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UNITÀ 4
IL-VOLONTARJAT FIL-KOMUNITAJIET TAT-TAGĦLIM
Il-Komunitajiet tat-Tagħlim jistrieħu fuq il-parteċipazzjoni attiva ta’ ħafna nies
li jikkontribwixxu ħinhom, il-kuraġġ u l-isforz tagħhom fit-twettiq tal-Azzjonijiet
Edukattivi ta’ Suċċess u sabiex il-ħolm taċ-ċentru jsir realtà (Sánchez Aroca, 1999).
Il-volontarjat huwa parti importanti minn ħafna attivitajiet ta’ kuljum u jżid mal-esperjenza ta’ kulħadd billi jipprovdi riżorsi intellettwali u kulturali li huma tanġibbli
u distinti, iżda mhux dejjem viżibbli.
Din l-unità tispjega fid-dettall ir-rwol tal-volontarjat fil-Komunitajiet tat-Tagħlim.
L-ewwel nett, ir-rwol tal-voluntiera huwa profilat u l-oqsma li fihom jipparteċipaw u
kif huma jistgħu jikkontribwixxu f’kull qasam huma spjegati fid-dettall. Aktar tard,
fl-unità jiġu indirizzati aspetti prattiċi tal-ġestjoni u l-koordinazzjoni tal-voluntiera.
4.1. Min huma l-voluntiera, kif jikkollaboraw mal-Komunità tat-Tagħlim u x’jikkontribwixxu?
Ħafna nies jemmnu li sabiex issir voluntier fi klassi tal-iskola huwa ta’ benefiċċju jew neċessarju li jew ikollok l-esperjenza jew inkella tirċievi taħriġ. Dan huwa
saħansitra aktar il-każ jekk il-voluntier ikun qed jipparteċipa fi klassijiet speċjalizzati
jew fil-livell tal-iskola sekondarja fejn, pereżempju, is-suġġett ikun il-matematika
jew l-Ingliż. Fir-rigward tal-Komunitajiet tat-Tagħlim, dan huwa sempliċiment l-oppost. Kulħadd jista’ jipparteċipa bħala voluntier u mhuwiex neċessarju li jkollok
esperjenza ta’ xogħol jew li jkollok livell ta’ edukazzjoni partikolari. Inġiniera mara,
persuna żgħażugħa li telqet mill-iskola kmieni, student universitarju u nanna illitterata kollha jistgħu jkunu voluntiera. Kif kien innotat qabel, aktar ma jkun hemm
disponibbiltà għal interazzjonijiet ma’ diversità ta’ individwi, aktar ikunu tajbin
l-opportunitajiet ta’ tagħlim għall-istudenti, minħabba li jekk il-voluntiera jkunu
ġejjin minn varjetà ta’ kuntesti u sfondi kulturali, huma jkunu jistgħu wkoll jikkondividu diversità ta’ twemmin u ħiliet bl-użu ta’ varjetà ta’ lingwi. Tali interazzjonijiet
iżidu l-opportunitajiet għat-tipi kollha ta’ tagħlim, inklużi ħiliet konjittivi, ħiliet ta’
interazzjoni u għarfien ta’ suġġetti speċjalizzati.
Għalhekk, fil-Komunitajiet tat-Tagħlim, kulħadd huwa mħeġġeġ jikkoopera
sabiex jiżdiedu mhux biss in-numri ta’ voluntiera tal-mudell għall-adulti, iżda wkoll
id-diversità tagħhom. Il-profili komuni tal-ħaddiema voluntiera huma:
• ġenituri: immigranti jew altrimenti b’edukazzjoni standard jew mingħajrha, li jaħdmu jew li huma qiegħda,
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• qraba oħrajn, pereżempju, nanniet, zijiet u kuġini,
• ex-studenti taċ-ċentru tal-edukazzjoni,
• residenti tad-distrett lokali,
• membri ta’ assoċjazzjonijiet distrettwali,
• professjonisti oħrajn minn kumpaniji u organizzazzjonijiet lokali,
• studenti u gradwati universitarji,

UNITÀ 4

• għalliema rtirati, kemm irġiel kif ukoll nisa,
• qraba u ħbieb tal-persunal taċ-ċentru,
• voluntiera lokali minn gruppi oħrajn u dawk li semgħu bil-proġett minn sorsi
oħrajn, pereżempju, sit web jew elenkar volontarju.
Xi Komunitajiet tat-Tagħlim għandhom numru limitat ta’ voluntiera, oħrajn
għandhom aktar minn mija. Madankollu, ir-rekwiżiti ewlenin sabiex persuni jsiru
volontiera huma li dawn ikunu eċċitati dwar il-potenzjal tal-istudenti u dwar l-għan
tal-Komunità tat-Tagħlim li timmotivahom u tħeġġiġhom ikollhom l-aqwa edukazzjoni possibbli l-istess bħalma rridu għal uliedna.
Il-Komunitajiet tat-Tagħlim għandhom ħolm nobbli. Tant hemm x’jinkiseb li
hemm ħafna modi li jikkontribwixxu sabiex jgħinu dan il-ħolm isir possibbli. Il-voluntiera huma involuti f’varjetà wiesgħa ta’ kompiti, li jvarjaw mill-appoġġ lill-persunal tat-tagħlim fil-Gruppi Interattivi għat-twettiq ta’ fotokopji għall-attivitajiet
fil-klassi, jew mill-akkumpanjament tal-istudenti fil-ħarġiet tal-iskola għall-parteċipazzjoni f’Kumitati Mħalltin, biex insemmu ftit.
Il-voluntiera ma jieħdux post il-persunal tat-tagħlim jew oħrajn b’responsabbiltajiet distinti. Il-voluntiera għandhom rwol uniku li jikkontribwixxu opportunitajiet miżjuda għal interazzjonijiet differenti fil-proċessi tal-għoti u tar-riċeviment
tat-tagħlim. Pereżempju, hekk kif l-attivitajiet ikunu għaddejjin fil-klassi, l-għalliema spiss jikkonsultaw mal-voluntiera għall-parteċipazzjoni tagħhom biex jiddeċiedu kif itejbu l-implimentazzjoni u l-eżiti ta’ Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess.
Madankollu, l-għalliema jkomplu jkunu responsabbli għat-tmexxija bla xkiel
tal-klassi u, għalhekk, jieħdu d-deċiżjonijiet aħħarija rigward, pereżempju, il-kontenut tal-attività u d-dinamika tal-klassi. Dan huwa l-istess fil-vjaġġi jew fil-kampijiet. L-għadd ta’ għalliema meħtieġa jibqa’ l-istess u l-voluntiera sempliċiment
jagħmlu t-tmexxija tal-vjaġġi aktar faċli, kif ukoll jgħinu lill-familji jħossuhom
kunfidenti li t-tfal tagħhom qegħdin jiġu indukrati tajjeb.
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Hemm ukoll attivitajiet oħrajn li jitrawmu grazzi għall-voluntiera weħidhom,
pereżempju, taħriġ partikolari għall-qraba jew workshops speċifiċi. Iżda anki
f’dan il-każ, ħadd ma qed jieħu post il-professjonisti. Għall-kuntrarju, f’ħafna
każijiet, tali attivitajiet jirriżultaw fi ħtieġa li jinkisbu aktar riżorsi umani u materjali.
Aħna rridu nindikaw ukoll l-importanza tal-prijoritizzazzjoni ta’ azzjonijiet bħall-Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess li huma stabbiliti mill-Komunità tatTagħlim kollha kemm hi. Pereżempju, id-disponibbiltà tal-voluntiera ma tfissirx
li jinħolqu livelli ta’ klassi ogħla jew li l-korp tal-istudenti jiġi ssegregat, iżda
ma tippermettix ir-rinfurzar tal-inklużjoni fil-klassi b’interventi bħall-Gruppi
Interattivi (García-Carrión & Díez-Palomar, 2015; Tellado & Saba, 2010; Valls &
Kyriakides, 2013). Jekk, pereżempju, waħda mill-prijoritajiet tkun it-titjib fil-lingwi
u fil-matematika, jew it-tibjid u d-dekorazzjoni tal-ħitan tal-iskola, huwa importanti li jinġiebu voluntiera sabiex jgħinu fl-ilħuq ta’ dawn l-għanijiet. Kif intqal
qabel, mhijiex kwistjoni li jinġiebu esperti fil-matematika jew fit-tibjid tal-ħitan,
iżda li jkun hemm nies li jwasslu tamiet għoljin u fiduċja fl-aspettattivi tagħhom
għal titjib fil-matematika jew li huma eċċitati li jgħinu fit-tibjid ta’ ħajt. F’ċerti
każijiet, ħaddiem voluntier li għandu għarfien speċjalizzat jista’ jiġġenera attività
ġdida. Dan seħħ ma’ ċampjin taċ-ċess li kien voluntier f’Komunità tat-Tagħlim
partikolari. Meta l-plejer sar voluntier, iċ-ċentru tal-edukazzjoni ddeċieda li jibda
workshops taċ-ċess darbtejn fil-ġimgħa wara nofsinhar. Din ma kinitx attività
ppjanata mill-bidu nett, iżda adattat tajjeb mal-ħolm tat-tagħlim taċ-ċentru li
jiżdied l-għadd ta’ attivitajiet disponibbli. Madankollu, b’mod ġenerali, il-ħaddiema voluntiera huma għas-servizz tal-attivitajiet li ġew ipprijoritizzati fl-oqsma standard bħall-Gruppi Interattivi jew il-Librerija b’Tutoraġġ sabiex jgħinu
jippromwovu l-aderenza mal-linji gwida u l-proċessi stabbiliti tal-Komunità tatTagħlim.
Din ta’ hawn taħt hija lista ta’ wħud mill-oqsma li fihom spiss jipparteċipaw
il-voluntiera. Din mhijiex lista kompleta u ovvjament tiddependi fuq kif iċ-ċentru
jorganizza l-parteċipazzjoni tal-voluntiera skont il-prijoritajiet tagħhom. Barra minn
hekk, voluntier jista’ jipparteċipa f’qasam wieħed jew f’diversi oqsma.
Gruppi Interattivi:
Il-voluntiera jassistu fil-motivazzjoni tal-grupp. L-għalliem jassenjalhom attività,
fejn il-grupp jinbidel kull ħmistax sa għoxrin minuta. Il-kompitu primarju tal-voluntier huwa li jappoġġja lill-istudenti u jinkoraġġixxi l-interazzjoni..
Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu:
VIl-voluntiera jipparteċipaw bħala membru ordinarju fil-Laqgħat Letterarji ta’
Djalogu. Huma jikkontribwixxu l-ideat u l-opinjonijiet tagħhom eżattament bl-istess mod bħall-parteċipanti l-oħrajn. Huma jistgħu wkoll jippresedu s-sessjoni jew
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jappoġġjaw lil parteċipanti oħrajn. Huma jistgħu jassistu wkoll fit-tfittxija għal
kotba fuq il-lista ta’ kotba rrakkomandati.
Kumitati Mħalltin:
Il-voluntiera jipparteċipaw fil-Kumitati Mħalltin ifformati għat-teħid tad-deċiżjonijiet u għall-iżvilupp ta’ interventi fl-aspetti kollha li jikkonċernaw il-ħajja ta’ kuljum tal-komunità. Dan ifisser li l-voluntiera jipparteċipaw f’diversi passi tal-proġett,
pereżempju, il-ħolma, l-għażla tal-prijoritajiet u l-bqija.

UNITÀ 4

Librerija b’Tutoraġġ:
Huma jappoġġjaw lill-korp tal-istudenti fil-kompiti tal-iskola, fil-qari u fis-soluzzjoni tad-dubji, jinkoraġġixxu l-għajnuna fost il-pari u jiġġestixxu ż-żona u l-attivitajiet li jseħħu.
L-Edukazzjoni fil-Familja:
Volunteers participate in activities for training relatives sharing their knowledge
and skills with other families in various proposed activities.
Attivitajiet oħrajn:
Il-voluntiera jipparteċipaw f’żoni oħrajn tal-iskola, bħall-klassi għall-merħba ta’
filgħodu jew iż-żona tal-ikel jew billi jappoġġjaw attivitajiet fil-beraħ, pereżempju,
billi jakkumpanjaw lill-istudenti fil-pixxina jew jgħinu f’logħob u attivitajiet sportivi
oħrajn.
Il-voluntiera jipparteċipaw ukoll fi proġetti skolastiċi temporanji jew fit-tul, u
jikkontribwixxu għalihom, pereżempju, l-immaniġġjar tat-TV u tar-radju tal-iskola,
jew jgħinu fit-tfassil tal-ilbies għal karnival lokali u l-bqija.
Il-kontribuzzjonijiet tal-voluntiera għall-iskola
Il-voluntiera jikkontribwixxu bil-ħin u l-isforzi tagħhom iżda, l-aktar importanti,
huma jikkontribwixxu wkoll bl-entużjażmu, bl-intelliġenza kulturali, bl-aspettattivi
għoljin u bil-fatt li jipprovdu eżempji ta’ mudelli eżemplari pożittivi u relazzjonijiet interġenerazzjonali. Dawn il-kontribuzzjonijiet huma essenzjali meta nitilqu
mill-prinċipju li d-diversità fl-interazzjonijiet hija apprezzata ħafna fil-proċessi tattagħlim li jiġu offruti lil kull tifel u tifla.
Kif intqal qabel, l-intelliġenza kulturali ta’ dawk li jikkooperaw liberament tgħin
sabiex jitjiebu ħafna sitwazzjonijiet ta’ tagħlim. Pereżempju, f’ħafna okkażjonijiet,
ommijiet li qatt ma lestew l-iskola primarja jkunu jistgħu jimmaniġġjaw b’mod
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effettiv ir-relazzjonijiet bejn it-tfal u forsi jkunu jistgħu jispjegaw l-affarijiet b’mod
aktar ċar u sempliċi.
Student tas-sitt sena ta’ skola primarja jispjega hawnhekk kif voluntiera tgħinhom fit-tagħlim tagħhom:
“Huwa l-mod kif titkellem. Kienet tħobb tiċċajta u aħna konna nidħku. U meta
ma konniex nifhmu xi ħaġa, hija kienet tgħidhielna b’mod differenti u konna nkunu
nistgħu nifhmuha ferm aħjar ... għaliex xi drabi forsi ma nifhmux il-ktieb, iżda
nifhmu lilha.”
Student ieħor jikkummenta fuq dak li jħobb dwar voluntier distintiv ħafna:
“Missier student fil-klassi tagħna jismu Julián jinsab f’siġġu tar-roti … il-perspettivi tiegħu huma differenti ħafna minn tagħna u dan huwa preċiżament dak li
jogħġobni dwaru, huwa ċajtier ħafna. Huwa jagħti eżempji, taf kif? ... biex jagħmilha divertenti. Jien dejjem noqgħod attent biex nisma’ l-eżempju li jagħti Felipe
... Huwa kapaċi jġiegħel lin-nies jisimgħu. Huwa jista’ jagħtina wkoll affarijiet biex
jgħinna ... pereżempju, pinen, u jgħid: Għandi ħafna pinen ... imbagħad fil-klassi
jgħidulna, “Immaġinaw” ... iżda, ovvjament, hemm nies li għandhom diffikultajiet
biex jimmaġinaw, u dan jgħinhom. Xi drabi, il-voluntiera jkunu ferm aktar esperjenzati mill-għalliema. Barra minn hekk, il-biċċa l-kbira tal-voluntiera jkollhom lil
uliedhom fl-iskola u allura jafu kif għandhom jittrattawna.”
Minħabba li huma nies li t-tfal jistgħu jidentifikaw ruħhom magħhom, il-voluntiera spiss jaġixxu bħala mudelli eżemplari pożittivi. Pereżempju, f’Komunità
tat-Tagħlim Spanjola partikolari, omm Marokkina liebsa hijab bdiet tipparteċipa
bħala voluntiera fi klassi tal-Ingliż. Minbarra li kienet tikkoopera bl-Ingliż (hija
kienet fluwenti minħabba li kienet tgħix fl-Ingilterra), hija sfidat ukoll l-isterjotipi dwar in-nisa lebsin hijabs u, b’mod partikolari, hija saħħet l-idea li n-nisa u
t-tfajliet Musulmani għandhom potenzjal kbir bħala akkademiċi. Dan kien importanti għall-grupp kollu, iżda b’mod speċjali għall-bniet ta’ immigranti Marokkini,
għalkemm hija ma kienet omm l-ebda waħda mit-tfajliet.
Hemm ukoll il-mudell eżemplari pprovdut minn ex-student li temm l-iskola
b’suċċess u kompla bl-istudji pre-universitarji u t-taħriġ professjonali u, minħabba
f’hekk, huwa magħruf sew fil-qasam. Il-fatt li dawn in-nies huma fiċ-ċentru, jipparteċipaw fl-attivitajiet bħall-persunal, ibiddel l-esperjenza ta’ ħafna żgħażagħ
u jgħinhom jgħaqqdu ż-żewġ dinjiet ta’ “ġewwa l-iskola” u “barra mill-iskola” u
jikkonsolidawhom fir-realtà. F’dan is-sens, jista’ jingħad ukoll li l-voluntiera jikkontribwixxu biex l-iskola tibda tagħmel sens.
Xi drabi, il-voluntiera jkunu sorsi eċċellenti ta’ għarfien f’oqsma speċifiċi bħal
lingwi partikolari, l-istorja, l-ekonomija jew iċ-ċess. Mill-perspettiva tat-tagħlim bi
djalogu u, għalhekk, anki minn perspettiva ugwalitarja, dan l-għarfien u dawn
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il-ħiliet jistgħu jinġiebu qrib l-istudenti fil-klassi u barra minnha. Pereżempju, f’Komunità tat-Tagħlim partikolari f’Katalunja, omm Marokkina li, minbarra li kienet
ħaddiema voluntiera fil-Gruppi Interattivi taċ-ċentru, ikkontribwixxiet il-ħila eċċellenti tagħha fil-kmand tagħha tal-lingwa Franċiża. Fil-villaġġ ta’ dik il-Komunità
tat-Tagħlim partikolari, il-Franċiż kien lingwa importanti għat-turiżmu minħabba
l-qrubija tiegħu ma’ Franza u għalhekk setgħet tagħmel volontarjat biex tagħti
lezzjonijiet tal-Franċiż lill-istudenti u l-familji.

UNITÀ 4

4.2.

Il-koordinazzjoni u l-ġestjoni tal-volontarjat

Kull meta jittieħed pass fir-rigward tal-parteċipazzjoni ta’ voluntiera fiċ-ċentru,
jinqalgħu ħafna mistoqsijiet prattiċi relatati. Jeħtieġ li jittieħdu deċiżjonijiet dwar,
pereżempju, kif iċ-ċentru jqanqal l-interess tan-nies biex jagħmlu l-volontarjat,
kemm hemm bżonn voluntiera, x’tip ta’ impenn għandu jintalab minnhom u kif
il-voluntiera sussegwentement għandhom jiġu mħarrġa u kkoordinati.
Ir-reklutaġġ tal-voluntiera: stedina għall-parteċipazzjoni
L-aktar mod komuni ta’ kif jiġu rreklutati l-voluntiera huwa li jiġu mistiedna jipparteċipaw u jikkooperaw billi l-familji tal-istudenti u individwi ewlenin fil-komunità
jintalbu jxerrdu l-kelma. Ħafna drabi, il-proposta tqum f’konverżazzjoni każwali
f’laqgħa jew fl-iskola jew, fi ftit kliem, kullimkien. Xi drabi, in-nies jibdew jipparteċipaw ladarba jkunu ħadu sehem f’attività oħra jew f’Edukazzjoni fil-Familja. In-nies
lokali u l-familji tal-istudenti jiddeċiedu li jipparteċipaw bħala voluntiera fil-Komunità tat-Tagħlim tagħhom meta jħossuhom lesti sabiex jibdew u dan iseħħ meta
jħossu li l-opinjoni tagħhom hija stmata u kkunsidrata. Jekk, pereżempju, l-unika
raġuni li għaliha jiġu kkuntattjati tkun sabiex jingħad lilhom li binhom/binthom
kellu/kellha ġlieda ma’ student(a) ieħor/oħra, huma ma jiġux immotivati sabiex
jipparteċipaw, iżda meta jkun ċar li hemm opportunità li jikkontribwixxu għall-ħajja
taċ-ċentru u l-attivitajiet tiegħu, mela mbagħad x’aktarx li jħossu li huwa l-mument
opportun sabiex jinvolvu ruħhom u jkunu voluntiera.
Għandu jiġi ċċarat hawnhekk li l-parteċipazzjoni u l-volontarjat huma kemm
għażla kif ukoll opportunità, iżda qatt ma huma obbligu. Mhuwiex neċessarju li
n-nies kollha fiż-żona lokali jipparteċipaw fl-attivitajiet taċ-ċentru. Il-parteċipazzjoni
trid tkun deċiżjoni volontarja. Jekk xi ħadd ma jkunx immotivat, huwa preferibbli li
ma jagħmilx volontarjat u li jħossu li jista’ jgħid dan. Bl-istess mod, jekk ikun hemm
diversi ġenituri, nanniet jew aħwa ta’ studenti li jkunu wrew interess li jikkooperaw,
dan għandu jiġi ċċelebrat u stmat mingħajr l-ebda aspettattiva li definittivament
ser jipparteċipaw. L-enfasi fuq it-tħassib dwar il-parteċipazzjoni baxxa u l-pessimiżmu sservi biss biex tiskoraġġixxi lin-nies li diġà qegħdin jipparteċipaw u tista’
twassalhom biex inaqqsu l-livelli ta’ parteċipazzjoni tagħhom. L-iskreditar, impliċitament jew espliċitament, tan-nies li ma jipparteċipawx ukoll ma jikkontribwixxix
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għal atmosfera pożittiva jew entużjasta. Xi nies jipparteċipaw fi stadju aktar tard
jew meta jippermettu ċ-ċirkostanzi tax-xogħol personali tagħhom. Xi nies iħossu
li ma jistgħu jikkontribwixxu xejn jew forsi jħossu li ċ-ċentru huwa ’l bogħod wisq.
Xi drabi, kif issemma qabel, persuna tikkunsidra li tagħti ħinha lill-komunità wara
li tkun ipparteċipat f’kors bħal dak tal-Edukazzjoni tal-Familja. Fil-każijiet kollha,
il-parteċipazzjoni u l-istedina għall-parteċipazzjoni fil-Komunitajiet tat-Tagħlim isiru
bl-użu tal-lingwaġġ pożittiv ta’ trasformazzjoni.
Hemm ċentri li jibagħtu stediniet formali jew pubbliċi sabiex jirreklutaw voluntiera fil-forma ta’ ittri jew fuljetti lill-familji tal-istudenti. Ċentri oħrajn jissottomettu talba permezz ta’ relazzjonijiet stabbiliti ma’ gruppi fil-lokalità, pereżempju,
assoċjazzjoni tal-persuni rtirati. Xi Komunitajiet tat-Tagħlim għandhom Kumitat
Imħallat tar-Relazzjonijiet li r-rwol tiegħu huwa li jsaħħaħ il-mezzi ta’ kollaborazzjoni. Ċentri oħrajn jistgħu jibagħtu ittra elettronika jew jagħmlu l-arranġamenti għal laqgħat ma’ gruppi lokali u jipproponu, fost l-oħrajn, il-possibbiltà ta’
kollaborazzjoni. Xi ċentri tal-edukazzjoni primarja jagħmlu wkoll l-arranġamenti
għal opportunitajiet ta’ volontarjat għal studenti mill-iskola sekondarja affiljata
tagħhom. Dan jagħti ċ-ċans lill-istudenti akbar fl-età jagħtu sigħat ta’ volontarjat
lil oħrajn barra mill-ħin tal-iskola filgħaxija.
Hemm ukoll il-possibbiltà ta’ kollaborazzjoni ma’ universitajiet u studenti
universitarji. Xi Komunitajiet tat-Tagħlim, kemm individwalment kif ukoll b’mod
konġunt, huma f’kuntatt ma’ dipartiment universitarju li jiġġestixxi oqsma bħal
proġetti kollaborattivi, esperjenza ta’ xogħol jew volontarjat. Xi drabi, il-voluntiera
jiġu mill-fakultà tal-edukazzjoni. Drabi oħrajn, il-voluntiera jiġu minn fakultajiet
ta’ oqsma oħrajn. Pereżempju, ċentru partikolari rċieva erbgħin voluntier li kienu
qed jistudjaw fl-università suġġetti bħall-matematika, l-inġinerija, il-bijoloġija,
il-filoloġija u l-istorja.
Kif intqal qabel, aktar ma tkun għolja d-diversità fil-korp tal-voluntiera aktar
aħjar. Il-familji tal-istudenti u n-nies lokali huma indispensabbli. Jekk jipparteċipaw biss familji minn sfond kulturali wieħed u jkun hemm grupp ta’ familji li ma
jkunux qed jipparteċipaw, forsi minn minoranza kulturali partikolari, mela dan
il-grupp għandu jitqies bħala preċiżament in-nies li jistgħu jgħinu lill-proġett jimxi
’l quddiem. Għalhekk, il-Komunità tat-Tagħlim għandha timmira li tinkoraġġixxi
jew tippermetti l-parteċipazzjoni tagħhom bi tħassib xieraq għall-fatt li ma jiġux
imġiegħla jagħmlu dan. B’mod simili, jekk l-istudenti ta’ ċentru partikolari rari
jkollhom kuntatt ma’ studenti universitarji, jista’ jkun ta’ sodisfazzjon kbir għalihom
li jistabbilixxu relazzjonijiet f’dawn l-oqsma, speċjalment jekk ikollhom xi affarijiet
komuni (pereżempju, jekk ikunu jappartjenu għall-istess minoranza kulturali).
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Serradell, O. (2015). Aisha, From Being Invisible to Becoming a Promoter of
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Il-koordinazzjoni tal-volontarjat
Kull Komunità tat-Tagħlim tiddeċiedi dwar kif l-aħjar li tikkoordina u tiġġestixxi
l-volontarjat. Xi drabi, dan ir-rwol ikun ta’ għalliem, qarib ta’ student jew voluntier ieħor. Drabi oħrajn, il-volontarjat jiġi ġestit minn Kumitat Imħallat partikolari.
Dan il-Kumitat Imħallat huwa inkarigat mill-organizzazzjoni tal-voluntiera. Huwa
jorganizza l-aspetti kollha tal-parteċipazzjoni tagħhom, inklużi, fost l-oħrajn, id-distribuzzjoni tal-piż tax-xogħol bejn il-Gruppi Interattivi, il-koordinazzjoni tal-kompiti,
il-kisba ta’ voluntiera ġodda kull meta jkunu meħtieġa u t-tħabbir ta’ proġetti
ġodda.
Il-parteċipazzjoni bħala voluntier fiċ-ċentru mhijiex obbligatorja u, kif issemma qabel, teħtieġ flessibbiltà min-naħa taċ-ċentru. Pereżempju, voluntier jista’
jibda impjieg ġdid li jżommu milli jkun jista’ jkompli, jew jaffettwa l-parteċipazzjoni
tiegħu f’jum partikolari. Madankollu, affarijiet bħal dawn ma joħolqux problema
serja f’sistema mhux burokratika li tivvaluta l-vijabbiltà tal-proġetti u t-tfittxijiet għal
soluzzjonijiet. Dak li fil-fatt huwa komuni ħafna huwa li n-nies li bdew jagħmlu l-volontarjat għal kompitu wieħed, jibdew iżidu l-parteċipazzjoni tagħhom f’attivitajiet
oħrajn u jħeġġu lil oħrajn sabiex jibdew jieħdu sehem ukoll.
Il-flessibbiltà u l-libertà mhumiex kompatibbli mal-impenn u ż-żamma
tar-responsabbiltà. Hemm Komunitajiet tat-Tagħlim li jitolbu xi tip ta’ obbligu
mill-voluntiera tagħhom u xi wħud jitolbu lill-voluntiera jirrispettaw prinċipji etiċi
partikolari jew jaqblu ma’ kuntratti ta’ kooperazzjoni li jiddeskrivu b’mod ċar x’inhuma d-dmirijiet u l-impenji tagħhom bħala voluntiera. Madankollu, tali ftehimiet
dejjem jinġabru bħala riżultat ta’ kunsens fil-Komunità tat-Tagħlim. Eżempju ta’
entrata possibbli f’dokument ta’ ftehim huwa:
“Huwa importanti għal kulħadd li l-attivitajiet jibdew meta jkun mistenni. Huwa
għalhekk li l-voluntiera jintalbu biex jekk jogħġobhom ikunu puntwali. Mingħajr
il-preżenza tiegħek, l-attività ma tistax issir. Jekk ma tistax tiġi, jekk jogħġbok għarraf lill-iskola kemm jista’ jkun malajr. Jekk taf b’xi ħadd li jista’ jeħodlok postok,
jekk jogħġbok għarrafna.
Il-voluntiera jintalbu wkoll jiftakru dan li ġej:
‘“Huma ma jistgħu jsemmu xejn ma’ familji oħrajn u/jew nies li jafu fl-iskola
jew barra minnha dwar kwalunkwe tifel jew tifla b’mod partikolari, dwar dak li jiġri
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fil-klassi (kif inhuma t-tfal, x’jagħmlu, jekk jagħmlux żbalji, jekk is-sitwazzjoni hijiex
diffiċli għalihom, jekk jitgħallmux malajr jew le u l-bqija).”
B’mod partikolari, il-voluntiera jintalbu jirrispettaw il-privatezza tat-tfal.
In-nuqqas ta’ rispett huwa kompletament inaċċettabbli. Dan japplika bl-istess mod
għal kwalunkwe forma ta’ aggressjoni, vjolenza jew fastidju li jkunu f’kunflitt mal-integrità. Eżempju wieħed jiddikjara: “Kun sod u tippermetti l-ebda reat fil-konfront
tiegħek jew ta’ ħaddieħor.”
Kull min jiġi fiċ-ċentru tal-edukazzjoni bħala voluntier jagħmel dan minħabba
l-entużjażmu u l-impenn li jaħdem lejn għan komuni flimkien mal-għalliema. Għal
din ir-raġuni, b’mod ġenerali, ma hemm l-ebda problema bil-volontarjat. Madankollu, hemm mekkaniżmi disponibbli li jinkludu l-istabbiliment ta’ prinċipji etiċi u
kuntratt ta’ voluntier sabiex tiġi evitata kwalunkwe problema potenzjali.
Tħassib frekwenti ieħor rigward il-voluntiera li jitqajjem mill-persunal u
mill-maniġment taċ-ċentri tal-edukazzjoni jikkonċerna l-kwistjonijiet legali tal-inkorporazzjoni tal-voluntiera fiċ-ċentru tal-edukazzjoni u fil-klassijiet. Il-Komunitajiet
tat-Tagħlim li ilhom joperaw għal xi żmien użaw diversi alternattivi għall-immaniġġjar ta’ materji bħal dawn. Uħud minnhom għażlu li jassiguraw kwalunkwe riskju
potenzjali li għalih jistgħu jkunu esposti l-voluntiera permezz tal-Assoċjazzjoni
tal-Ġenituri taċ-ċentru tal-edukazzjoni. Din l-Assoċjazzjoni spiss ikollha assigurazzjoni ta’ responsabbiltà ċivili sabiex tkopri lin-nies involuti fl-attivitajiet taċ-ċentru
fejn hemm ukoll linja li tkopri l-assigurazzjoni ta’ responsabbiltà ċivili għall-voluntiera.
It-taħriġ tal-voluntiera
Kif intqal qabel, kulħadd jista’ jsir voluntier, minn dawk li ma jistgħux jaqraw u
jiktbu għal dawk li għandhom lawrja universitarja. Huma kollha jagħtu kontribut
siewi billi l-għan huwa li tiġi pprovduta diversità fl-interazzjonijiet għall-istudenti.
Barra minn hekk, hemm għadd kbir ta’ attivitajiet għall-involviment fiċ-ċentru li
jeħtieġu varjetà wiesgħa ta’ ħiliet. Fi kliem sempliċi, l-uniku rekwiżit li jrid jissodisfa l-voluntier huwa dak tal-impenn li jkun eċċitat dwar il-parteċipazzjoni tiegħu
f’Komunità tat-Tagħlim.
It-taħriġ għall-voluntiera jiddependi fuq iċ-ċentri tal-edukazzjoni nfushom.
Hemm ċentri li fihom il-Kumitat Imħallat tal-Voluntiera jippjana t-taħriġ tal-voluntiera bħala parti mid-dmirijiet tagħhom. F’ċentri tal-edukazzjoni oħrajn,
l-għalliem li jikkondividi spazju ta’ attività ma’ voluntier jiċċara miegħu x’inhuma
d-dmirijiet tiegħu u jgħinu jwettaqhom. F’okkażjonijiet oħrajn, issir konferenza
ta’ taħriġ annwali, pereżempju fil-bidu tas-sena skolastika. Għalhekk, is-suġġett
tat-taħriġ tal-voluntiera huwa deċiżjoni li trid tittieħed minn kull komunità tal-edukazzjoni individwali.
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