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UNITÀ 2
IT-TAGĦLIM DIJALOĠIKU FIS-SOĊJETÀ TAL-INFORMAZZJONI
Din l-unità tippreżenta t-tagħlim dijaloġiku (Flecha 1997, 2000) bħala kunċett
komunikattiv li għandu post fix-xjenzi soċjali b’mod ġenerali.
Fil-klassijiet tal-lum, il-kunċetti tat-tagħlim qegħdin jiġu riveduti, iżda l-approċċi
li jirriżultaw għadhom ma jirrispondux għall-ħtiġijiet dijaloġiċi u ta’ informazzjoni
tas-soċjetà attwali. Aħna niffokaw fuq il-kunċett ta’ tagħlim komunikattiv, li huwa
kkaratterizzat mit-tqegħid ta’ importanza fuq l-interazzjonijiet kollha li l-istudenti
kollha, subien jew bniet, għandhom mal-oħrajn. Imbagħad issir referenza għall-individwi ewlenin u t-teoriji tagħhom fil-qasam tat-tagħlim komunikattiv u dijaloġiku. Fl-aħħar nett, jiġu deskritti s-seba’ prinċipji tat-tagħlim dijaloġiku: id-djalogu
ugwalitarju, l-intelliġenza kulturali, it-trasformazzjoni, id-dimensjoni strumentali,
il-ħolqien ta’ tifsira, is-solidarjetà u l-ugwaljanza tad-differenzi.

2.1. Mill-approċċ individwali għall-komunità: l-iżvilupp dijaloġiku fit-teoriji tat-tagħlim
It-teoriji ta’ x’inhu proċess tat-tagħlim evolvew matul l-istorja. Fil-każijiet kollha,
it-teoriji kienu r-riżultat ta’ perspettivi usa’ tar-realtà, mill-perspettiva tal-individwi
u l-opinjonijiet interni tagħhom għal perspettivi aktar orjentati lejn il-grupp.
Iċ-ċart li ġejja turi l-evoluzzjoni tat-teoriji tar-realtà soċjali (oġġettivista, kostruttivista u komunikattiva) u l-approċċi li jirriżultaw minnhom għat-tagħlim f’soċjetà
tal-informazzjoni.
KUNĊETT

OĠĠETTIVISTA

KOSTRUTTIVISTA

KOMUNIKATTIVA

PERSPETTIVA
SOĊJOLOĠIKA

Perspettiva Strutturali/Sistemika

Perspettiva ta’
suġġettività

Perspettiva doppja
(komunikattiva)

BAŻI

Ir-realtà hija indipendenti mill-individwi li
jafuha u jużawha.

Ir-realtà hija kostruzzjoni soċjali li tiddependi fuq it-tifsiriet
mogħtija min-nies.

Ir-realtà hija kostruzzjoni umana. It-tifsiriet
tagħha jiddependu
fuq l-interazzjonijiet
umani.
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EŻEMPJU

Lapes huwa lapes,
irrispettivament minn
kif jarawh jew jużawh
in-nies.

Lapes huwa lapes
minħabba li nqisuh
bħala oġġett addattat biex niktbu jew
inpinġu bih.

Lapes huwa lapes
minħabba li naqblu li
nużawh biex niktbu
jew inpinġu bih.

TAGĦLIM

TAGĦLIM TRADIZZJONALI

TAGĦLIM SINIFIKANTI

TAGĦLIM DIJALOĠIKU

Dan jiġi mgħallem
permezz tal-konnessjoni bejn għarfien
ġdid u l-għarfien eżistenti fi struttura konjittiva.

Dan jiġi mgħallem
permezz ta’ interazzjonijiet fost persuni
ugwali, persunal u
ħbiberiji li jipproduċu
djalogu ugwalitarju.

Dan jiġi mgħallem
permezz tal-messaġġ
mibgħut mill-persunal.

ELEMENT EWLIENI TAT-TAGĦLIM

Persunal

Korp ta’ studenti

Dawk kollha fil-komunità li l-istudent għandu kuntatt magħhom

TAĦRIĠ

TAL-PERSUNAL

TAL-PERSUNAL

Il-kontenut li għandu
jiġi trażmess u l-metodoloġija rilevanti.

L-għarfien tal-proċessi tat-tagħlim tal-atturi u l-mod tagħhom
ta’ kif jibnu t-tifsiriet
tiegħu.

TA L - P E R S U N A L ,
TA L - Q R A B A
U
TAL-KOMUNITÀ

APPROĊĊ
KURRIKULARI

Orjentazzjoni pedagoġika li ma tqisx
debitament aspet ti psikoloġiċi u soċjoloġiċi.

Orjentazzjoni psikoloġika li ma tqisx
debitament aspetti
pedagoġiċi u soċjoloġiċi.

Orjentazzjoni interdixxiplinarja: pedagoġika, psikoloġika u
soċjoloġika.

RIŻULTATI

L-impożizzjoni ta’ kultura uniformi tiġġene r a u t i r r i p ro d u ċ i
l-inugwaljanzi.

L-adattament
għad-diversità
mingħajr ma jitqiesu
l-inugwaljanzi fil-kuntest iżid l-inugwaljanzi.

Bit-trasformazzjoni
tal-kuntest, ir-rispett
lejn id-differenzi
huwa inkluż bħala
waħda mid-dimensjonijiet ta’ edukazzjoni ugwalitarja.

L-għarfien tal-proċessi
tat-tagħlim ta’ individwi u gruppi permezz
tal-bini ta’ tifsiriet
interattivi

Il-fehma oġġettivista: edukazzjoni tradizzjonali
Il-forma ta’ edukazzjoni li ssir referenza għaliha bħala ‘tradizzjonali’, li għadha
tiġi pprattikata b’mod wiesa’, hija tipika tas-soċjetà industrijali tal-imgħoddi u
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sunal huma l-protagonisti fil-proċess tal-għoti u r-riċeviment tat-tagħlim. L-għalliem huwa meqjus bħala s-sors ta’ għarfien u l-espert li jistabbilixxi u jiżgura
t-twassil tal-imsemmi għarfien. Dan l-għarfien huwa indipendenti mill-istudenti
l-istess bħalma realtà oġġettiva hija esterna u indipendenti mill-persuni li jieħdu sehem fiha. Il-membri tal-persunal għandu jkollhom għarfien tas-suġġetti li
jgħallmu u ħiliet suffiċjenti li bihom ifasslu programmi li huma limitati fiż-żmien.
Għalhekk, huma jridu jistabbilixxu l-pass tal-attivitajiet tat-tagħlim sabiex b’hekk
kull student jitgħallem l-għarfien. Ir-rwol tal-istudenti huwa bbażat fuq il-komprensjoni, l-akkumulazzjoni u r-ripetizzjoni tal-għarfien u huma jiġu vvalutati
fuq il-kapaċità tagħhom li jimmemorizzaw u jirriproduċu l-għarfien kif mgħoddi
mill-persunal. L-istudenti li jsibuha bi tqila biex jagħmlu dan jitqiesu bħala li
għandhom diffikultajiet sabiex jitgħallmu u, f’każijiet bħal dawn, iridu jittieħdu
miżuri ta’ rimedju speċjali. Ħafna studji wrew li dawn l-approċċi kumpensatorji jiġġeneraw u jirriproduċu inugwaljanzi li jolqtu lill-aktar studenti vulnerabbli
(Ladson-Billings, 1994; Oakes, 2005).
Il-mudelli psikoloġiċi fit-tagħlim tradizzjonali huma bbażati fuq l-imġiba.
Kunċetti bħat-tagħlim jew l-istruzzjoni pprogrammati (fil-każ tal-ebda ippjanar)
jew il-kunċett ta’ persistenza u sforz fit-tagħlim huma kontribuzzjonijiet validi fil-qasam tat-tagħlim, iżda l-kunċett oġġettivist ma jippermettix kif l-istudenti f’soċjetà
tal-informazzjoni u tad-djalogu fil-fatt jitgħallmu. Pereżempju, f’soċjetà tal-informazzjoni, l-esperti msemmija qabel fl-oqsma kollha sarulhom mistoqsijiet rigward
il-kapaċità tan-nies li jsibu u jevalwaw l-informazzjoni. L-approċċi tradizzjonali tattagħlim ġew żviluppati fil-kuntest ta’ soċjetà industrijali u, għalhekk, tfasslu u kienu
maħsuba għal klassijiet li ma għadhomx jeżistu fiċ-ċentri tal-edukazzjoni tal-lum.
Il-fehma kostruttivista: tagħlim sinifikanti
B’kuntrast mal-kunċett oġġettivist u r-rwol primarju tal-għalliem, fit-tieni nofs
tas-seklu għoxrin tfaċċa approċċ ġdid għat-tagħlim li kien ibbażat fuq idea kostruttivista tar-realtà, wieħed li huwa ġġenerat min-nies minflok minn sitwazzjoni partikolari.
Il-kunċett kostruttivist jista’ jitqies f’termini tat-tagħlim bħala li jagħmel enfasi
fuq l-istudenti u l-attività mentali tagħhom. Hawnhekk tiġi introdotta konjizzjoni u
l-istudenti, subien u bniet, ma jibqgħux jirċievu, jakkumulaw u jimmemorizzaw fi
rwol passiv, iżda jibnu l-għarfien tagħhom b’mod attiv. Sabiex jagħmel dan, l-istudent irid ikun jista’ jsir konxju tal-lakuni fl-għarfien tiegħu billi jinteraġixxi b’mod
sinifikanti mal-għarfien li diġà jkollu.
B’hekk, filwaqt li fl-approċċi tradizzjonali l-għalliem huwa l-attur ewlieni filproċess tat-tagħlim, fl-approċċi bbażati fuq teoriji kostruttivisti, huma s-sistemi tattagħlim personali ta’ kull student u studenta li huma l-aktar importanti. L-għalliem
ma għadux meħtieġ li jipprovdi għarfien biss, iżda jrid jiżgura wkoll li l-istudent
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jgħaqqad l-għarfien ġdid ma’ dak antik b’mod sinifikanti. Minn din il-perspettiva, kull student joħloq it-tifsira differenti tiegħu. Għal titjib fit-tagħlim fil-klassi, it-tagħlim għandu jinkorpora r-riżultati tar-riċerka dwar il-ħafna modi kif jiġu
ġġenerati t-tifsiriet. F’dan l-approċċ, it-taħriġ tal-għalliema huwa mmirat lejn l-iżvilupp ta’ għarfien tal-proċessi interni tat-tagħlim u kif iseħħ il-bini tal-għarfien, fejn
l-aspett psikoloġiku tal-konjizzjoni huwa prijoritizzat.
L-approċċ kostruttivist għat-tagħlim huwa kkunsidrat minn bosta riċerkaturi
prominenti u, għalkemm ivarjaw f’aspetti oħrajn, it-teoriji tagħhom għandhom
karatteristika komuni, dik tal-importanza tal-involviment tal-moħħ fil-proċess tattagħlim. Pereżempju, Piaget (1964) ħa perspettiva ġenetiċista fuq il-mogħdija minn
u l-ilħuq ta’ stadji partikolari tal-iżvilupp u Vygotsky (1962, 1978) ħa perspettiva ta’
żvilupp soċjali fuq l-istadji ta’ żvilupp li t-tfal jistgħu jilħqu bl-appoġġ tal-oħrajn.
Fi Spanja, ir-riformi tal-edukazzjoni tal-LOGSE adottaw, bħala bażi teoretika,
l-approċċ tat-tagħlim kostruttivist u sinifikanti ta’ Ausubel (Ausubel, Novak & Hanesian, 1978), li kien żviluppat fis-sittinijiet (1960s). Skont dan l-approċċ, it-tagħlim
huwa proċess individwali ta’ kostruzzjoni tat-tifsiriet li jseħħ b’mod differenti f’kull
student u studenta hekk kif kull tifel jew tifla jibdew bis-sett ta’ għarfien preċedenti
tagħhom u jsegwu mogħdija interna differenti matul il-proċess tat-tagħlim li jvarja
f’kull sitwazzjoni. L-approċċ jikkorrelata l-informazzjoni ġdida li titwassal mal-għarfien preċedenti tal-istudenti. L-għalliema għandhom ikunu jistgħu jivvalutaw l-istrateġiji tat-tagħlim varji tal-istudenti tagħhom, kif ukoll il-bażi tal-għarfien attwali
tagħhom u mbagħad jużaw dan l-għarfien bħala għodda sabiex iżidu l-għarfien
tagħhom. Issir enfasi fuq l-iskoperta ta’ dak li l-korp tal-istudenti jaf diġà u fejn hija
mixtieqa, sabiex b’hekk jitfassal pjan ta’ tagħlim li jista’ jkun adattat għar-rekwiżiti
speċifiċi tal-istudenti. Skont Ausubel: Kieku kelli nnaqqas il-psikoloġija edukattiva
kollha għal prinċipju wieħed biss, ngħid li l-aktar fattur importanti li jinfluwenza
t-tagħlim huwa dak li l-istudent jaf diġà. Ladarba ssir taf dan, tkun tista’ tgħallem
kif xieraq (Ausubel et al., 1978, p. 1).
Madankollu, kien hemm interpretazzjoni ħażina meta sar attentat sabiex jiġu
inkorporati xi teoriji ta’ Vygotsky (1962, 1978) bl-approċċi ta’ Ausubel. Żewġ kontribuzzjonijiet ewlenin ta’ Vygotsky huma enfasi fuq ir-relazzjoni bejn l-iżvilupp
konjittiv u l-ambjent soċjokulturali u kif it-tibdil tal-ambjent soċjokulturali jista’
jistimula l-progress konjittiv. Ir-riformi tal-edukazzjoni fid-disgħinijiet kienu jħaddnu l-ewwel element, iżda dan tal-aħħar kien interpretat ħażin. Minflok ma biddlu
l-kuntesti sabiex jippromwovu t-tkabbir konjittiv ugwalitarju, l-isforzi tar-riforma
fl-aħħar mill-aħħar kienu jinvolvu l-adattament tal-kurrikuli għall-kuntesti eżistenti
tal-iskejjel.
L-approċċ ta’ tagħlim sinifikanti ta’ Ausubel, li kien tant influwenti għar-riformi
edukattivi Spanjoli minkejja l-prominenza internazzjonali limitata ta’ Ausubel,
jippreżenta problemi potenzjali saħansitra aktar ċari għall-proċessi tat-tagħlim
fis-seklu wieħed u għoxrin. L-importanza li jintuża l-għarfien eżistenti bħala bażi
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għal kwalunkwe tip ta’ tagħlim hija kompromessa serjament mill-fatt li l-informazzjoni ġdida tista’ tinqata’, mill-inqas parzjalment, minn dak li huwa magħruf diġà.
Minkejja dak li jiġi ppreżentat ta’ spiss fil-kurrikuli, minn lokalizzat u sempliċi għal
globali u kumpless, teżisti kontradizzjoni mal-fatt li s-subien u l-bniet għandhom
immaġinazzjonijiet, għandhom l-emozzjonijiet tagħhom u jaqsmuhom ma’ xulxin
u għandhom togħma qawwija għall-istejjer li tmur lil hinn ferm mill-esperjenza
ta’ kuljum tagħhom (Egan, 2005). Barra minn hekk, minn perspettiva soċjoloġika, l-adattament għall-għarfien eżistenti ta’ kull individwu fid-diversità tiegħu
mingħajr ma jiġu kkunsidrati prinċipji ugwalitarji jonqos milli jiżgura approċċ ta’
tagħlim ugwalitarju għall-korp tal-istudenti b’mod ġenerali. Jekk aħna nfasslu
kurrikulu bbażat fuq l-għarfien eżistenti tal-korp tal-istudenti, ma nkunux qed niggarantixxu opportunitajiet indaqs għal kulħadd, minħabba li dan il-mudell jiddependi mill-kuntesti li fihom qed jikbru l-istudenti. Għalhekk, l-istudenti fid-distretti
sinjuri fi bliet kbar ma jkollhomx kurrikulu identiku għal dawk li jgħixu f’żoni ifqar.
B’dan il-mod, filwaqt li xi subien u bniet jitgħallmu f’konformità mar-rekwiżiti ta’
soċjetà tal-informazzjoni, studenti oħrajn jitwasslu għall-esklużjoni soċjali.
Barra minn hekk, skont l-approċċ ta’ hawn fuq, jekk il-punt tat-tluq tal-għarfien
eżistenti tal-istudenti jitqies li huwa limitat f’xi kuntesti soċjokulturali żvantaġġati,
l-għanijiet li jirriżultaw, min-natura tagħhom, ikollhom jitbaxxew ukoll permezz ta’
adattament kurrikulari. Taħt dawn il-kundizzjonijiet, it-tagħlim sinifikanti u l-“adattatur ta’ Vygotsky” iservu biss sabiex potenzjalment jippromwovu l-esklużjoni
edukattiva ta’ tfal li jsofru żvantaġġi akbar bħal dawk ta’ status soċjali żvantaġġat
jew ta’ gruppi ta’ minoranzi etniċi.
Kemm it-trawwim tad-diversità kif ukoll il-kumpens għaliha jservu sabiex isaħħu
l-inugwaljanza kulturali u, minn hawn ’il quddiem, iridu jitfaċċaw approċċi alternattivi li jaħdmu b’mod aktar effettiv bil-kumplessità dejjem tiżdied tal-isfidi soċjali
ppreżentati mill-bidliet attwali fis-soċjetà. It-trasformazzjoni hija essenzjali minħabba li l-kumpens u l-adattament iwasslu għall-esklużjoni ta’ ċerti setturi soċjali u
l-ugwaljanza hija essenzjali minħabba li kulħadd irid u huwa intitolat li jirċievi edukazzjoni utli sabiex jgħix b’mod dinjituż fis-soċjetà tal-lum u f’dik tal-ġejjieni.
Il-fehma komunikattiva: it-tagħlim bi djalogu
Kunċett komunikattiv huwa mqiegħed fil-kuntest soċjo-storiku tas-soċjetà
tal-informazzjoni. F’din is-soċjetà, aktar importanti mill-akkumulazzjoni tal-informazzjoni huwa l-ipproċessar tagħha. Għal darba oħra, dak li huwa aktar importanti
minn esperjenza suġġettiva individwali huwa l-interazzjoni kontinwa u d-djalogu
emerġenti b’varjetà wiesgħa ta’ sorsi u riżorsi. Dan l-approċċ jinkludi l-karatteristiċi ta’ kunċetti preċedenti, iżda jintroduċi wkoll l-interazzjoni bħala l-idea ċentrali
tiegħu.
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It-teħid ta’ approċċ komunikattiv ifisser l-orjentazzjoni tat-tagħlim lejn l-għoti ta’
opportunitajiet massimi ta’ tagħlim u li r-rwol tal-għalliem jitqies bħala aġent edukattiv. L-orjentazzjoni tat-tagħlim mhijiex ibbażata fuq l-adattament għall-għarfien
eżistenti, iżda fuq l-introduzzjoni ta’ interazzjonijiet ġodda fil-klassi sabiex jinkisbu
l-aħjar riżultati possibbli. Hawnhekk, id-disinn tal-kurrikulu ma għadux iffokat fuq
dak li jaf jew ma jafx l-istudent; li huma importanti issa huma dawk ir-riżultati li
qed nimmiraw għalihom, li jitilqu minn approċċ ta’ effiċjenza massima għal kull
student. It-tagħlim huwa bbażat fuq l-interazzjonijiet fost il-persuni ugwali, l-għalliema, il-qraba u aġenti oħrajn f’kuntest edukattiv, li jirrelata lura għad-diversità
vera ta’ nies li għandhom influwenza fuq it-tagħlim tat-tfal subien u bniet kollha.
Minn perspettiva komunikattiva, l-għalliem għandu jippermetti opportunitajiet għal interazzjonijiet f’ambjenti li l-istudenti jistgħu jirrelataw magħhom. It-tfal
jitgħallmu minn u ma’ aktar nies milli sempliċiment mal-għalliema tagħhom,
minn nies b’varjetà ta’ profili f’sitwazzjonijiet fejn il-proċessi tat-tagħlim li jiltaqgħu magħhom ivarjaw ħafna. Wieħed għandu jiftakar li l-istudenti jitgħallmu
fit-triq, fid-dar, fil-gruppi soċjali jew kulturali tagħhom, fil-librerija u l-bqija minn,
pereżempju, nanniet, ġirien, ħbieb u għalliema. Dan iwassal għar-realizzazzjoni li
l-proċessi tat-tagħlim ta’ student huma amplifikati bħala riżultat tal-interazzjonijiet
tagħhom immultiplikati ma’ nies differenti f’ħafna kuntesti. Orjentazzjoni minn
din il-perspettiva tkun “li tingħata promozzjoni lill-intervent edukattiv fil-kuntesti
kollha msemmija u li jitrawmu l-interrelazzjonijiet fosthom kollha, billi jiġu kkoordinati l-azzjonijiet edukattivi f’kull wieħed minnhom sabiex jinkiseb impatt akbar”
(Aubert, Flecha, García, Flecha & Racionero, 2008).
Tali inklużjoni tal-aġenti edukattivi kollha fiċ-ċentri tal-iskejjel hija wieħed
mill-interventi li qed jiġġeneraw l-akbar suċċess tal-istudenti. Din l-inklużjoni hija
enfasizzata meta l-amministrazzjoni taċ-ċentru tal-edukazzjoni tinvolvi mhux biss
persunal tal-iskola iżda wkoll individwi oħrajn relatati mal-iżvilupp tal-korp tal-istudenti u meta din l-inklużjoni tiġi mgħoddija wkoll fil-klassi (Gatt, Ojala & Soler,
2011). B’dan il-mod, it-taħriġ tal-għalliema huwa kkunsidrat li huwa maħsub mhux
biss għall-professjonisti fil-qasam tal-edukazzjoni, iżda wkoll għall-komunità kollha
kemm hi.
Il-kunċett tat-tagħlim komunikattiv jinkorpora kontribuzzjonijiet minn uħud
mill-aktar kittieba importanti fil-qasam tal-edukazzjoni u t-tagħlim. Kontribuzzjoni
bħal din hija dik li Vygotsky isejħilha “reali u trasformattiva” (1962, 1978), li tenfasizza l-importanza tal-iżvilupp soċjo-kulturali fuq il-proċess tat-tagħlim tat-tfal. Hawnhekk, kull element tat-tagħlim iseħħ darbtejn għat-tfal, l-ewwel nett minn angolu
soċjali (inter-suġġettiv) u mbagħad, aktar tard, minn angolu individwali (suġġettiv
interjuri). Dan ifisser li dak kollu li jakkwistaw it-tfal bħala parti minnhom infushom
(jitgħallmu) kien ippreċedut minn interazzjoni. B’kuntrast mal-influwenza assoluta tal-għarfien eżistenti, li hija l-premessa ewlenija tal-kostruttiviżmu, Vygotsky
ippropona ż-Żona ta’ Żvilupp Prossimali (‘Zone of Proximal Development’ - ZPD)
bħala d-distanza bejn l-iżvilupp reali (il-punt fejn jinsabu t-tfal bħalissa) u l-iżvilupp
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potenzjali (il-punt li jistgħu jilħqu t-tfal bil-kollaborazzjoni ta’ pari aktar avvanzati
jew gwida minn persuna adulta). L-interazzjonijiet ma’ pari b’aktar esperjenza jew
il-gwida ta’ persuna adulta jikkontribwixxu għall-iżvilupp u t-tagħlim ta’ kwalunkwe tifel jew tifla. Meta rrefera għall-gwida ta’ persuna adulta, Vygotsky qatt ma
ddikjara li l-persuna adulta trid tkun għalliema. Għalhekk, il-persuna adulta tista’
tkun kwalunkwe persuna li l-istudent jinteraġixxi magħha fl-ambjent tagħhom,
pereżempju qarib, ġar, voluntier u l-bqija.
Fil-qosor, skont Vygotsky, il-proċessi tat-tagħlim ma jistgħux jiġu sseparati mill-ambjent soċjokulturali u l-iżvilupp tat-tagħlim tat-tfal iseħħ bħala riżultat
tal-interazzjonijiet. Fl-iskola, l-istudent joħloq għarfien permezz ta’ interazzjoni
mal-oħrajn fil-kuntest tagħhom u permezz ta’ interazzjonijiet mal-elementi kulturali
kollha fl-ambjent tagħhom.
Huwa importanti li wieħed jinnota li Jerome Bruner, wieħed mill-aktar kittieba rinomati internazzjonalment fil-qasam tal-psikoloġija edukattiva, mexa minn
pożizzjoni ta’ teorija konjittivista għal waħda bbażata fuq teorija dijaloġika matul
ir-riċerka tiegħu. Għalih, l-interazzjoni hija element ewlieni fil-proċess tat-tagħlim
(Bruner, 1983) u l-kuntesti interattivi jsaħħu l-kuntesti tat-tagħlim. Fil-ktieb tiegħu
The Culture of Education (1996), Bruner jafferma li l-psikoloġija ma għandha l-ebda
futur ’il bogħod mix-xogħol bl-inter-suġġettività. Fil-fatt, Bruner (1996) jissuġġerixxi
li l-klassijiet jinbidlu f’sub-komunitajiet ta’ studenti reċiproċi, fejn l-għalliem ma
jkollux monopolju fuq it-tagħlim u l-qafas tiegħu iżda, minflok, jagħti s-setgħa
lill-istudenti sabiex jgħinu lil xulxin. Dan jimplika t-trasformazzjoni tal-oqsma edukattivi sabiex irawmu l-ġenerazzjoni ta’ interazzjonijiet u djalogi fost l-istudenti u
l-ħolqien ta’ fora fejn l-istudenti jistgħu jesprimu l-ideat tagħhom lil ħaddieħor u
jiddiskutuhom.
Filwaqt li tħaddan l-approċċ soċjokulturali ta’ Vygostky, Barbara Rogoff (1990)
temmen li t-tagħlim tat-tfal iseħħ bħala riżultat ta’ interazzjonijiet mal-adulti li
jappoġġjaw l-iżvilupp tagħhom, li jiggwidaw il-parteċipazzjoni tagħhom f’dik li
hija ssejjaħ “parteċipazzjoni ggwidata” f’attivitajiet li jispikkaw, fil-komprensjoni
ta’ sitwazzjonijiet ġodda u fis-soluzzjoni tal-problemi.
Gordon Wells (1999) isostni wkoll li l-ambjenti tat-tagħlim fl-iskola jridu jikkonsistu f’attivitajiet kollaborattivi u sitwazzjonijiet interattivi fejn l-għalliema jridu
jbiddlu r-rwol tradizzjonali tagħhom sabiex jippermettu kooperazzjoni dijaloġika
man-nies fil-komunità. Wells jiddeskrivi l-“investigazzjoni dijaloġika” fejn huwa
jressaq investigazzjoni aktar fil-fond mill-korp tal-istudenti fl-ambjent tat-tagħlim
tagħhom billi l-oqsma kollha tal-iskola jiġu organizzati mill-ġdid u kull riżorsa disponibbli fil-komunità skolastika tintuża kif suppost. L-investigazzjoni tirreferi għal
“inklinazzjoni u interess dejjem jikber fl-affarijiet, sabiex persuna tagħmel il-mistoqsijiet u tipprova tifhem, billi tikkoopera mal-oħrajn, bl-għan li ssib it-tweġibiet”
(Wells, 1999, p. 136). Dan huwa approċċ edukattiv li jirrikonoxxi d-djalettika bejn
l-individwu u l-ambjent prodott permezz ta’ interazzjoni komunikattiva.
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Wieħed mill-aktar kittieba prominenti fil-qasam tal-edukazzjoni fis-seklu għoxrin, Paulo Freire, żviluppa fix-xogħol tiegħu Pedagogy of the Oppressed (2003)
il-kunċett ta’ azzjoni dijaloġika kuntrarju għat-tagħlim bankarju u ta’ djalogu bħala
l-proċess tal-fondazzjoni għat-tagħlim u għat-tibdil tar-realtà. Id-djalogu ma jseħħx
f’format metodoloġiku speċifiku; huwa biss fi ħdan attitudni miftuħa għad-djalogu
li huwa jrawwem kurżità epistemjoloġika u rikreazzjoni kulturali (Freire, 1997).
Bl-użu tat-teoriji msemmija hawn fuq u oħrajn minbarra bħala punt tat-tluq,
CREA żviluppat linja ta’ riċerka madwar l-interazzjonijiet u l-effetti tagħhom fuq
it-tagħlim u fuq l-esperjenzi ta’ oħrajn. Fit-tagħlim bi djalogu, issir differenzjazzjoni bejn l-interazzjonijiet bi djalogu miżjud sabiex timmira għal fehim reċiproku,
interventi li l-valur tagħhom huwa bbażat fuq il-validità tal-argumenti u interazzjonijiet ta’ poter li fihom hemm preżenza qawwija u awtorevoli ta’ struttura soċjali
inugwali li fiha jseħħu dawn l-interazzjonijiet (Aubert et al., 2008; Searle & Soler,
2004). L-interazzjonijiet bi djalogu huma dawk li jittrasformaw in-nies u l-kuntesti
u li jżidu t-tagħlim, kif ukoll tifsira għat-tagħlim. Huma dawk li joħolqu immaġnijiet pożittivi tal-istudenti li mingħandhom ġeneralment nistennew riżultati ħżiena.
Huma jbiddlu wkoll l-aspettattivi tal-ambjent u r-relazzjonijiet stabbiliti mal-membri tal-familja u ma’ aġenti oħrajn tal-komunità.
2.2 Tagħlim bi djalogu
It-teorija tat-tagħlim bi djalogu nħolqot minn Ramón Flecha (1997). Din il-paradigma titqiegħed fi ħdan qafas teoretiku li jenfasizza r-rwoli tal-inter-suġġettività,
l-interazzjonijiet u d-djalogu bħala ġeneraturi tat-tagħlim u li jinkludi kontribuzzjonijiet teoretiċi minn diversi dixxiplini (Aubert et al., 2008).
Aħna issa nintroduċu t-tagħlim bi djalogu bħala s-seba’ prinċipji li jiddefinixxuh: id-djalogu ugwalitarju, l-intelliġenza kulturali, it-trasformazzjoni, id-dimensjoni
strumentali, il-ħolqien ta’ tifsira, is-solidarjetà u l-ugwaljanza fid-differenzi.
“It-tagħlim bi djalogu jseħħ fi djalogi ugwalitarji, f’interazzjonijiet li fihom l-intelliġenza kulturali hija rikonoxxuta f’kulħadd u hija orjentata lejn it-trasformazzjoni tal-livelli preċedenti ta’ għarfien u l-kuntest soċjokulturali għall-progress lejn
is-suċċess ta’ kulħadd. It-tagħlim bi djalogu jseħħ f’interazzjonijiet li jżidu t-tagħlim
strumentali, li jiffavorixxu l-ħolqien personali u soċjali ta’ tifsira, billi jkunu ggwidati mill-prinċipji ta’ solidarjetà li fihom l-ugwaljanza u d-differenza huma valuri
kompatibbli u sodisfaċenti b’mod reċiproku.” (Aubert et al., 2008, p. 167)

2.2.1. Id-djalogu ugwalitarju
Huwa mifhum li d-djalogu jkun ugwalitarju meta l-kontribuzzjonijiet u l-interventi kollha jitqiesu abbażi tal-validità tal-argument, mhux abbażi tar-relazzjonijiet
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ta’ pożizzjoni jew ta’ poter. Dan ifisser li l-kontribuzzjonijiet kollha huma validi u
huwa irrilevanti min iressaqhom, jekk u meta jkunu bbażati fuq l-argument.
Il-prinċipju ta’ hawn fuq jidher fil-proċessi tar-riflessjoni u tat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar suġġetti edukattivi fejn ikunu inklużi l-perspettivi kollha, irrispettivament min-nies li jħaddnuhom jew jipproponuhom, bl-intenzjoni li jinkiseb kunsens
jew jissolva kunflitt: “Id-djalogu jkun ugwalitarju meta l-kontribuzzjonijiet ta’ kull
parteċipant jiġu vvalutati abbażi tal-argument tagħhom (aspirazzjoni tal-validità) u
mhux abbażi ta’ min qed jagħti kwalunkwe opinjoni bħal din (aspirazzjoni tal-poter).” (Elboj, Puigdellívol, Soler, & Valls, 2002, p. 62)
Id-djalogu ugwalitarju jikkontribwixxi sabiex tiġi ddemokratizzata l-organizzazzjoni taċ-ċentru tal-edukazzjoni, sakemm dan jippermetti l-parteċipazzjoni tal-membri kollha tal-komunità taħt kundizzjonijiet ugwali, kif jispjegaw Racionero, Ortega,
García u Flecha (2012):
“Rajt lil José jindirizza udjenza entużjasta għal ħames sigħat u stajt għamilt
hekk jien stess. Rajt il-mod kif huwa jilħaq il-mira tiegħu, minħabba li l-affermazzjonijiet tiegħu mhumiex suppożizzjonijiet iżda previżjonijiet ibbażati fuq analiżi
xjentifika tar-realtà tagħna. Matul diskursata mal-qraba fi skola, kien hemm biss
persuni Ewropej u bojod fl-ewwel ringieli u żewġ nisa Afrikani biss fl-aħħar ringieli,
qed iserrħu mal-ħajt u nofshom reqdin. Wieħed mill-kowċis għemeż, sabiex b’hekk
esprima l-opinjoni fil-biċċa l-kbira tal-kitbiet dwar dan is-suġġett fi Spanja: L-immigranti mhumiex immotivati mill-edukazzjoni. José beda jitkellem bl-Ingliż, u kien
hawn li f’daqqa waħda ż-żewġ nisa stenbħu u waħda minnhom wieġbet b’Ingliż
aħjar minn tiegħu. Huwa kompla jitkellem bil-Franċiż u l-mara l-oħra wieġbet bi
Franċiż saħansitra aħjar minn tiegħu ... B’riżultat ta’ dan, il-familji u l-qraba tal-iskola
ngħataw lezzjoni bl-Ingliż u oħra bil-Franċiż (Racionero et al., 2012, p. 26).”

Dan huwa biss eżempju wieħed li juri kif id-djalogu ugwalitarju jiddemokratizza
l-funzjonament ta’ ċentru u jippermetti l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni ta’ kulħadd.
2.2.2. Intelliġenza kulturali
Għal żmien twil, intuża b’mod komuni kunċett reduzzjonista ta’ intelliġenza.
Tradizzjonalment, l-intelliġenza kienet titkejjel permezz tal-Kwozjent tal-Intelliġenza (‘Intelligence Quotient’ - IQ), li jivvaluta biss l-intelliġenza akkademika. B’hekk,
dan il-kunċett tradizzjonali ta’ intelliġenza ħoloq kultura ta’ tikkettar fost il-gruppi ta’ studenti, li wassal sabiex ħafna nies jiksbu biss livell minimu ta’ għarfien.
Madankollu, l-ebda persuna ma tista’ titqies bħala persuna inqas kapaċi abbażi
tal-kisba ta’ punteġġ baxx fit-testijiet standardizzati li jkejlu l-IQ, għaliex ma tkunx
studjat f’ċentru tal-edukazzjoni u għaliex ma tkunx irnexxiet f’xi suġġetti tal-iskola,
għaliex tħossha nervuża fit-testijiet jew minħabba l-fatt li tgħix f’sitwazzjoni żvantaġġata meta mqabbla ma’ gruppi kulturali oħrajn.
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Il-kunċett ta’ intelliġenza kulturali jmur lil hinn mil-limitazzjonijiet tal-intelliġenza akkademika u jikkomprendi l-komprensjoni ta’ dimensjonijiet multipli ta’
interazzjoni umana, li jinkludu l-intelliġenza akkademika, l-intelliġenza prattika,
kif ukoll l-intelliġenza komunikattiva (Flecha, 2000). Il-ħiliet prattiċi huma dawk li
jiġu applikati meta jiġu ġestiti s-sitwazzjonijiet li jseħħu fil-ħajja ta’ kuljum. Il-ħiliet
prattiċi jistgħu jinkisbu billi jiġu osservati nies oħrajn jew permezz tal-azzjonijiet
proprji ta’ persuna. Il-ħiliet ta’ komunikazzjoni ma jeskludux dawk akkademiċi jew
prattiċi, huma sempliċiment il-ħiliet li tapplika persuna biex issolvi problemi li
ssib li ma tistax issolvi weħidha fl-ewwel istanza. Permezz tal-komunikazzjoni u
bl-appoġġ ta’ oħrajn, il-persuna tikkoopera sabiex problema tissolva b’suċċess
f’kuntest speċifiku.
Għal għexieren ta’ snin, kien rikonoxxut fi studji li jeżistu diversi tipi ta’ intelliġenza li huma konnessi mal-esperjenza u ma’ kuntesti soċjokulturali sabiex persuna tista’ titqies intelliġenti ħafna f’kuntest wieħed iżda inqas f’ieħor. Skont dan
il-prinċipju, jekk persuna tkun żviluppat tip partikolari ta’ intelliġenza minħabba
t-talbiet tal-kuntest tagħha stess, hija għandha wkoll il-kapaċità li tagħmel l-istess
f’kuntest ieħor. Hija tista’ titgħallem il-ħiliet ġodda li huma meħtieġa u forsi vvalutati f’kuntest ġdid u tista’ ssir ugwalment kompetenti fihom (Aubert et al., 2008).
Kulħadd għandu intelliġenza kulturali, irrispettivament mil-livell edukattiv
tiegħu, il-lingwa tiegħu, il-livell soċjo-ekonomiku tiegħu jew il-karatteristiċi
tal-identità kulturali tiegħu (Flecha, 2000). Ir-rikonoxximent tal-intelliġenza kulturali jippermetti li mmorru lil hinn minn approċċi li jiffokaw fuq l-“iżbilanċi” u
l-passi lejn it-tagħlim massimu possibbli. Dan il-kunċett jinvolvi lill-istudenti u
l-qraba tagħhom, speċjalment f’familji mhux akkademiċi, li jirrikonoxxu li l-ħiliet
huma trasferibbli għall-kuntest tal-iskola, sabiex b’hekk jissaħħu l-proċessi
tal-għoti u tar-riċeviment tat-tagħlim.
Dawk kollha involuti f’ambjent tat-tfal, kemm jekk juru xi tip ta’ intelliġenza akkademika kif ukoll jekk le, jistgħu jagħmlu kontribut siewi, jekk ikollhom
ir-rieda, għat-tisħiħ tal-interess u tal-attenzjoni tat-tfal fil-konnessjoni tad-dinja
akkademika mar-realtà soċjali tagħhom fil-kuntest tagħhom stess. Għal din
ir-raġuni, grupp divers ta’ adulti jista’ jipparteċipa f’attivitajiet fl-oqsma kollha ta’ ċentru tal-edukazzjoni, li jagħti ċ-ċans lit-tfal jiksbu aċċess għal modi
alternattivi ta’ kif jaraw id-dinja u modi li jistgħu jsaħħu u jrawmu l-iżvilupp u
t-tagħlim tagħhom. Il-ħidma bl-intelliġenza kulturali tinvolvi t-tlestija ta’ miżuri
ta’ kejl li jippromwovu kunċetti ta’ żbilanċ li spiss jitnisslu mill-preġudizzju u li
jiftħu l-bieb għal opportunitajiet ġodda.
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Għal aktar tagħrif:
Flecha, R. (2000). Sharing words: Theory and practice of dialogic learning. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
Siles, B. (2012). Cultural intelligence: inclusion of all opinions. Suplemento
Escuela, 3, 3-4.

2.2.3. Trasformazzjoni
Il-Komunitajiet tat-Tagħlim huma ffokati fuq trasformazzjoni edukattiva li tmur
lil hinn miċ-ċentru nnifsu u li tinfirex fl-ambjent taċ-ċentru. Jekk il-fokus fit-tagħlim
jitqiegħed fuq l-interazzjonijiet, dan ikun ifisser li permezz tat-trasformazzjoni ta’
dawn l-interazzjonijiet, kemm it-tagħlim kif ukoll l-iżvilupp jistgħu jitjiebu. Minflok
ma jadotta viżjoni adattiva, jiġifieri li t-tagħlim jiġi adattat għall-kuntest u l-interazzjonijiet eżistenti, it-tagħlim bi djalogu huwa viżjoni ta’ kuntest u trasformazzjoni
tal-interazzjonijiet għall-promozzjoni ta’ tagħlim aħjar.
L-adozzjoni msemmija qabel tal-interpretazzjoni ħażina tat-teorija tat-tagħlim
ta’ Vygotsky kienet tfisser proliferazzjoni fil-pjanijiet u l-kurrikuli edukattivi li ġew
adattati għall-kuntest u għall-għarfien eżistenti kemm ta’ individwi kif ukoll ta’
gruppi. Huwa ppromwova l-qsim tal-korp tal-istudenti f’livelli ta’ abbiltajiet u
inkoraġġixxa l-prattika tat-tneħħija tal-istudenti li kellhom l-aktar diffikultajiet. Madankollu, it-tfal li kienu u qegħdin f’tali subgruppi ta’ “abbiltajiet baxxi”
jispiċċaw jiksbu wkoll riżultati ħżiena, kważi bħal profezija li tissodisfa lilha nnifisha.
Ladson-Billings, pedagoga rinomata għall-kontribuzzjonijiet tagħha sabiex jingħeleb ir-razziżmu fl-edukazzjoni, tafferma li l-probabbiltà ta’ studenti li jsibuha bi tqila
biex jiżviluppaw il-ħiliet meħtieġa għat-titjib tal-prestazzjoni u biex jilħqu livell
ogħla hija affettwata minħabba li huma jirċievu inqas attenzjoni, u b’hekk jirrepetu
u jipperpetwaw prestazzjoni akkademika ħażina (Ladson-Billings, 1994). B’hekk,
l-approċċ adattiv wassal għar-riproduzzjoni tal-inugwaljanzi soċjali fl-inugwaljanzi
edukattivi, sabiex b’hekk ippromwova l-esklużjoni għal dawk l-aktar fil-bżonn, minflok żied id-disponibbiltà tal-għajnuna għal dawk li jeħtieġu appoġġ addizzjonali.
Freire jaqbel li, “aħna entitajiet ta’ trasformazzjoni mhux ta’ adattament”
(Freire, 1997). Din it-trasformazzjoni hija fattibbli permezz ta’ proċess ta’ djalogu
ugwalitarju fost dawk in-nies li jixtiequ jbiddlu sitwazzjoni ta’ inugwaljanza. Għalhekk, azzjoni ta’ tagħlim trasformattiva hija waħda li tittrasforma d-diffikultajiet
f’opportunitajiet meta, b’kuntrarju għal dan, azzjoni ta’ tagħlim adattiva tirrispondi
għad-diffikultajiet billi tirriproduċihom u żżidhom, sabiex b’hekk tnaqqas il-possibbiltà li jinkisbu f’livelli ogħla.
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2.2.4. Dimensjoni strumentali
Skont l-approċċi li ilhom jeżistu li jiffokaw fuq l-iżbilanċ, iċ-ċentri tal-iskejjel ta’
spiss għażlu li jipprattikaw “kurrikulu ta’ kuntentizza” minflok offrew il-kurrikulu
strumentali uffiċjali għal tfal bi problemi soċjali u problemi oħrajn. Minħabba l-esklużjoni soċjali, huwa komuni li nisimgħu dikjarazzjonijiet bħal, “Jeħtieġ li dawn
it-tfal l-ewwel jitgħallmu ħiliet sabiex jimmaniġġjaw il-ħtiġijiet bażiċi tagħhom,
bħall-iġjene. L-ewwel nett, huma jeħtieġu attenzjoni u affezzjoni u allura jeħtieġ
li aħna ngħinuhom itejbu l-imġiba tagħhom, qabel ma mbagħad inkunu nistgħu
nittrattaw il-matematika.” F’sitwazzjonijiet bħal dawn, l-iskola ddeċidiet li tiddedika
l-enerġija totalment għall-oqsma msemmija hawn fuq u li tħalli fil-ġenb l-għanijiet
ewlenin. Dan sikwit iwassal sabiex effettivament jitnaqqas l-aċċess għall-edukazzjoni, minflok ma jiġu pprovduti aktar opportunitajiet ta’ aċċess għal dawk li huma
partikolarment fil-bżonn, sabiex b’hekk jinkiseb ambjent inqas ugwalitarju.
Permezz tat-tagħlim bi djalogu, il-kunflitti bejn id-dimensjonijiet umanisti u strumentali tal-approċċi fl-edukazzjoni jingħelbu minħabba t-trawwim ta’ kurrikulu li fih
l-isforzi u r-riżorsi kollha jiġu ddedikati lill-korp tal-istudenti, speċjalment lil studenti
żvantaġġati. Il-komunità xjentifika enfasizzat l-importanza tan-naħa strumentali ta’ dak
li tagħmel skola biex tegħleb l-inugwaljanzi edukattivi u soċjali (Apple & Beane, 1995;
Ladson-Billings, 1994). Għalhekk, id-dimensjonijiet umanisti u strumentali għandhom
jiġu kkunsidrati u mmaniġġjati fl-istess ħin billi jippromwovu t-tisħiħ reċiproku.
Fil-Komunitajiet tat-Tagħlim, dan il-prinċipju jammonta għal trawwim, f’kull qasam
possibbli, ta’ ħidma taħt il-motto “It-tagħlim li rridu għal uliedna jrid ikun disponibbli
għal kull tifel u tifla.” Kif kien issuġġerit minn Apple (1995), l-awtur ta’ Democratic Schools, kurrikulu demokratiku jrid jinkludi t-tagħlim tal-kurrikulu uffiċjali sabiex
l-istudenti jkollhom il-possibbiltà li jimxu ’l fuq fil-livell soċjoekonomiku tagħhom.
L-approċċ huwa dak tat-trawwim u l-iffaċilitar tat-tagħlim mingħajr ma jiġu antiċipati
r-riżultati jew jiġi aċċettat sett immaġinat ta’ riżultati ħżiena. B’hekk, l-enfasi hija fuq
it-trawwim, mis-snin elementari u fil-livelli edukattivi kollha, tal-ħiliet fil-qari, il-matematika, il-lingwi, l-istorja u x-xjenza mingħajr ma jiġu aċċettati riżultati ħżiena bħala
inevitabbli, mingħajr ma l-valuri u x-xogħol ta’ solidarjetà jitħalltu ma’ negliġenza
jew stmerrija tat-tagħlim strumentali u tar-riżultati akkademiċi, iżda billi tiġi offruta
eċċellenza għal kulħadd.
Jekk id-deskrizzjoni tal-prinċipji kif mogħtija hawn fuq tiġi eżaminata mill-ġdid,
jista’ jitqies li fatturi ewlenin bħad-djalogu ugwalitarju u żieda u diversifikazzjoni
fl-interazzjonijiet (li jipprovdu intelliġenza kulturali) huma l-elementi meħtieġa
għat-tagħlim strumentali: it-tfal joħolqu tifsiriet ġodda permezz tad-djalogu, kif
ukoll jinkludu kontribuzzjonijiet minn diversi adulti fl-esperjenza kulturali tagħhom.
Kif enfasizzat hawn taħt f’rakkont minn Racionero et al. (2012) ta’ konverżazzjoni
ma’ grupp ta’ tfal f’Komunità tat-Tagħlim dwar l-attivitajiet tagħhom, kull tweġiba
hija marbuta mat-tagħlim strumentali:
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“Aħna nemmnu li intom tħobbu gruppi interattivi. Veru?”
“Iva!!”
“Ejja! Għidli għaliex jogħġbuk daqshekk.”
Lista kbira ta’ argumenti tqajmu spontanjament u l-viżitaturi kienu impressjonati: “Għaliex aħna nagħmlu l-matematika, il-multiplikazzjonijiet, iż-żidiet, kollox,
sabiex b’hekk nitgħallem jien u nkun nista’ nispjega lil ħija.”; “Aħna naħdmu u
nistinkaw aktar u eventwalment nitgħallmu aktar.” “Aħna nagħmlu tliet jew erba’
kompiti bla waqfien”, “B’dan il-mod, aħna mmorru l-università.” (Racionero et al.,
2012, p.75)

L-Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess (SEAs) deskritti f’dawn il-materjali jiksbu
l-aħjar riżultati fit-tagħlim strumentali U valuri U emozzjonijiet U sentimenti. Is-SEAs
jevitaw li jkollhom jagħżlu bejn li jagħtu prijorità lit-tagħlim strumentali JEW lill-valuri JEW lill-emozzjonijiet JEW lis-sentimenti.
Għal aktar tagħrif:
Vázques, T., Cidoncha, P., Avilés, J. (2013). Inteligencia instrumental visto y
comprobado. Suplemento Escuela, 5, 4-6.

2.2.5 Il-ħolqien ta’ tifsira
“Inti taf li qabel ma kien hemm ħadd li kien joħorġu mis-sodda. Bħalissa
t-tmienja ta’ filgħodu u diġà qam.” (Racionero et al., 2012, p. 60)

Waħda mill-akbar problemi li qed jiffaċċjaw iċ-ċentri tal-edukazzjoni eżistenti
hija n-nuqqas ta’ motivazzjoni fi proporzjon għoli ta’ studenti li ftit jaraw raġuni
sabiex jattendu fil-klassi. Għal ħafna minn dawn l-istudenti, l-esperjenza tal-iskola hija maqtugħa mir-realtà tagħhom. Xi drabi, l-istudenti jistgħu jesperjenzaw
atmosfera ostili fil-klassi jew jista’ jkun hemm bosta raġunijiet għal nuqqas ta’
motivazzjoni għat-tagħlim li l-adulti ma jkunux jistgħu jaraw jew japprezzaw. Is-subien u l-bniet ma għandhom l-ebda ħolqien ta’ tifsira, minħabba li dak li jseħħ fl-iskola tagħhom (l-organizzazzjoni, il-kontenut jew ir-relazzjonijiet umani) ma jaqbilx
mal-esperjenza ta’ kuljum tagħhom, mal-kultura tagħhom, mal-mod kif jitkellmu
u jaġixxu, eċċ. Ħafna drabi, l-għalliema jiddedikaw ħafna sforzi lejn il-ħolqien ta’
adattamenti tal-kurrikulu sabiex jattiraw l-attenzjoni ta’ dawn l-istudenti b’riżultati
ħżiena; huma jipprovaw jimmotivawhom billi jimminimizzaw il-kurrikulu, iżda ma
jsibux is-soluzzjoni. Kif nistgħu nirkupraw jew insibu tifsira?
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Tinħoloq tifsira meta l-kontribuzzjonijiet kollha jiġu ttrattati bl-istess mod,
irrispettivament minn jekk ikunx hemm differenzi individwali, kulturali, lingwistiċi
jew komunikattivi, u meta l-istudenti jħossu li l-iskola tirrikonoxxi u tappoġġja
l-identitajiet personali tagħhom u l-proġetti tagħhom għall-ġejjieni. Meta jitrawwem l-għarfien strumentali, l-istudenti huma kunfidenti li dak li qegħdin jitgħallmu
għandu valur soċjali. F’sitwazzjonijiet bħal dawn, tinħoloq tifsira u din tiġi riflessa
lura fl-interazzjoni. Hawnhekk, tinstab tifsira fil-komunikazzjoni verbali u mhux verbali, kemm dik espliċita kif ukoll dik sottili, bejn l-istudenti żgħażagħ u l-adulti u
fiċ-ċentru kollu b’mod ġenerali.
Racionero et al. (2012) jiddeskrivu ħafna każijiet simili għal dak ta’ Anabel, studenta minn Komunità tat-Tagħlim:
“Marta u Esther ukoll ftakru ħafna fiha. L-att li jaħsbu dwar it-tfal jagħtihom
raġuni sabiex isibu ħin barra mill-obbligi ta’ kuljum tagħhom, tax-xogħol u
tal-familja, bl-għan li jmorru u jikkooperaw ma’ proġetti oħrajn tal-Komunitajiet
tat-Tagħlim. Huma jiftakru lil Anabel, li għall-ewwel kienet tifla miżerabbli, anzjuża, dejjem mitlufa fil-ħolm u l-ħsibijiet u b’xi diffikultajiet fit-tagħlim. Hija ma
kellhiex ħafna ħbieb u kienet waħda minn dawk it-tfajliet li l-membri tal-persunal
kienu jitkellmu dwarha minħabba s-sitwazzjoni familjari “disfunzjonali” tagħha.
Hija kienet tgħix ma’ nannitha. Ommha kellha residenza permanenti barra l-pajjiż
u hija ma kinitx taf lil missierha ... Minkejja dan, Anabel xtaqet tmur l-iskola kuljum
billi ħassitha li kienet stmata u kkunsidrata. Hija ltaqgħet ma’ nies li kienu mħassba
dwar is-sitwazzjoni personali u familjari tagħha, sabet l-appoġġ mingħandhom u
rnexxielha tirnexxi akkademikament aktar u aktar hekk kif bdiet miexja ’l quddiem
matul is-snin tal-iskola.” (Racionero et al., 2012, p. 92).

Il-possibbiltà li t-tfal jerġgħu jiksbu l-interess fl-iskola u li jqisuha li tagħmel sens
għalihom hija riflessa fis-silta ta’ hawn fuq. F’daqqa waħda, it-tfal ikunu jridu jattendu għaliex iħossuhom komdi u jieħdu gost. Is-solidarjetà, l-appoġġ u t-tagħlim
strumentali huma l-fatturi ewlenin hawnhekk.

Għal aktar tagħrif:
Hernández, Y., Fernández, P., Aguilera, M.E., Vidal, S., Vicente, J. y Canal,
J.M. (2013). Creación de sentido gracias a los grupos interactivos. Suplemento
Escuela, 6, 6-7.

2.2.6. Solidarjetà
Id-djalogu ugwalitarju bejn in-nies mill-komunità edukattiva kollha u mill-oqsma kollha taċ-ċentru tal-edukazzjoni jikkontribwixxi għal trasformazzjoni fir-relazz© April 2016. Il-Komunità tar-Riċerkaturi dwar l-Eċċellenza għal Kulħadd - CREA (l-Università ta’ Barċellona)
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jonijiet stabbiliti. Dawn ir-relazzjonijiet ittrasformati huma bbażati fuq solidarjetà
akbar u huma aċċettati minħabba li jegħlbu l-ostakli sabiex kulħadd ikollu l-opportunitajiet biex jitgħallem. Il-ħidma titwettaq b’mod konġunt fil-Komunità tatTagħlim lejn għan wieħed: dak li tinkiseb l-aqwa edukazzjoni possibbli għall-korp
kollu tal-istudenti.
Il-valur veru tas-solidarjetà jimplika edukazzjoni ugwalitarja li toffri opportunitajiet indaqs. Is-solidarjetà hija bbażata fuq l-offerta tal-istess tagħlim u riżultati
lill-istudenti kollha, irrispettivament mill-isfond soċjali, ekonomiku jew kulturali
tagħhom. L-għan ta’ tagħlim massimu għall-bniet u s-subien kollha, l-istess bħalma
rridu għal uliedna jew għal dawk li huma għal qalbna, ifisser solidarjetà. Dan jimplika kooperazzjoni aktar milli kompetittività u kunsens reċiproku aktar milli infurzar.
Is-solidarjetà tirrappreżenta valur universali għall-ħajja ta’ kuljum fl-iskola. Permezz ta’ interventi fi gruppi interattivi jew parteċipazzjoni tal-familja, is-solidarjetà
ssir regola ġenerali, mhux aneddotu (Aubert et al., 2008, p. 182). Is-solidarjetà hija
wkoll ittrasferita għal oqsma oħrajn fil-ħajja tal-parteċipanti, sabiex b’hekk tiġġenera sens ta’ solidarjetà u ħbiberija abbażi tal-fatt li kull persuna taħdem flimkien
sabiex kulħadd ikun jista’ jgawdi mill-aqwa edukazzjoni possibbli. Għalliema mara
f’Komunità tat-Tagħlim partikolari tispjega hawnhekk kif l-iskola tagħha ġiet ittrasformata fi struttura li n-nies jafdaw:
“Jgħiduli li hawnhekk fl-iskola, fiċ-ċentru tal-edukazzjoni b’mod ġenerali u fina
jsibu wens, taf kif, meta jkollhom xi problema, meta jkun hemm xi ħaġa ħażina,
huma ma jmorrux jiftħu qalbhom mal-ġirien tagħhom, iżda jiġu hawn u jitkellmu
magħna. Għaliex? Minħabba li hemm it-tama. Aħna nagħtuhom l-appoġġ meħtieġ
billi noħolqu aspettattivi ġodda u naħsbu b’mod pożittiv ... Ir-rwol tiegħi mbagħad,
mal-familji, huwa li ngħidilhom li jistgħu jagħmluha u li, jekk jum fost l-oħrajn iħossuhom dipressati, jafu li jistgħu jiġu hawnhekk!” (Racionero et al., 2012: 92).

Għal aktar tagħrif:
Peña, C. (2012). Juntos llegaremos más lejos. Suplemento Escuela, 7, 6-7.

2.2.7. L-ugwaljanza tad-differenzi
Ir-realtà tal-klassijiet u taċ-ċentri edukattivi tagħna hija li dawn huma riflessjoni
ta’ soċjetà pluralista. Madankollu, ħafna mid-drabi, l-iskejjel ma jirrikonoxxux il-minoranzi kulturali iżda, fl-istess ħin, is-sempliċi rikonoxximent tad-differenzi mhuwiex biżżejjed sabiex fil-fatt tinħoloq ugwaljanza akbar.
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L-offerta tal-aqwa edukazzjoni possibbli timplika li kulħadd jiġi kkunsidrat,
irrispettivament mill-oriġini, il-kultura, it-twemmin tiegħu, u l-bqija, u li titqies
il-vuċi ta’ kulħadd. B’hekk, nimxu lil hinn mill-ugwaljanza omoġenizzata u mid-diversità inugwali u minflok l-enfasi ssir fuq l-offerta ta’ riżultati identiċi billi jintużaw
id-differenzi kulturali.
Jeħtieġ li tkun iggwidat minn għanijiet ugwalitarji sabiex tikseb edukazzjoni
demokratika u koeżjoni soċjali akbar. Il-Komunitajiet tat-Tagħlim jirrikonoxxu
d-differenzi, iżda joffru għanijiet identiċi għal kulħadd u djalogu ugwalitarju ma’
kulħadd. Dan jirrispetta l-prinċipju li l-validità ta’ djalogu hija bbażata fuq l-argumenti tiegħu, mhux fuq ir-rwol jew l-istat soċjali tal-parteċipanti. L-inklużjoni ta’
kulħadd fil-komunità hija fundamentali. Hawnhekk, id-diversità hija fattur tal-wirt
kulturali, kemm fuq livell personali-soċjali kif ukoll fuq dak akkademiku, li minnha
jibbenifika kull min jieħu sehem f’Komunità tat-Tagħlim.
Lucía, direttriċi ta’ Komunità tat-Tagħlim partikolari, iltaqgħet ma’ mara fil-kamra tal-istennija f’għassa tal-pulizija. Hija ħadmet bħala amministratur ta’ kumpanija
tat-trasport tal-merkanzija. Huma kienu qed jitkellmu u Lucía qalet:
“Ħarsu, aħna nagħmlu ħafna affarijiet fl-iskola. Jipparteċipaw nies mid-distrett,
żgħażagħ, anzjani, qraba tal-istudenti, ex-studenti u varjetà kbira ta’ individwi.
Ħafna minnhom ma għandhom l-ebda lawrja iżda jagħtuna daqqa ta’ id fil-klassi,
fil-Gruppi Interattivi, fil-librerija, fil-kumitati ta’ ħidma. Huma jgħinuna niksu l-kotba
u jimlew ir-reġistru tal-attendenza. Fost din l-għajnuna kollha, dak li fil-fatt qed jiġri
huwa li t-tfal tal-iskola qegħdin jitgħallmu ħafna. Fil-klassi, aħna neħtieġu adulti bi
sfondi differenti, nies li jagħmlu affarijiet oħrajn u li għandhom ħajja differenti. Dan
kollu jippromwovi l-proċess tat-tagħlim. Aħna għandna bżonn lil xi ħadd bħalek.’’
(Racionero et al., 2012, p.60)

Il-konklużjoni ġenerali hija li l-proċessi tat-tagħlim jitjiebu b’mod tremend, kif
muri mill-kliem ta’ studenta femminili fis-silta minn Racionero et al. (2012) kif ġej:
“Eżempju ieħor huwa Izan, kollega fil-klassi tiegħi: huwa ma kienx ser jaħdem.
Aħna ddeċidejna li nċemplu lil ommu biex nitolbuha tagħtina daqqa ta’ id fil-Gruppi Interattivi. Meta ommu bdiet tgħinna, Izan beda jaħdem ukoll. Għaliex? Minħabba li ried li ommu tkun kburija bih u ried juriha li huwa wkoll seta’ jagħti sehemu
fil-kompiti interattivi bħal sħabu tal-klassi. Huwa mbagħad beda jaħdem sabiex
jikseb riżultati eċċellenti.” (Racionero et al., 2012, p. 60).
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Għal aktar tagħrif:
Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008). Aprendizaje
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