juru xi xogħol minn 

 tagħhom. 

 

· Ipprova kun mudell ta‟ ottimiżmu inti stess l-iskola mal-istudenti tiegħek. Tista‟ tieqaf 

mix-xogħol tal-klassi għal ftit minuti u tkanta diska ferriħija mat-tfal jew inkella 

tinkoraġixxi lit-tfal biex iħarsu lejn il-ġurnata tagħhom u jsemmu x‟għoġobhom l-iktar 

mill-ġurnata jew xi ħaġa tajba li għamlu huma stess.  



· Inkoraġġixxi lit-tfal jiktbu noti żgħar lill-familjari jew lill-ħbieb tagħhom biex jgħidulhom 

 „grazzi‟. B‟dan il-mod it-tfal ikunu qed jitgħallmu kemm hu importanti li tapprezza lil 



 ħaddieħor. 

 

· Kun mudell ta‟ self-talk pożittiva billi tagħti feedback pożittiv lit-tfal.  



· Oħloq opportunità fejn it-tfal ikunu jistgħu jagħmlu għan u jfasslu pjan ta‟ kif jistgħu 

 jilħquh b‟modi differenti. Jekk iħossuhom qed jaqtgħu qalbhom, għinhom jaqsmu l-

 għan f‟miri iżgħar. 



· Għin lit-tfal joħorġu b‟simbolu li juri li wara żmien ħażin jiġi żmien aħjar. Dan is-simbolu 

 jista‟ jkun qawsalla, sunflower, jew annimal reżiljenti. Dan is-simbolu jista‟ jgħin lit-tfal 

 ikunu iktar perseveranti meta jkunu għaddejjin minn żmien ħażin. 



· Organizza ġurnata „Oħloq Tbissima‟. Inkoraġġixxi lit-tfal jaqsmu l-kuntentizza tagħhom 

 ma‟ xi ħadd ieħor billi jagħmlu, jgħidu jew jiktbu xi ħaġa speċjali lil xi ħadd ieħor fl-

 iskola. Jistgħu pereżempju jisimgħu lill-ħbieb tagħhom u jieħdu interess akbar 

 f‟ħajjithom, jagħtu kumpliment lil xi persuna oħra, jagħmlu rigal lil xi ħadd, jew jiktbu 

 nota speċjali jew ittra lil xi tifel jew tifla oħra.  



· F‟parti mill-klassi ssettja „Rokna Daħħaqni‟. It-tfal jistgħu jġibu xi stejjer, ċajt jew xi 

 affarijiet oħra tad-daħq u li jkunu jixtiequ jaqsmu ma‟ sħabhom tal-klassi. Meta xi tfal 

 ikunu qegħdin iħossuhom imdejqin, jistgħu jmorru jaraw x‟hemm f‟din ir-rokna biex 

 jitbissmu ftit.  



· Fl-aħħar tal-ġurnata, inkoraġġixxi lit-tfal jaqsmu dak li sabu tad-daħq l-iskola u ħalli ftit 

mumenti biex it-tfal jitbissmu jew jidħu ftit fuq dak li ġara.  



· Bħala xogħol tal-kitba tal-Malti jew tal-Ingliż, saqsi lit-tfal jiktbu storja tad-daħq. 

 Wara li jkunu kitbuha, jistgħu jirreċtawha quddiem il-klassi.  



· Weħħel xi slogans mal-klassi: “Aqsam dak li qed tħoss ma‟ xi ħadd li tħobb (mamà, 

 papà, għalliem/a, ħabib/a, eċċ.)”, “L-emozzjonijiet jista‟ jkollhom il-kuluri kollha tal-

 qawsalla. Il-kuluri kollha huma sbieħ!”, “Nemmen fija nnifsi, nemmen li jien importanti”, 

 “RESILIENT THINKING is in my POC-KET” u ħdejn POC ikteb „Persistence‟, „Optimism‟ u 

 „Courage’. 
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