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Iżjed informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea hija disponibbli fuq l-Internet (http://europa.eu). 
 

© L-Unjoni Ewropea, 2015 
Ir-riproduzzjoni hija awtorizzata kemm-il darba jissemma’ s-sors oriġinali. 

Rikonoxximenti: 

Din il-karta tippreżenta s-sejbiet tal-Grupp ta' Ħidma dwar il-Politika għall-Iskejjel (2014-15) ET2020 
tal-Unjoni Ewropea1 fuq it-tema prijoritarja tiegħu "tluq bikri mill-Iskola". Hija tirrifletti r-riżultati tax-
xogħol konġunt tar-rappreżentanti ta' gvernijiet nazzjonali minn 30 pajjiż tal-UE u pajjiżi assoċjati 
Ewropej, u organizzazzjonijiet tas-sħab soċjali Ewropej. Il-Kummissjoni tixtieq tirringrazzja lil dawn il-
kontributuri kollha u tixtieq li partikolarment tirrikonoxxi lill-membri tal-Bord Editorjali, Paulo André, 
Mario Cardona, Anna Imre, Chris Kelly, Daniel Taubman, Charles Dolan, kif ukoll lill-konsulent tal-
Kummissjoni, Ilona Murphy, għall-kontribut speċjali tagħhom għall-ħidma tagħhom.  

Il-Kummissjoni tixtieq tirringrazzja wkoll lill-esperti kollha li kkummentaw fuq il-karta u offrew input ta' 
valur għax-xogħol tal-Grupp ta' Ħidma, b'mod partikolari Dr. Alessio D'Angelo, Prof. Paul Downes, Prof. 
Alan Dyson, Dr Boris Jokić, Prof. Dr. Erna Nairz-Wirth, Catherine Pérotin, Dr. Ward Nouwen, Prof. 
Teresa Sordé Martí, kif ukoll in-netwerks tal-politika tal-UE SIRIUS, EPNoSL u ELGPN.  
 

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
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APPROĊĊ SKOLASTIKU SĦIĦ GĦALL-

INDIRIZZAR TAT-TLUQ BIKRI MILL-ISKOLA 

 

Dikjarazzjonijiet ewlenin 

L-iskola hija attur ewlieni għall-indirizzar tat-tluq bikri mill-iskola imma ma 

tistax taħdem f'iżolament peress li hemm fatturi li jmorru lil hinn mill-iskola li 

jinfluwenzaw il-livell ta' impenn u suċċess tal-istudent.  Għalhekk, huwa 

meħtieġ “approċċ skolastiku sħiħ” għat-tluq bikri mill-iskola. B'dan l-approċċ 

il-komunità kollha tal-iskola (kapijiet tal-iskola, il-persunal li jgħallem u dak 

li ma jgħallimx, studenti, ġenituri u familji) ikunu impenjati f'azzjoni koeżiva, 

kollettiva u kollaborattiva, b'kooperazzjoni qawwija ma' partijiet interessati 

esterni u l-komunità b'mod ġenerali.  

Approċċ skolastiku sħiħ jippermetti lill-iskejjel jirrispondu b'mod adegwat 

għal sfidi ġodda u kumplessi li l-iskejjel qed jiffaċċjaw, marbuta ma' diversità 

li dejjem qed tikber  fis-soċjetà.  

Tmexxija u governanza effettiva huma essenzjali. Hu meħtieġ li  jitqanqlu 

kultura skolastika pożittiva, u prattiċi ta' ħidma kollettiva u kollaborattiva fi 

ħdan il-komunità tal-iskola.  Hu meħtieġ ukoll li jinġiebu flimkien  atturi u 

partijiet interessati  sabiex jiġi żgurat suċċess edukattiv u jiġi evitat it-tluq 

bikri mill-iskola.   

Proċessi ta' żvilupp u titjib fl-iskola għandhom jinkludu miri li jindirizzaw il-

kawżi ta' tluq bikri mill-iskola.  Għandhom ukoll jinvolvu  lill-komunità kollha 

tal-iskola, partijiet interessati, timijiet multiprofessjonali, servizzi lokali 

esterni, ġenituri u familji.  

Irid ikun hemm impenn lejn investiment għal żvilupp professjonali kontinwu 

tal-kapijiet tal-iskola, għalliema u persunal ieħor tal-iskola, b'attenzjoni  fuq 

l-għarfien ta' proċessi dwar tluq bikri mill-iskola, u fuq il-kompetenzi u l-

ħiliet meħtieġa sabiex jiġu indirizzati żvantaġġi edukattivi u nuqqas ta' 

involviment mill-istudenti.   

Li jiġi żgurat li kull tifel jew tifla u żagħżugħ jew żagħżugħa jkollhom 

opportunità ugwali biex jaċċessaw, jipparteċipaw u jibbenefikaw minn 

edukazzjoni ta' kwalità għolja u inklussiva kif inhu dovut. Kurrikulu 

impenjattiv u rilevanti flimkien ma' persunal li jispira u dedikat huma l-modi 

l-aktar effettivi sabiex jiġu evitati t-tluq bikri mill-iskola u l-esklużjoni soċjali.  

L-istudenti kollha u l-ħtiġijiet diversi tagħhom għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-

edukazzjoni. Għandhom ikunu atturi tat-tagħlim tagħhom stess u jkunu 

mdawra minn appoġġ u servizzi xierqa. L-iskola għandha toffri ambjent ta' 

attenzjoni, stimulanti u li jwassal għal tagħlim u tistabbilixxi aspettattivi 

għoljin għall-istudenti kollha sabiex jilħqu l-milja tagħhom.  

L-edukazzjoni hija responsabilità maqsuma bejn il-ġenituri u l-iskola – trid 

tkun mibnija fuq relazzjoni ta' fiduċja reċiproka u kooperazzjoni bejn it-tnejn. 
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APPROĊĊ SKOLASTIKU SĦIĦ GĦALL-

INDIRIZZAR TAT-TLUQ BIKRI MILL-ISKOLA 

MESSAĠĠI TA' POLITIKA 

 

Introduzzjoni 

It-tluq bikri mill-iskola (early school leaving, ESL)1 huwa ta’ tħassib urġenti għall-

individwu, għas-soċjetà u għall-ekonomija. Il-ħiliet u l-kompetenzi miksuba 

f'edukazzjoni sekondarja ogħla  huma biss il-kredenzjali minimi għal dħul fis-suq tax-

xogħol b'suċċess u bħala pedament għal aktar tagħlim u opportunitajiet ta' taħriġ.  

Dawn il-ħiliet u l-kompetenzi jgħinu jippreparaw liż-żgħażagħ għall-ħajja, billi 

jiżviluppaw il-potenzjal f'kull persuna sabiex ikunu jistgħu jsiru ċittadini sodisfatti u 

attivi.   Minkejja dan 11.1 % ta' żgħażagħ bejn it-18 u l-24 sena ħallew l-edukazzjoni 

u t-taħriġ mingħajr ma' lestew programm sekondarju avvanzat skont id-dejta tal-

Eurostat 20142. Dawk li twieldu barra l-pajjiż huma f'medja darbtejn aktar probabbli li 

jħallu s-sistema edukattiva u ta' taħriġ qabel iż-żmien  meta mqabbla ma' dawk li 

twieldu fil-pajjiż stess3. Madwar 60 % tal-istudenti li jitilqu mill-iskola qabel iż-żmien 

huma qiegħda jew inattivi u jiffaċċjaw żvantaġġi soċjali u ekonomiċi fit-tul.  Huwa 

ddokumentat sew li t-tluq bikri mill-edukazzjoni u t-taħriġ iwassal għal opportunitajiet 

imnaqqsa ta' impjieg u probabilità akbar ta' qgħad, faqar u esklużjoni soċjali4.  

L-aspett kumplessiv u multidimensjonali ta' tluq bikri mill-edukazzjoni u t-taħriġ huwa 

rikonoxxut sew u jeħtieġ approċċ daqstant ieħor multidimensjonali biex jindirizza 

b'mod adegwat id-diversi kawżi tiegħu.  Ħafna mill-kawżi huma marbuta ma' effetti ta' 

problemi usa' fis-soċjetà li jmorru lil hinn mis-sistema edukattiva. It-tluq bikri mill-

iskola huwa ta' spiss ir-riżultat ta' kombinazzjoni ta' fatturi personali, soċjali, 

ekonomiċi, edukattivi u familjari, li huma minsuġa ġo xulxin b'mod qawwi u 

jwasslu għal żvantaġġ kumulattiv. F'ħafna każijiet, it-tluq bikri mill-iskola huwa r-

riżultat ta' proċess ta' nuqqas ta' involviment progressiv mill-edukazzjoni, marbut ma' 

nuqqas ta' kisba, li l-għeruq tiegħu jistgħu jinstabu fis-snin bikrija. Ir-riċerka turi li l-

istat soċjoekonomiku u l-kisba edukattiva tal-ġenituri huma fost l-aktar punti 

determinanti għal tluq bikri mill-iskola.  

                                           
1  It-termini tluq bikri mill-iskola (ESL) u tluq bikri mill-edukazzjoni u t-taħriġ (early leaving from education 
and training, ELET) jintużaw minflok xulxin f'dan id-dokument. It-tnejn jirreferu għad-definizzjoni komuni ta' 
studenti li jitilqu mill-iskola qabel iż-żmien  bħala dawk li l-età tagħhom hija ta' bejn 18 sa 24 sena b'kisba 
massima ta' edukazzjoni sekondarja inferjuri, (ISCED 0, 1, 2 jew 3c qasira) u attwalment m'għadhomx 
f'edukazzjoni u taħriġ formali jew mhux formali.  

2 Il-kejl kollu ħareġ mill-Istħarriġ tal-UE dwar il-Forza tax-Xogħol tal-2014. 

3 Dejta dwar  individwi mwielda barra mill-pajjiż trid tiġi interpretata b'kawtela, peress li mhix disponibbli 
għall-Istati Membri kollha, imma għal xi wħud minnhom biss. Ukoll, id-daqsijiet tal-kampjun użati huma ta' 
spiss żgħar wisq biex ikunu affidabbli (ara Il-Kummissjoni Ewropea, Il-Monitoraġġ tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ 
tal-2015, http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_mt.htm). 

4 Ara pereżempju) Ugwaljanza u Kwalità fl-Edukazzjoni tal-OECD (2012 
(http://www.oecd.org/education/school/50293148.pdf), jew il-Kummissjoni Ewropea (2011) Dokument ta' 
ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni “Tnaqqis tat-tluq bikri mill-iskejjel” - dokument ta' akkumpanjament 
għal Proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-politiki biex jitnaqqas it-tluq bikri mill-iskejjel 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC0096&from=EN ) 

http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_mt.htm
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Minbarra hekk, ċerti karatteristiċi tas-sistema edukattiva u ta' taħriġ tagħna 

jistgħu jkabbru l-iżvantaġġ edukattiv, joħolqu barrieri addizzjonali għal studenti li 

għandhom diffikultà u jxekklu l-mixja edukattiva tagħhom. Ir-riċerka turi li sistemi 

kkaratterizzati minn repetizzjoni tas-sena, għażla minn kmieni tal-istudenti skont il-

ħiliet5, appoġġ insuffiċjenti għall-istudenti, nuqqas ta' kwalità fl-edukazzjoni u t-taħriġ 

vokazzjonali (vocational education and training, VET) u l-provvediment limitat ta' 

edukazzjoni u kura fit-tfulija bikrija jiġu ffaċċjati b'inugwaljanzi soċjali aktar qawwija 

f'riżultati u kisbiet edukattivi. Fil-livell ta' skola, prattiċi tal-iskola u l-klassi, l-imġiba 

tal-għalliema u l-istili ta' tagħlim ukoll jaffettwaw il-motivazzjoni u l-impenn tat-tfal u 

taż-żgħażagħ lejn l-edukazzjoni: klima sfavorevoli ta' skola, nuqqas ta' attenzjoni fuq 

l-istudent, għarfien inadegwat ta' żvantaġġ edukattiv, vjolenza u bullying, 

relazzjonijiet batuti bejn l-għalliema u l-istudenti, u metodi ta' tagħlim u kurrikula li 

huma meqjusa  bħala irrelevanti huma xi wħud mill-fatturi li jistgħu jikkontribwixxu 

għad-deċiżjoni ta' tluq prematur mill-edukazzjoni6.   

 

Rispons dwar il-politika fil-livell tal-UE  

Fuq livell Ewropew, il-ħtieġa li jitnaqqas it-tluq bikri mill-iskola ġie enfasizzat fl-

istrateġija Ewropa 20207. Wieħed mill-ħames titli fil-mira huwa li titnaqqas ir-

rata ta' ESL għal inqas minn 10% sal-2020.   Fl-2011 il-Kunsill adotta 

Rakkomandazzjoni dwar linji politiċi sabiex jitnaqqas it-tluq bikri mill-iskola8. 

Huwa stieden lill-Istati Membri jimplimentaw strateġiji komprensivi u bbażati 

fuq l-evidenza, li jindirizzaw il-livelli kollha ta' edukazzjoni u taħriġ u li jkollhom it-

taħlita korretta ta' miżuri ta' prevenzjoni, intervent u kumpens.  Sabiex tiġi 

appoġġjata l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni, bdiet kooperazzjoni politika 

bejn pajjiżi Ewropej permezz ta' Grupp ta' Ħidma Tematika dwar it-tluq bikri mill-

iskola9.  

Sabiex jibni fuq ir-riżultati ta' dan il-grupp, fl-2014 tnieda Grupp ta' Ħidma ġdid tal-

Edukazzjoni u t-Taħriġ 2020 dwar fuq Politika għall-Iskejjel, magħmul minn dawk li 

jfasslu l-politika minn madwar kważi l-Istati Membri kollha tal-UE, in-Norveġja, is-

Serbja u t-Turkija u minn rappreżentanti ta' sħab soċjali Ewropej. Filwaqt li afferma 

mill-ġdid il-bżonn ta' qafas ta' ħidma għal politika komprensiva u fit-tul li fih azzjonijiet 

preventivi, ta' intervent u kompensatorji jiġu artikolati b'mod konsistenti, il-Grupp ta' 

Ħidma (Working Group, WG) dwar il-Politika tal-Iskejjel iffoka fuq prevenzjoni u 

intervent bikri għal tluq bikri mill-iskola fil-livell skolastiku u lokali. Permezz 

ta' tagħlim bejn  pari, analiżi ta' studji ta' każijiet, tfassil ta' mapep (ta' arranġamenti 

ta' governanza tal-iskejjel u l-prattiki ta' appoġġ għall-istudenti), informazzjoni 

miksuba minn riċerka internazzjonali, djalogu ma' esperti, u sessjonijiet ta' ħidma fil-

                                           
5 It-terminu jirreferi għal sitwazzjonijiet fejn l-istudenti u l-familji tagħhom huma mitluba jagħmlu għażliet 
obbligatorji bejn rotot  edukattivi differenti f'età bikrija. 

6 Għal ġabra fil-qosor riċenti ta' raġunijiet għal ESL, ara Eurydice u Cedefop (2014) L-indirizzar tat-tluq bikri 
mill-edukazzjoni u t-taħriġ fl-Ewropa - Strateġiji, politiki u miżuri. 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/175en.pdf 

7 Ewropa 2020. Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv, COM (2010)2020. Aktar 
informazzjoni fuq http://ec.europa.eu/europe2020/index_mt.htm 

8 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?qid=1441711487189&uri=CELEX:32011H0701(01) 

9 http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/archive/index_en.htm Ir-Rapport Finali tal-
Grupp ta' Ħidma Tematika, ippubblikat f'Novembru 2013, jinkludi messaġġi ewlenien għal dawk li jfasslu l-
politika, lista ta' kontroll dwar politiki komprensivi u anness b'eżempji prattiċi minn diversi pajjiżi tal-UE: 
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/archive/index_en.htm 
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fond iffokati fuq il-pajjiż, il-Grupp ta' Ħidma ra kif jistgħu jiġu implimentati approċċi 

aktar ħolistiċi u kollaborattivi għat-tluq bikri mill-iskola. Permezz tal-iżvilupp ta' 

sit iddedikat onlajn ta' “Sett ta' Għodda Ewropew għall-Iskejjel għal edukazzjoni 

inklussiva u prevenzjoni tat-tluq bikri mill-iskola”10, il-Grupp ta' Ħidma fittex li 

jipprovdi appoġġ konkret għall-iskejjel biex jipprevjeni l-abbandun bikri mill-iskola, 

jirrispondi malajr u b'mod xieraq għall-ewwel sinjali ta' nuqqas ta' involviment u 

sabiex jiżgura li kull student jista' jirnexxi.   

Riċentement, il-Presidenza Lussemburgiża tal-Unjoni Ewropea qiegħdet it-tluq bikri 

mill-iskola bħala prijorità fuq l-aġenda tagħha, b'hekk injettat momentum ġdid u frisk 

għad-dibattitu dwar din il-kwistjoni. Is-Simpożju organizzat fil-Lussemburgu f'Lulju 

2015 u l-proposta għal Konklużjonijiet tal-Kunsill li jridu jiġu adottati mill-Ministri tal-

Edukazzjoni f'Novembru 2015 jikkonfermaw u jirrinforzaw il-konklużjonijiet milħuqa 

b'kooperazzjoni fuq il-politika dwar din il-kwistjoni.  

Dan id-dokument jiġbor fil-qosor il-konklużjonijiet prinċipali tal-Grupp ta' Ħidma dwar 

il-Politika tal-Iskejjel u jidentifika l-kundizzjonijiet ewlenin għal approċċi 

kollaborattivi kontra t-tluq bikri mill-iskola u l-iżvantaġġ edukattiv fuq livell 

skolastiku u lokali. Dan id-dokument hu indirizzat lill-awtoritajiet edukattivi fuq livell 

nazzjonali, reġjonali u/jew lokali, kif xieraq u rilevanti skont il-kuntest nazzjonali, kif 

ukoll lill-iskejjel. Huwa jakkumpanja u jikkumplimenta s-'Sett ta' Għodda Ewropew 

għall-Iskejjel' li għandu joħroġ.  

 

“Approċċ Skolastiku Sħiħ” għall-indirizzar tat-tluq 

bikri mill-Iskola  

Politiki biex jitnaqqas it-tluq bikri mill-iskola għandhom ikunu integrati f'viżjoni ta' 

edukazzjoni inklussiva globali ffokata fuq l-istudent, fejn edukazzjoni ta' kwalità 

għolja tkun aċċessibbli għal kulħadd.  B'viżjoni bħal din, l-iskejjel għandhom rwol 

kruċjali x'jilagħbu sabiex jiżguraw li l-istudenti kollha jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom 

għal tkabbir irrispettivament minn fatturi individwali u dawk marbuta mal-familja, stat 

soċjoekonomiku u esperjenzi tal-ħajja. L-iskejjel għandhom ikunu ambjenti sikuri, 

akkoljenti u ta' attenzjoni għat-tagħlim, li jistinkaw għall-impenn tal-istudenti, li fihom 

it-tfal u ż-żgħażagħ jistgħu jikbru u jiżviluppaw bħala individwi u membri tal-komunità, 

iħossuhom rispettati u stmati  u rikonoxxuti għat-talenti u l-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom.  

Minħabba n-natura multidimensjonali tal-kwistjoni, l-iskejjel ma jistgħux jindirizzaw it-

tluq bikri mill-iskola u l-iżvantaġġ edukattiv waħedhom. Jeħtieġ li partijiet interessati u 

servizzi differenti, ġewwa  u barra l-iskola, jikkollaboraw u jintegraw l-isforzi tagħhom. 

L-iskola hija l-post  loġiku sabiex tinbeda l-kollaborazzjoni komunitarja. Dan jitlob għal 

“approċċ skolastiku sħiħ”.  

L-“approċċ skolastiku sħiħ” huwa mod ekoloġiku kif wieħed jista' jara l-iskola. L-iskola 

hija meqjusa bħala sistema multidimensjonali u interattiva li tista' titgħallem u 

tinbidel; ċentru ta' tagħlim miftuħ li jagħti appoġġ lil-lokalità tagħha u jirċievi appoġġ 

mill-komunità.  

                                           
10Is-'Sett ta' Għodda Ewropew għall-Iskejjel' se jkun disponibbli fil-Gateway tal-Edukazzjoni fl-Iskejjel 
(http://www.schooleducationgateway.eu/mt/pub/index.htm); il-verżjoni pilota se tkun disponibbli fl-aħħar 
tal-2015. 
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L-iżvilupp ta “approċċ skolastiku sħiħ” biex jitnaqqas it-tluq bikri mill-iskola jfisser li l-

għan li jiġu eliminati dawk li jabbandunaw l-iskola qabel iż-żmien  u l-inkorraġiment 

ta' suċċess fl-iskola għal kulħadd għandu jiġi promoss b'mod konsistenti u sistematiku 

f'dawk id-dimensjonijiet kollha ta' ħajjet l-iskola li jista' jkollhom impatt fuq is-suċċess 

edukattiv . F’“approċċ skolastiku sħiħ”, il-membri kollha tal-komunità skolastika 

(kapijiet tal-iskola, maniġment intermedju, persunal li jgħallem u dak li ma jgħallimx, 

studenti, ġenituri u familji) iħossuhom responsabbli u għandhom rwol attiv fl-indirizzar 

tal-iżvantaġġ edukattiv u l-prevenzjoni tal-abbandun bikri mill-iskola. Il-komunità 

kollha tal-iskola timpenja ruħha għal azzjoni koeżiva, kollettiva u kollaborattiva, 

abbażi ta' diversi dixxiplini u differenzazzjoni11, u b'għan li jiġi appoġġjat l-istudent bl-

aktar mod xieraq. Kultura u klima ta' “skola sħiħa madwar student sħiħ” qiegħda fis-

seħħ, bil-għan li jiġu mtejba l-kisba edukattiva u l-imġiba tal-istudenti u li jiġi 

appoġġjat il-benesseri emozzjonali, soċjali u psikoloġiku tagħhom. 

“Approċċ skolastiku sħiħ” jimplika wkoll approċċ settorjali inkroċjat u 

kooperazzjoni aktar b'saħħitha b'firxa wiesgħa ta' partijiet interessati 

(servizzi soċjali, servizzi għaż-żgħażagħ, ħaddiema ta' outreach li joffru l-kura, 

psikologi, infermiera, terapisti tat-taħdit u tal-ilsien, speċjalisti li joffru gwida, 

awtoritajiet lokali, NGOs, negozji, unjins, voluntiera, eċċ.) u l-komunità b'mod 

ġenerali, sabiex jittrattaw kwistjonijiet, li l-iskejjel m'għandhomx (u ma jistax 

ikollhom) il-kompetenza rilevanti dwarhom. Il-kunċett ta' “approċċ skolastiku sħiħ” 

jippermetti biex is-sistema kollha ta' atturi u r-relazzjonijiet ta' bejniethom fi u 

madwar l-iskejjel jiġu kkunsidrati, jiġi rikonoxxut li kull parti interessata għandha rwol 

fl-appoġġ tal-vjaġġ edukattiv tal-istudenti u t-trawwim tal-esperjenza ta' tagħlim 

tagħhom. 

“Approċċ skolastiku sħiħ” ikun ta' benefiċċju għall-istudenti kollha, mhux biss dawk li 

qegħdin f'riskju.  Jgħin ukoll lill-iskejjel jindirizzaw firxa wiesgħa ta' kwistjonijiet 

kumplessi, li l-iskejjel qed ikunu dejjem iżjed ikkonfrontati bihom. Sfidi assoċjati mad-

diversità dejjem tikber, inugwaljanzi u esklużjoni soċjali fis-soċjetà, u biż-żieda riċenti 

ta' influssi ta' migrazzjoni kollha jpoġġu talbiet ġodda fuq l-iskejjel u jsejħu għal 

risponsi kollaborattivi sistemiċi.  

L-iżvilupp ta' kollaborazzjoni jieħu ż-żmien u jeħtieġ bidla fl-approċċ u fil-mentalità.  

Jeħtieġ li l-individwi jkollhom kemm il-kapaċità kif ukoll il-ħila permezz ta' modi 

innovattivi li jaħdmu f'ambjenti ta' oqsma inkoċjati. Huma meħtieġa wkoll aktar ħin u 

spazju għal djalogu u kooperazzjoni, aktar parteċipazzjoni tal-istudenti, involviment 

aktar qawwi tal-ġenituri u l-familji.  

L-iskejjel jeħtieġ li jiġu permessi jiżviluppaw u jimplimentaw “approċċ 

skolastiku sħiħ”. Appoġġ speċifiku għandu jingħata lil skejjel b'rati għoljin ta' tluq 

bikri jew li jinsabu f'żoni b'livelli għolja ta' esklużjoni soċjoekonomika. Dan l-appoġġ 

jinkludi, pereżempju aktar appoġġ finanzjarju u ta’ riżorsi umani, jew appoġġ 

addizzjonali għal żvilupp professjonali kontinwu ta' persunal, flimkien ma' monitoraġġ 

kontinwu. Strutturi u mekkaniżmi ta' appoġġ għandhom ikunu fil-post sabiex jiżguraw 

li jkun hemm djalogu u influss reċiproku ta' informazzjoni bejn l-iskola, il-partijiet 

interessati tagħha u l-awtoritajiet pubbliċi f'livelli rilevanti (skont iċ-ċirkostanzi 

nazzjonali u li jirrispettaw b'mod sħiħ il-prinċipju ta' sussidjarjetà) sabiex jiġi żgurat li 

r-realtà ta' kuljum tal-iskola tiġi mifhuma fuq livell ta' politika. L-involviment 

sistematiku tal-iskejjel fit-tfassil ta' politika għandu jkun ta' għajnuna f'dan ir-rigward.  

                                           
11 Id-“differenzazzjoni” tirreferi għall-proċess li jfassal modi ta' tagħlim għall-ħtiġijiet speċifiċi ta' 
individwu jew grupp ta' studenti, u/jew ta' ċirkostanzi speċifiċi. Jeħtieġ li edukaturi jkunu kapaċi jagħżlu 
minn firxa wiesgħa ta' tekniki tat-tagħlim u adattamenti ta' lezzjonijiet sabiex jaħdmu ma' grupp divers ta' 
studenti bi ħtiġijiet ta' tagħlim diversi, fl-istess kors, klassi jew ambjent ta' tagħlim. 
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Il-kundizzjonijiet ewlenin għal approċċ skolastiku sħiħ dwar tluq bikri mill-

iskola ġew organizzati madwar ħames oqsma tematiċi, li huma strettament 

interkonnessi ma' xulxin. Kull qasam huwa elaborat aktar fis-'Sett ta' Għodda għall-

Iskejjel' u kkumplimentat b'eżempji u miżuri prattiċi. F'xi oqsma, għandu jiġi 

kkunsidrat aktar xogħol fuq livell Ewropew: 

1. Il-governanza tal-iskejjel 

2. L-appoġġ għall-istudenti 

3. L-għalliema 

4. Il-ġenituri u l-familji 

5. L-involviment tal-partijiet interessati 

 

1. Il-governanza tal-iskejjel  

Tmexxija u governanza kompetenti u effettiva tal-iskejjel huma meħtieġa biex 

jippromwovu kultura u etos pożittivi u kollaborattivi, bl-involviment tal-atturi kollha 

tal-iskola u sabiex jiġu stabbiliti rabtiet b'saħħithom mal-komunità ta' madwar l-iskola. 

L-aspetti li ġejjin huma essenzjali: 

 Flessibilità akbar/awtonomija għall-iskejjel: Il-kumplessità ta' tluq bikri mill-iskola 

jeħtieġ approċċi aktar flessibli u innovattivi. Aktar flessibilità għandha tingħata lill-

iskejjel rigward pereżempju arranġamenti ta' governanza għall-iskejjel, prattiċi ta' 

tagħlim u implimentazzjoni tal-kurrikulu (bi skop akbar għal modi sperimentali 

dwar l-abbandun bikri mill-iskola). Awtonomija akbar għall-iskejjel, flimkien ma' 

kontabilità qawwija jippermettu lill-iskejjel jidentifikaw l-aktar soluzzjonijiet xierqa 

għal sitwazzjonijiet kumplessi u sabiex jipprovdu dak li hu l-aħjar għall-ħtiġijiet 

speċifiċi tal-komunità tal-iskola.  

 Għażla, appoġġ u taħriġ għall-kapijiet tal-iskola Il-kapijiet tal-iskola għandhom 

rwol kruċjali biex jiżviluppaw u jimplimentaw “approċċi skolastiċi sħaħ”, b'mod 

partikolari billi jadottaw stil ta' tmexxija aktar distribwita u billi joħolqu spazju u 

ħin għal kooperazzjoni. L-iskejjel jeħtieġu kapijiet tal-iskola li huma dedikati, 

immexxija minn valuri, kompetenti u motivati ħafna; jeħtieġu mexxejja b'viżjoni 

ċara, b'sens ta' organizzazzjoni, kapaċi li jieħdu responsabilitajiet ġodda, jaqsmu l-

awtorità u s-setgħa, jinvolvu u jqanqlu d-djalogu bejn l-atturi kollha tal-iskola u 

ma' partijiet interessati oħra madwar sett ta' għanijiet u responsabiltajiet kondiviżi. 

Il-kapijiet tal-iskola huma l-fus ewlieni biex jiġi faċilitat ambjent ta' appoġġ għall- 

għalliema, fejn it-tagħlim bejn għalliem u ieħor, ħin għal evalwazzjoni, riflessjoni u 

networking fi ħdan u bejn l-iskejjel ikun inkoraġġut. Għandhom ukoll rwol 

essenzjali billi jipprovdu opportunitajiet u ambjenti għal edukazzjoni inizjali tal-

għalliema (initial teacher education, ITE) orjentati fuq il-prattika u żvilupp 

professjonali kontinwu (continuous professional development, CPD) ibbażat fuq ir-

riċerka li għandu jiffoka  fuq it-tluq bikri mill-iskola. Hija  meħtieġa riflessjoni fuq 

il-kompetenzi u r-rekwiżiti ta' taħriġ għall-kapijiet tal-iskola. Sabiex ikunu effettivi, 

il-kapijiet tal-iskola jeħtieġ li jkunu magħżula, ippreparati u appoġġjati b'mod 

xieraq. Żvilupp professjonali inizjali u kontinwu għall-kapijiet ġodda tal-iskola, 

stabbiliti u aspiranti għandhom, b'mod partikolari jqajmu għarfien dwar 

mekkaniżmi ta' tluq bikri mill-iskola u dwar l-importanza ta' tmexxija u 

kollaborazzjoni (inkluż mal-familji u l-komunità inġenerali).   Diversi pajjiżi 
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implimentaw jew qed jimplimentaw taħriġ avvanzat għall-kapijiet tal-iskola tal-

futur u/jew fis-servizz, u xi wħud bdew jiżviluppaw oqfsa ta' kompetenza għall-

kapijiet tal-iskola.   

 Tmexxija distribwita: L-implimentazzjoni ta' mudell ta' tmexxija distribwita fi skola 

b'għan li hu ffokat fuq tagħlim imtejjeb jeħtieġ l-iżvilupp ta' prattika riflessiva u 

kompiti u responsabiltajiet kondiviżi madwar il-komunità kollha tal-iskola. Il-

kapijiet ta' skola għandhom ikunu f'pożizzjoni li jinkoraġixxu lill-għalliema jieħdu 

rwoli ewlenin f'qasam partikolari ta' kompetenza, jassumu r-responsabilità u jieħdu 

inizjattivi bħala individwi jew gruppi; għandhom iqanqlu l-ħidma f'tim, il-

kollaborazzjoni f'diversi oqsma u professjonali fost il-persunal li jgħallem u dak li 

ma jgħallimx, ma' partijiet interessati, professjonisti u servizzi oħra. L-adozzjoni ta' 

mudell ta' tmexxija distribwita teħtieġ ukoll parteċipazzjoni aktar qawwija fost l-

istudenti u l-familji fil-ħajja tal-iskola u fi proċessi formali u mhux formali tat-teħid 

ta' deċiżjonijiet.  

 Proċessi ta' titjib għall-iskola kollha: Approċċ skolastiku sħiħ għandu l-għan li 

jgħolli l-kwalità u l-istandards madwar l-iskola kollha. Biex dan l-approċċ ikun 

effettiv, l-iskejjel jeħtieġ li jidentifikaw u jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-komunità tal-

iskola u jimpenjaw ruħhom fi proċessi kontinwi u ċikliċi għal titjib. Skejjel li b'mod 

attiv jużaw ippjanar skolastiku u (awto)evalwazzjoni skolastika se jkunu 

f'pożizzjoni aktar b'saħħitha biex jeqirdu  t-tluq bikri mill-iskola.  Meta jagħmlu 

hekk, il-pjanijiet ta' żvilupp skolastiku u l-proċessi ta' awtoevalwazzjoni skolastika 

għandhom jinkludu miri li jindirizzaw il-fatturi li jikkawżaw it-tluq bikri mill-iskola u 

l-promozzjoni ta' suċċess edukattiv, b'kunsiderazzjoni tal-istandards nazzjonali, 

reġjonali u lokali. Proċessi ta' titjib skolastiku sħaħ għandhom ikunu karatterizzati 

minn ftuħ u trasparenza; għandhom ikunu żviluppati u implimentati b'mod 

parteċipattiv mill-komunità skolastika kollha (li tinkludi studenti, ġenituri u familji) 

u ma' partijiet interessati, timijiet multiprofessjonali u servizzi lokali esterni. 

Għandhom ikunu bbażati fuq għanijiet komuni u bi rwoli u responsabiltajiet definiti 

b'mod ċar; għandhom jiġu stabbiliti indikaturi ċari, ibbażati fuq fatturi ta' riskju u 

ta' protezzjoni, biex jissorveljaw it-titjib. Miżuri ta' appoġġ għall-persunal tal-

iskola, li jinkludu pereżempju programmi ta' induzzjoni strutturali u żvilupp 

professjonali kontinwu, għandhom ikunu inkorporati fi pjanijiet ta' żvilupp 

skolastiku. 

 Mekkaniżmi ta' monitoraġġ estern u valutazzjoni (aċċertament tal-kwalità): abbażi 

ta' miżuri kwantitattivi u kwalitattivi li jirriflettu d-diversità ta' attivitajiet li 

għalihom l-iskejjel huma responsabbli, u l-punti/kuntesti ta' tluq differenti li fihom 

jaħdmu l-iskejjel (eż. li jipprovaw ikejlu “l-valur miżjud” tal-iskola), il-mekkaniżmi 

ta' aċċertament  tal-kwalità jista' jkollhom rwol konsultattiv u ta' appoġġ għall-

iskejjel fl-implimentazzjoni tal-istrateġiji tagħhom għat-tluq bikri mill-iskola. L-

iskop tagħhom hu li jenfasizzaw bidla b'suċċess u proċessi ta' żvilupp fi ħdan l-

iskejjel. Indikaturi kwantitattivi, b'mod partikolari, jistgħu jgħinu lill-iskejjel 

jirriflettu fuq miżuri li huma f'posthom jew li jistgħu jiġu żviluppati biex jindirizzaw 

it-tluq bikri mill-iskola. Il-mekkaniżmi ta' aċċertament tal-kwalità jidhru li huma l-

aktar effettivi meta kemm il-funzjoni “summattiva” tagħhom (marbuta ma' 

kontabilità, kontrolli u verifiki tal-konformità) kif ukoll il-funzjoni “formattiva” 

tagħhom (marbuta ma' titjib u żvilupp) huma kumplimentari u jirrinforzaw lil 

xulxin12. 

                                           
12 Il-Kummissjoni Ewropea (2015); Studju Komparattiv dwar l-aċċertamenti tal-kwalità f'sistemi ta' 
edukazzjoni skolastika tal-UE (http://bookshop.europa.eu/en/comparative-study-on-quality-assurance-in-
eu-school-education-systems-pbNC0415279/ ) 

http://bookshop.europa.eu/en/comparative-study-on-quality-assurance-in-eu-school-education-systems-pbNC0415279/
http://bookshop.europa.eu/en/comparative-study-on-quality-assurance-in-eu-school-education-systems-pbNC0415279/


 
 

12 
 

 Netwerking bejn l-iskejjel: il-kooperazzjoni u n-netwerking bejn skejjel ta' tipi u 

livelli differenti li jinsabu fl-istess żona ta' lqugħ jistgħu jiffaċilitaw prattiċi ta' 

skambju u jgħinu jagħmlu t-tranżizzjonijiet kruċjali mill-edukazzjoni u kura ta' 

tfulija bikrija għall-iskejjel primarji, u minn edukazzjoni primarja għal dik 

sekondarja aktar faċli għall-istudenti u l-familji tagħhom. L-awtoritajiet lokali jista' 

jkollhom rwol ewlieni fil-promozzjoni ta' din il-kooperazzjoni. In-netwerking u l-

komunitajiet tat-tagħlim multiprofessjonali f'livelli reġjonali, nazzjonali u 

internazzjonali għandhom ukoll jitħeġġu  biex jippromwovu tagħlim reċiproku u 

ċirkolazzjoni ta' prattiċi. 

 

2. L-appoġġ għall-istudenti  

Klima ta' konduċenti għat-tagħlim, stimulanti, u li tistabilixxi aspettazzjonijiet għoljin 

għall-istudenti, hija essenzjali. L-iskola għandha tipprovdi lill-istudenti b'ambjent li 

jaħseb għad-diversità tagħhom, jimmassimizza l-potenzjal ta' tagħlim tagħhom u li hu 

allinjat mal-ħtiġijiet tagħhom ta' tagħlim. Bħala parti mid-dikjarazzjoni ta' 

politika/missjoni tal-iskola, għandu jkun hemm attenzjoni  qawwija fuq il-prevenzjoni 

għal tluq bikri mill-iskola. Ikunu x’ikunu d- diffikultajiet fit-tagħlim u s-sinjali bikrija ta' 

nuqqas ta' involviment identifikati, l-iskejjel għandhom jirreaġixxu malajr. Intervent 

immirat bħala parti minn qafas ta' appoġġ sistemiku biex jgħin lill-istudenti hu 

essenzjali. 

 Kurrikula ta' involviment u stimulanti u approċċi ta' tagħlim effettivi: Filwaqt li jiġu 

stabbiliti aspettazzjonijiet għoljin għall-istudenti kollha, il-kurrikula għandhom 

jaħsbu għal forom personalizzati ta' tagħlim u għal tipi differenti ta' assessjar. 

Għandhom ipoġġu fokus akbar fuq assessjar formattiv, biex tiġi ffaċilitata l-kisba 

ta' għarfien u l-iżvilupp ta' ħiliet u kompetenzi għall-aħjar abilità ta' kull tifel u tifla, 

filwaqt li tiġi ppreservata l-kwalità tal-kontenut kurrikulari. Għandhom jibnu 

konnessjoni mal-ħajja reali u d-diversità fis-soċjetà u jiżguraw kontinwità b'livelli 

sussegwenti ta' edukazzjoni u taħriġ, jew b'rotot ta' tagħlim alternattivi. 

Għandhom jippermettu għal aktar approċċi ta' tagħlim iffukati fuq l-istudent u 

aktar tagħlim kollaborattiv. Opportunitajiet għall-validazzjoni ta' tagħlim mhux 

formali u informali għandhom ikunu disponibbli wkoll. 

 Il-benesseri tal-istudenti: Filwaqt li jibqa' jinżamm fokus qawwi fuq it-tagħlim, 

għandu jitrawwem il-benesseri tal-istudenti. Minbarra li joħolqu ambjent sikur u 

akkoljenti, l-iskejjel jista' jkollhom rwol importanti wkoll biex jagħrfu sitwazzjonijiet 

ta' bullying, vittimizzazzjoni, vjolenza jew abbuż li jkunu qed iseħħu fl-iskola jew 

barra minnha. L-iżvilupp ta' strateġiji biex jixxejjen il-bullying huma essenzjali 

f'dan ir-rigward. Firxa wiesgħa ta' attivitajiet, appoġġ u pariri, li jinkludu appoġġ 

emozzjonali u psikoloġiku sabiex jiġu indirizzati kwistjonijiet ta' saħħa mentali (li 

jinkludu diqa, dipressjoni, disturbi posttrawmatiċi), għandhom ikunu disponibbli 

għall-istudenti fl-iskola u meta applikabbli, flimkien ma' aġenziji u servizzi lokali.   

 Mekkaniżmi ta' twissija bikrija Huwa importanti li sinjali bikrija ta' nuqqas ta' 

involviment, li jinkludu assenteiżmu mill-iskola u mġiba mhux xierqa, jiġu skoperti 

malajr u li jkun hemm fis-seħħ risponsi ta' malajr. Jistgħu jiġu stabbiliti sistemi ta' 

twissija bikrija, abbażi ta' rakkomandazzjonijiet minn awtoritajiet nazzjonali jew 

lokali, kif xieraq.  

 Qafas ta' appoġġ sistemiku Identifikazzjoni f’waqtha ta' diffikultajiet fit-tagħlim jew 

kwistjonijiet oħra jistgħu jqanqlu reazzjoni permezz ta' qafas ta' appoġġ sistemiku 

fi ħdan l-iskola. Intervent immirat għal studenti f'riskju għandu jkun provdut b'mod 
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inklussiv;  ikun aktar effettiv jekk isir minn timijiet multidixxiplinarji fi skejjel, 

u/jew billi jinġiebu professjonisti esterni fl-iskejjel u bl-involviment ta' dawk kollha 

li jinteraġixxu mal-istudenti, kemm jekk ikunu membri tal-familja, aħwa, 

voluntiera, eċċ. L-iżvilupp ta' pjan ta' appoġġ individwali, miftiehem mal-istudent u 

l-familja tiegħu, bit-twaqqif ta' miri ċari u li jistgħu jintlaħqu, jista' jkun ta' 

għajnuna kbira.  

 Appoġġ speċifiku għal kelliema mhux nattivi: Studenti li l-lingwa nattiva tagħhom 

mhix il-lingwa ta' struzzjoni għandhom jirċievu appoġġ addizzjonali u xieraq skont 

il-ħtiġijiet tagħhom, preferibbilment barra l-ħin tal-iskola u billi jiġu evitati kull tip 

ta' prattiċi ta' separazzjoni jew segregazzjoni. Il-kompetenzi u l-profiċjenza fil-

lingwa nattiva tagħhom għandhom ikunu użati bħala riżorsa għall-klassi kollha.  

Ġenituri jistgħu jibbenefikaw ukoll minn appoġġ lingwistiku - hawnhekk l-iskejjel 

jistgħu jaħdmu fi sħubija eż. ma' NGOs biex jappoġġjaw it-tagħlim tal-lingwa għal 

ġenituri minn sfond migratorju. Forom oħra ta' appoġġ jistgħu jkunu disponibbli 

wkoll, speċjalment għal migranti li jkunu għadhom kif waslu, kemm fl-iskola jew 

barra, f'kooperazzjoni ma' aġenziji u servizzi lokali.  

 Il-vuċi tal-istudenti u l-parteċipazzjoni fil-ħajja tal-iskola: L-istudenti jeħtieġ li 

jħossuhom sidien tat-tagħlim tagħhom u li jingħataw l-opportunità jlissnu l-fehmiet 

tagħhom. Li jkunu parti mill-ħajja u l-attività tal-iskola jgħolli l-motivazzjoni u s-

sens ta' appartenenza13. Għandu jkun hemm ħin  biżżejjed għal djalogu fil-

klassijiet, permezz ta' kunsilli tal-istudenti jew konsultazzjonijiet li jippermettu lill-

istudenti jqajmu kwistjonijiet marbuta mal-esperjenza ta' tagħlim tagħhom.  It-

tagħlim interattiv u t-tagħlim dijaloġiku (pereżempju fi gruppi żgħar) jistgħu jżidu 

l-opportunitajiet għal studenti biex jitkellmu b'faċilità akbar dwar kwistjonijiet ta' 

impatt fuq it-tagħlim tagħhom; metodi interni/esterni ta' konsultazzjoni jistgħu 

wkoll jintużaw sabiex wieħed ifittex il-fehmiet tal-istudenti. Il-parteċipazzjoni fi 

proġetti tal-iskola li jiffokaw fuq kwistjonijiet speċifiċi (bħal għarfien ambjentali), li 

jinkludu  l-użu sħiħ ta' possibilitajiet offruti minn Erasmus+ u eTwinning, jistgħu 

jgħinu biex jippromwovu l-parteċipazzjoni tal-istudenti. L-iskejjel għandhom 

jippromwovu wkoll il-parteċipazzjoni sinifikanti ta' studenti fil-proċessi ta' teħid ta' 

deċiżjonijiet fl-iskola (eż. permezz ta' rappreżentanza fuq bordijiet/kunsilli tal-

iskola) u fi proċessi ta' evalwazzjoni u titjib tal-iskola. Filwaqt li l-istudenti kollha 

jeħtieġ li jkunu appoġġjati sabiex ikunu jistgħu jipparteċipaw b'mod attiv fil-ħajja 

tal-iskola, huwa essenzjali fokus proattiv sabiex studenti marġinalizzati jiġu 

involuti u jiġi żgurat li l-vuċijiet tagħhom qed jinstemgħu.  

 Edukazzjoni u gwida għall-karriera: Ir-rwol ta' edukazzjoni u gwida għall-karriera 

fil-prevenzjoni tat-tluq bikri mill-iskola huwa magħruf sew. Ir-riċerka tissuġġerixxi 

li studenti li għandhom pjan ta' karriera wisq probabbli jibqgħu fl-iskola u jinvolvu 

ruħhom b'mod aktar pożittiv fl-edukazzjoni.  Edukazzjoni u gwida sistematika 

għall-karriera jistgħu jgħinu wkoll biex jiffaċilitaw it-tranżizzjonijiet ta' spiss kritiċi 

għal livelli oħra u rotot ta' edukazzjoni u taħriġ jew għax-xogħol. Il-ħiliet ta' studju 

effettiv u l-edukazzjoni għall-karriera għandhom jiġu integrati b'mod sħiħ fil-

kurrikulu mill-istadji bikrija ta' edukazzjoni u jgħinu lill-istudenti jifhmu x'inhuma l-

punti ta' forza u t-talenti tagħhom. L-edukazzjoni għall-karriera tista' tiġi mgħallma 

bħala suġġett obbligatorju; jista' jkun suġġett separat, jew jista' jkun integrat fil-

kurrikulu bħala suġġett kurrikulari inkroċjat. Gwida effettiva għal tul il-ħajja 

għandha t-tendenza tikkombina firxa wiesgħa ta' attivitajiet kurrikulari u 

                                           
13 Il-parteċipazzjoni tat-tfal hija dritt rikonoxxut mill-Artikolu 24 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea (ĠU C 364, 18.12.2000, it-test kollu disponibbli fuq 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf) kif ukoll l-Artikolu 12 tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti tal-1989 dwar id-drittijiet tat-tfal. 
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ekstrakurrikulari, li jinkludu pereżempju, programmi ta' esperjenza ta' xogħol, 

monitoraġġ tal-impjiegi, logħob dwar il-karriera jew korsijiet li jagħtu togħma ta’ 

tipi oħra ta' edukazzjoni.  Filwaqt li l-għalliema għandhom rwol importanti fl-għoti 

tas-setgħa lill-istudenti fil-kisba ta' ħiliet biex isegwu l-interessi tagħhom, il-

kompetenzi u l-aspirazzjonijiet ta' karriera, edukazzjoni għall-karriera effettiva 

wkoll teħtieġ li jiġu mobilizzati firxa wiesgħa ta' partijiet interessati (eż. konsulenti 

tal-iskola, ġenituri u min iħaddem).  

 Attivitajiet ekstrakurrikulari: Opportunitajiet edukattivi ekstrakurrikulari u barra 

mill-iskola, li jinkludu sports, arti, kultura u attivitajiet oħra, kompatibbli mal-

għanijiet edukattivi, jistgħu jipprovdu opportunitajiet addizzjonali għal żgħażagħ 

sabiex “jibbrillaw” u jistgħu jżidu l-motivazzjoni u s-sens ta' appartenenza lejn l-

iskola. Dawn l-attivitajiet għandhom jiġu mfassla b'mod koerenti biex 

jikkumplimentaw it-twettiq tal-kurrikulu u sabiex jiġi massimizzat is-sehem tal-

istudent u l-inklużjoni soċjali; jistgħu jiġu kkunsidrati fl-assessjar globali tal-

istudent. Dawn l-attivitajiet jistgħu jiġu żviluppati mal-ġenituri, istituzzjonijiet 

kulturali, organizzazzjonijiet tal-isports u taż-żgħażagħ, servizzi lokali u NGOs, u 

bl-involviment ta' voluntiera mill-komunità.    

 

3. L-għalliema 

L-għalliema huma l-fattur ewlieni għat-tagħlim ta' tfal u żgħażagħ li jkunu qed 

jitgħallmu l-iskola u wieħed mill-aġenti ewlenin għas-suċċess edukattiv. Ir-riċerka turi 

li relazzjoni ta' appoġġ bejn l-għalliem u l-istudent hija l-aħjar fattur ta’ tbassir  tal- 

involviment u s-suċċess skolastiku . Huwa essenzjali li l-għalliema jifhmu li huma 

persuni ta' riżorsa kruċjali għall-istudent, li jistgħu jagħmlu differenza reali fil-mixja 

edukattiva; huwa importanti bl-istess mod li jkunu konxji li l-għajnuna lill-istudenti 

biex jilħqu l-potenzjal tagħhom hija responsabilità kondiviża tal-għalliema kollha u tal-

komunità tal-iskola kollha kemm hi. Iffaċċjati bi sfidi ġodda, ir-rwol tal-għalliema qed 

jitwessa' u jsir aktar esiġenti. Filwaqt li tiġi rikonoxxuta l-importanza tal-ġudizzju 

professjonali tal-għalliema, ħiliet u kompetenzi ġodda huma meħtieġa li  jiġu indirizzati 

b'edukazzjoni inizjali għall-għalliema (ITE) u bi żvilupp professjonali kontinwu (CPD).  

 Biex jinftiehem aħjar it-tluq bikri mill-iskola: Fokus fuq fehim ta’ mekkaniżmi ta' 

abbandun bikri mill-iskola u żvantaġġ edukattiv, li jinkludu riskju possibbli u fatturi 

protettivi, għandu jkun element ewlieni kemm ta' programmi ta' ITE kif ukoll ta' 

CPD. Huwa essenzjali li l-għalliema kollha jifhmu r-rwol ewlieni fl-appoġġ tal-

kontinwità tal-iżvilupp u t-tagħlim tat-tfal: l-għalliema huma f'pożizzjoni 

vantaġġuża li jiskopru n-nuqqas ta' involviment mill-iskola u l-eżistenza ta' 

diffikultajiet ta' tagħlim fi stadju bikri u b'hekk jistgħu jieħdu azzjoni immedjata 

biex jindirizzaw is-sitwazzjoni. Iridu jkunu konxji li l-aspettazzjonijiet tagħhom, l-

imġiba u l-lingwa jista' jkollhom impatt u influwenza sinifikanti fuq studenti u 

familji; jeħtieġ li jagħrfu r-rwol li l-ġenituri u l-familji għandhom fil-proċess ta' 

tagħlim u jkunu mħajra  jaħsdu l-benefiċċji ta' involviment tal-ġenituri.    

 Kompetenzi tal-għalliema: Miżuri u strutturi ta' appoġġ (idealment disponibbli 

f'livelli lokali) għandhom ikunu fis-seħħ sabiex jiffaċilitaw l-iżvilupp tul il-ħajja tal-

karriera tal-għalliema. L-edukazzjoni inizjali tal-għalliema u l-iżvilupp professjonali 

kontinwu b'għan ta' prevenzjoni ta' abbandun bikri għandhom jgħinu lill-għalliema 

jipprattikaw differenzjazzjoni u tagħlim attiv.  Għandhom jippreparawhom sabiex 

jużaw b'mod effettiv tagħlim orjentat lejn  il-kompetenza u assessjar formattiv, u 

sabiex japplikaw aktar tagħlim ibbażat fuq proġetti u kooperazzjoni. Għandhom 

jirrinforzaw kompetenzi relazzjonali u komunikattivi (li jinkludu tekniki/metodi kif 
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tavviċina ġenituri u sħab esterni), u jipprovdu lill-għalliema bi strateġiji ta' ġestjoni 

tal-klassi, strateġiji ta' ġestjoni tad-diversità, bini ta' relazzjonijiet, riżoluzzjoni ta' 

konflitti u tekniki li jipprevjenu l-bullying.   

 Bini tal-kapaċità ta' tmexxija tal-għalliema: It-tmexxija tal-għalliema tista' tkun 

karatterizzata bi sforz kollaborattiv fejn l-għalliema jiżviluppaw il-kompetenza u 

jippromwovu l-iżvilupp professjonali biex itejbu l-prattika edukattiva. L-għalliema 

għandhom ikunu mħeġġa u appoġġjati biex ikunu mexxejja ġewwa u lil hinn mill-

klassi. L-għalliema parteċipanti fi proċessi ta' tmexxija kollaborattiva 

jikkontribwixxu għall-effettività tal-iskola, il-kwalità tat-tagħlim u t-titjib fil-

prestazzjoni tal-istudent.   

 Esperjenza ta' xogħol: Bħala parti mill-ITE, huwa importanti li l-istudenti għalliema 

kollha jingħataw opportunitajiet prattiċi biex ikabbru l-fehim tagħhom tan-natura, 

il-kawżi u l-firxa ta' tluq bikri mill-iskola u l-iżvantaġġ edukattiv, u l-effetti 

tagħhom fuq it-tagħlim u l-esiġenzi li għandhom bħala għalliema. Studenti 

għalliema għandhom jiġu esposti b’mod prattiku għar-realtà ta' kuljum ta' tluq 

bikri mill-iskola, eż. permezz ta' parteċipazzjoni f'kollokament ta' xogħol fi skejjel 

b'rati għolja ta' abbandum bikri mill-iskola jew livelli għolja ta' esklużjoni 

soċjoekonomika jew f'attivitajiet sorveljati ma' familji vulnerabbli. Dan jista' 

jipprovdi lill-istudenti għalliema b'opportunità li jikkunsidraw ir-rwol tagħhom bħala 

għalliema u kif jindirizzaw il-ħtiġijiet edukattivi ta' tfal f'riskju.   

 It-tagħlim bejn il-pari: It-taħriġ fl-iskola biex jiġu żviluppati u mqanqla kultura ta' 

tagħlim bejn il-pari (fost għalliema, imma wkoll ma' studenti) u osservazzjoni tal-

pari huwa essenzjali.  Is-superviżjoni tal-pari tista' tiġi mħeġġa wkoll kemm fi ħdan 

l-iskola kif ukoll f'kooperazzjoni ma' skejjel oħra; skejjel ta' tipi u livelli diversi 

għandhom iservu bħala riżorsa għal xulxin permezz ta' netwerks skolastiċi fejn l-

iskejjel jistgħu jaħdmu u jitgħallmu minn xulxin. L-għodod ta' IT u pjattaformi 

kollaborattivi bħal eTwinning jistgħu jkunu effettivi biex jappoġġjaw dawn il-forom 

ta' kooperazzjoni.   

 Inħaddnu d-diversità:  Fejn skejjel jaħdmu attivament biex jegħlbu d-differenzi 

kemm tal-persunal kif ukoll tal-istudenti, tista' tiġi osservata evidenza ta' titjib 

sostnut tal-iskola. L-għarfien, il-kompetenzi u l-ħiliet tal-għalliema marbuta ma' 

fehim fuq id-diversità fil-forom kollha tagħha, edukazzjoni interkulturali, 

multilingwiżmu u t-tagħlim lill-istudenti tat-tieni lingwa għandhom ikunu 

inkorporati fi ħdan ITE u rafforzati permezz ta' CPD.  It-tagħlim bħala professjoni 

għandu jkun promoss aktar biex jiġbed għadd kbir ta' kandidati, li jirrappreżentaw 

lis-soċjetà kollha, u li jiġu reklutati l-aħjar minn fosthom, waqt li tinżamm koeżjoni 

qawwija madwar il-valuri u l-għanijiet fundamentali tal-iskola li s-soċjetà u l-

partijiet interessati jaqsmu u japprovaw b'mod ġenerali. 

 Appoġġ addizzjonali għall-għalliema: Rikonoxximent adegwat u appoġġ għall-

għalliema li jaħdmu fi skejjel b'rati għoljin ta' tluq bikri mill-iskola jew b'livelli ogħla 

ta' esklużjoni soċjoekonomika għandhom jiġu kkunsidrati, eż. fl-għamla ta' 

inċentivi għal CPD, sabbatiku għal żvilupp professjonali, tagħlim addizzjonali jew 

riżorsi mhux ta' tagħlim, eċċ... Għandha tingħata importanza wkoll lill-benesseri 

emozzjonali tal-persunal.  
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4. Il-ġenituri u l-familji 

L-involviment tal-ġenituri huwa fattur ewlieni għas-suċċess edukattiv: ambjent 

domestiku stimulanti u involviment tal-ġenituri huma kruċjali għat-tagħlim u l-iżvilupp 

konjittiv, soċjali u emozzjonali tat-tfal. Madankollu, ir-relazzjoni bejn skejjel, ġenituri u 

familji tista' tkun ta' sfida. Minn naħa, dan jista' jkun dovut għall-esperjenzi edukattivi 

preċedenti tal-ġenituri, l-isfond edukattiv, kulturali u soċjoekonomiku, stili differenti ta' 

trobbija u sens ta' distanza mill-“kultura” u l-“lingwa” tal-iskola. Min-naħa l-oħra, dan 

jista' jkun marbut mal-perċezzjoni tal-għalliema dwar il-ġenituri bħala passivi, 

opportunisti jew intrussivi, u għal nuqqas ta' ħin u esperjenza sabiex jintlaħqu ġenituri 

u jinvolvuhom b'mod effettiv. 

 L-edukazzjoni bħala responsabilità kondiviża: Il-ġenituri u l-familji għandhom l-

aktar impatt dirett u dejjiemi fuq it-tagħlim u l-iżvilupp tat-tfal. Il-ġenituri u l-

familji kollha jeħtieġ li jkunu rikonoxxuti u adegwatament appoġġjati bħala 

koedukaturi fit-tagħlim tat-tfal, sa minn età bikrija. L-iskejjel u partijiet interessati 

edukattivi u mhux edukattivi jistgħu jiżviluppaw miżuri biex jgħinu lill-familji 

jistabbilixxu ambjent ta' dar li jinkoraġġixxi t-tagħlim u jipprovdu informazzjoni u 

ideat dwar kif jiġu megħjuna t-tfal fid-dar waqt li jkunu qed jagħmlu x-xogħol 

skolastiku li jingħata għad-dar u b’attivitajiet oħra marbuta mal-kurrikulu. 

 Fiduċja u kooperazzjoni: Sħubijiet effettivi bejn il-familji u l-iskola jridu jkunu 

bbażati fuq rispett reċiproku u għarfien tal-assi u l-kompetenzi ta' kull parti. 

Kultura ta' fiduċja reċiproka u fehim bejn l-iskejjel u l-familji huma essenzjali. 

Għandha tiġi promossa skola li fiha ġenituri minn kull sfond u livell edukattiv 

iħossuhom milqugħa u huma kkunsidrati bħala riżorsa. Dan jista' jinkiseb, 

pereżempju, billi jinstabu ħin u spazju assenjat għall-ġenituri sabiex jiltaqgħu u 

jappoġġjaw lil xulxin, jiġu mistiedna ġenituri biex jaqsmu l-ħiliet u l-kompetenzi 

bħala voluntiera f'attivitajiet edukattivi ġewwa l-klassi (eż. qari fil-klassi, appoġġ 

addizzjonali lil individwi, tmexxija ta' gruppi żgħar) jew f'attivitajiet oħra tal-iskola 

(kemm kurrikulari kif ukoll ekstrakurrikulari). Meta meħtieġ, servizzi, NGOs u 

professjonisti oħra (medjaturi kulturali, mentors, ħaddiema soċjali eċċ.) għandhom 

ikunu involuti sabiex jgħinu fil-bini ta’ relazzjonijiet pożittivi mal-ġenituri, 

speċjalment dawk ġejjin minn sfond żvantaġġat u/jew dawk li kellhom esperjenzi 

negattivi ta' skola fil-passat. Avvenimenti kulturali/festivals u attivitajiet ta' 

outreach jistgħu jgħinu joħolqu pontijiet kulturali għal ġenituri marġinalizzati u ta' 

minoritajiet etniċi. 

 Parteċipazzjoni fit-teħid ta' deċiżjonijiet u fil-ħajja tal-iskola: Parteċipazzjoni 

wiesgħa tal-ġenituri fid-deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet marbuta mat-tagħlim, l-

organizzazzjoni tal-iskola u l-attivitajiet tal-iskola jippromwovu trasparenza u 

aġġustamenti aħjar għall-ħtiġijiet reali tal-komunità u joħolqu sens akbar ta' 

responsabilità kondiviża madwar l-edukazzjoni. Huwa meħtieġ fokus proattiv dwar 

l-appoġġ għall-parteċipazzjoni tal-ġenituri kollha fl-attivitajiet u l-governanza tal-

iskola.  Ġenituri marġinalizzati, b'mod partikolari, jeħtieġ li jiġu megħjuna sabiex 

jieħdu sehem fil-proċessi tat-teħid ta' deċiżjonijiet fl-iskola. Ir-rwol tal-ġenituri fl-

organizzazzjoni tal-iskola għandu jkun stabbilit b'mod ċar. L-involviment tal-

ġenituri għandu jkun integrat b'mod sħiħ fil-proċessi ta' evalwazzjoni u monitoraġġ 

tal-iskola. Il-kunċett ta' ħtiġijiet “familjari” għandu jitwessa' biex jinkludi membri 

tal-familja estiża involuti fl-edukazzjoni tat-tifel jew tifla.  

 Aċċess tal-ġenituri għall-informazzjoni L-istudenti u l-ġenituri tagħhom, b'mod 

partikolari dawk minn sfond ta' migrazzjoni, għandu jkollhom il-possibilità ta' 

aċċess għal informazzjoni ċara dwar is-sistema edukattiva tal-pajjiż u l-għażliet 

skolastiċi disponibbli; għandu jkollhom iċ-ċans li jifhmu l-implikazzjonijiet ta’ dawn 
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l-għażliet għall-istudji tal-istudent u għal għażliet futuri. Kwistjonijiet skolastiċi 

speċifiċi rigward il-provvediment ta' gwida u ta' servizzi ta' pariri, il-benesseri tal-

istudenti u servizzi ta' appoġġ għandhom jiġu spjegati lill-istudenti u l-ġenituri 

tagħhom. 

 Titjib fil-komunikazzjoni: Titjib u ftuħ ta' kanali ta' kommunikazzjoni bejn l-iskejjel 

u l-familji jistgħu jgħinu jibnu l-fiduċja u l-fehim reċiproku. Strateġiji ta' 

kommunikazzjoni jeħtieġ li jiġu adattati għall-kuntest u l-ħtiġijiet tal-ġenituri. Biex 

jinbnew relazzjonijiet produttivi jistgħu jintużaw kemm metodi ta' komunikazzjoni 

formali (eż. jum il-ġenituri) u informali (eż. avvenimenti soċjali). Attivitajiet 

speċjali ta' outreach, pereżempju permezz ta' medjaturi interkulturali, jistgħu 

jkunu meħtieġa sabiex jintlaħqu ġenituri li mhumiex profiċjenti fil-lingwa ta' 

istruzzjoni. Għal xi skejjel, titjib fil-komunikazzjoni jinvolvi t-teknoloġija bħal posta 

elettronika/SMS, sistemi ta' telefonija interattiva, bulettini u siti elettroniċi 

interattivi.  Huwa importanti li jiġi żgurat li l-istrutturi huma f'posthom sabiex 

jiffaċilitaw u jinkoraġġixxu evalwazzjoni minn ġenituri, u li dan jiġi meqjus. 

 L-offerta ta' opportunitajiet għall-edukazzjoni tal-ġenituri: Ir-riċerka turi li l-

edukazzjoni għall-familja tista' tipprovdi firxa ta' benefiċċji għal ġenituri u tfal li 

jinkludi titjib fil-qari, kitba u matematika. Li jitgħolla l-livell edukattiv tal-ġenituri 

jkun wieħed mill-azzjonijiet ta' suċċess li jipprevjeni t-tluq bikri mill-iskola. Meta 

ġenituri jkunu involuti f'attivitajiet edukattivi għalihom infushom tiġi promossa 

serje ta' interazzjonijiet kulturali u edukattivi fi ħdan il-familja. Il-ġenituri 

jibbenefikaw minn awtoeffikaċja, sens ta’ ħila, u involviment akbar fl-iskola tat-tfal 

tagħhom kif ukoll kunfidenza akbar tal-ġenituri fl-għajnuna lit-tfal tagħhom id-dar.  

Dan iwassal għal involviment akbar tal-istudenti fl-iskola u kisbiet edukattivi aħjar. 

Il-ftuħ ta' faċilitajiet tal-iskola barra s-sigħat tal-iskola għal appoġġ lingwistiku u 

klassijiet oħra għall-ġenituri jista' jkun vantaġġuż, partikolarment għall-ġenituri li 

jistgħu jħossuhom imfixkla mis-sistema skolastika tagħhom. Dan jgħin biex ikisser 

l-ostakli li l-iskejjel jiffaċċjaw meta jaħdmu biex iżidu l-involviment tal-ġenituri. 

Madankollu, għal ġenituri b'esperjenzi negattivi ħafna ta' skola fil-passat, il-ħidma 

fi sħubija ma' NGOs taf toħloq opportunitajiet oħra biex irawmu edukazzjoni tal-

ġenituri f'postijiet differenti. 

 

5. L-involviment tal-partijiet interessati  

In-natura multidimensjonali ta' tluq bikri mill-iskola teħtieġ rispons multidimensjonali, 

li jinvolvi firxa wiesgħa ta' partijiet interessati, professjonisti u servizzi. Partijiet 

interessati differenti jistgħu jġibu perspettivi diversi u kumplimentari fil-fehim tal-

problemi; jistgħu joffru soluzzjonijiet li huma mfassla għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-

istudenti. Il-kooperazzjoni tista' tieħu ħafna forom u ssir f'livelli differenti, skont iċ-

ċirkostanzi nazzjonali, li jvarjaw minn strutturi aktar formalizzati għal arranġamenti ta' 

netwerking aktar flessibbli.  

Il-bini  ta' relazzjonijiet ta' fiduċja u kooperazzjoni bejn partijiet interessati differenti 

jaf jieħu ż-żmien, trawwim u jkun jeħtieġ aġġustamenti.  Imma għandu wkoll il-

potenzjal li jġib miegħu bidla pożittiva. Skont il-kuntest nazzjonali, awtoritajiet lokali 

jew tabilħaqq il-kapijiet tal-iskola huma fl-aħjar pożizzjoni biex jappoġġjaw dawn il-

proċessi u għandhom rwol ewlieni biex jippromwovu l-kooperazzjoni bejn l-iskejjel, 

joħolqu sħubiji, jikkoordinaw servizzi, jiffaċilitaw l-implimentazzjoni, eċċ. 
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 L-involviment tal-partijiet interessati: Huwa importanti li l-partijiet interessati 

ewlenin lokali rilevanti kollha jiġu identifikati fil-proċess sa mill-bidu nett. 

Għandhom jiġu kkunsidrati firxa wiesgħa ta' partijiet interessati u professjonisti: 

ħaddiema soċjali, servizzi u organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, ħaddiema li joffru 

kura f’sistema ta' outreach, psikologi, infermiera u terapisti oħra (taħdit  u lingwa), 

servizzi ta' protezzjoni tat-tfal, speċjalisti tal-pariri, pulizija, unjins, negozji, 

medjaturi interkulturali, assoċjazzjonijiet tal-migranti, NGOs u organizzazzjonijiet 

oħra bbażati fil-komunità mis-setturi tal-isport, l-ambjent kulturali, u ċ-

ċittadinanza attiva, eċċ. L-għażla ta' partijiet interessati għandha tkun adattata u 

rilevanti għaċ-ċirkostanzi lokali u l-kuntest. Il-kooperazzjoni mas-sħab soċjali u 

negozji lokali hija importanti ħafna peress li tista' tgħin iżżid ir-rilevanza marbuta 

max-xogħol tal-kurrikulu u tagħmlu aktar attraenti għaż-żgħażagħ.  L-involviment 

ta' partijiet interessati għandu jippermetti evalwazzjoni kontinwa, adattament u 

bidla fl-involviment kif xieraq. Għandu jitħeġġeġ ukoll ir-rikonoxximent tal-valur u 

l-kontribut li joffru l-partijiet interessati. 

 Appoġġ u tmexxija: Irid ikun hemm appoġġ politiku li jippromwovi u jorganizza 

kooperazzjoni u netwerking fil-livell lokali, u tmexxija ċara u soda li tmexxi l-

proċess.  Linji gwida mil-livell politiku xieraq tista' tkun għażla. Mekkaniżmi 

għandhom ikunu fis-seħħ biex jiżguraw fluss reċiproku ta' informazzjoni bejn l-

iskola, il-partijiet interessati tagħha u l-awtoritajiet rilevanti, kif xieraq u skont iċ-

ċirkostanzi nazzjonali. Prattiċi tajba u informazzjoni għandhom ikunu kondiviżi fuq 

livelli lokali, reġjonali, nazzjonali (kif xieraq) u internazzjonali. 

 Strateġija komuni: Strateġija komuni/pjan ta' azzjoni, ibbażati fuq għanijiet ċari u 

kondiviżi u fehim komuni tal-isfidi, jistgħu jgħinu jistrutturaw kooperazzjoni bejn il-

partijiet interessati.  L-istrateġija/il-pjan għandhom ikunu ffokati fuq il-ħtiġijiet tal-

istudent, u jkunu bbażati fuq approċċ ta' koordinament bejn aġenziji differenti 

filwaqt li jiġu rispettati l-perspettivi differenti u l-missjonijiet ta' kull parti 

interessata. Huwa importanti li r-rwoli, ir-responsabilitajiet u l-istrutturi jiġu definiti 

b'mod ċar u miftiehma mill-bidu nett, possibilment permezz ta' arranġamenti 

kuntrattwali, skont iċ-ċirkostanzi lokali. Il-ħolqien ta' punt ċentrali ta' 

koordinazzjoni jista' jkun għażla li tgħin biex jingħeleb kull nuqqas ta’ qbil 

inevitabbli imma jista' wkoll iservi bħala post ċentrali ta' assistenza għall-partijiet 

interessati, jikkoordina flussi ta' informazzjoni, servizzi u sistemi ta' appoġġ għal 

persuni li jitilqu qabel iż-żmien  mill-iskola. Mekkaniżmi ta' monitoraġġ u 

evalwazzjoni għandhom jiġu stabbiliti sabiex jippermettu evalwazzjoni kontinwa, 

adattament u bidla fl-involviment kif xieraq. jekk hemm bżonn għandhom jiġu 

żviluppati gwida/indikaturi biex jiffaċilitaw l-awtoevalwazzjoni.  

 

Rimarki konklużivi  

Dan id-dokument iġib fi tmiemu x-xogħol dwar it-tluq bikri mill-iskola tal-Grupp ta' 

Ħidma dwar il-Politika tal-Iskejjel.  Dan joffri messaġġi ta' politika għal qafas 

kunċettwali u pragmatiku kkonsolidat għal azzjoni biex tiġi indirizzata l-kwistjoni ta' 

tluq bikri mill-iskola.  Dan jipproponi qafas ta’ ħsieb għal azzjoni sostnuta li tippermetti 

lill-Unjoni Ewropea tilħaq il-mira ewlenija ta' tnaqqis tat-tluq bikri mill-iskola għal 

inqas minn 10% sal-2020.  Imma aktar minn hekk, dan jipprovdi linji gwida li jistgħu 

jgħinu lill-Istati Membri jiżviluppaw approċċi kollaborattivi meta jittrattaw it-tluq bikri 

mill-iskola.   
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Dawn il-messaġġi ta' politika jagħtu gwida dwar kif partijiet interessati differenti 

jistgħu jingħataw is-setgħa u jiġu appoġġjati biex jipparteċipaw f'“approċċ skolastiku 

sħiħ” biex jindirizzaw it-tluq bikri mill-iskola. Dan isir għax jeżisti t-twemmin li 

approċċi kollaborattivi għandu jkollhom effett anċillari fuq aspetti oħra tal-ħajja taċ-

ċittadini u l-komunitajiet madwar l-Ewropa.  Fl-aħħar nett, id-dokument jistabbilixxi 

sfond ta' politika għas-Sett ta' Għodda Ewropew għall-Iskejjel, li se jkompli jiġbor il-

prattiċi tajba mill-pajjiżi Ewropej.  Il-kooperazzjoni politika fuq il-politika tal-iskejjel se 

tkompli madwar l-Unjoni Ewropea u se toffri aktar opportunitajiet għal tagħlim bejn il-

pari u skambju ta' prattiċi.   
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