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UNITÀ 9 

L-EDUKAZZJONI TAL-FAMILJA U T-TAĦRIĠ BI DJALOGU 
GĦALL-GĦALLIEMA

F’soċjetà tal-informazzjoni, l-edukazzjoni tat-tfal timxi ’l quddiem b’mod 
sinifikanti jekk l-aġenti tal-edukazzjoni kollha jtejbu wkoll it-taħriġ tagħhom stess. 
Din l-unità tippreżenta żewġ Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess: L-Edukazzjoni 
tal-Familja u t-Taħriġ bi Djalogu għall-għalliema. Minkejja l-importanza kbira 
tal-familji fl-edukazzjoni tat-tfal, it-taħriġ tal-aġenti tal-edukazzjoni tradizzjonal-
ment kien ipprovdut esklussivament għall-persunal tat-tagħlim u, b’hekk, fl-aħħar 
mill-aħħar, l-għalliema kienu l-uniċi benefiċjarji. Il-maġġoranza tar-riċerka ffokat 
ukoll fuq l-analiżi tat-taħriġ tal-fakultà, mingħajr ma ngħatat attenzjoni għat-taħriġ 
tal-familji, tal-qraba u ta’ membri oħrajn tal-komunità. L-Edukazzjoni tal-Familja 
ttejjeb il-ħiliet u l-għarfien tal-adulti li jikkoeżistu mal-istudenti fuq bażi ta’ kuljum, 
sabiex b’hekk għandha impatt ewlieni fuq it-tagħlim tat-tfal tagħhom. Mill-per-
spettiva tal-għalliema, it-Taħriġ bi Djalogu għall-għalliema jipprovdi lill-persu-
nal b’opportunitajiet sabiex jesploraw it-teoriji tal-edukazzjoni u sabiex iżommu 
l-għarfien tagħhom kemm jista’ jkun kurrenti f’konformità mal-aktar riċerka riċenti 
u rilevanti, inkluża l-komunità fl-ispazji tat-taħriġ.   

9.1. L-Edukazzjoni tal-Familja

Aħna spiss nisimgħu li s-suċċess tal-istudenti jiddependi fuq il-livell tal-edu-
kazzjoni formali tal-ġenituri tagħhom. L-istudenti ta’ ġenituri li għandhom lawrja 
universitarja għandhom probabbiltà akbar li jmorru l-università huma stess u jiks-
bu gradi akkademiċi għolja. Huwa inqas probabbli li dawn jaqtgħu qalbhom jew 
jitilqu mill-iskola. Madankollu, tali korrelazzjonijiet statistiċi apparenti bejn l-isfond 
edukattiv tal-ġenituri u r-riżultati akkademiċi tat-tfal tagħhom ma jistabbilixxu l-eb-
da tip ta’ kawżalità, u lanqas huma deċiżivi.

Madankollu, jekk l-iskejjel jappoġġjaw l-ugwaljanza aktar milli l-inugwaljanza, 
il-ġenerazzjonijiet jegħlbu l-livelli edukattivi tradizzjonali sabiex b’hekk dawk li 
jiffaċċjaw l-aktar sfidi fl-aħħar mill-aħħar ikollhom aċċess ugwali għall-università. 
Issa huwa magħruf li r-relazzjoni bejn il-lawrji tal-ġenituri u l-kisbiet edukattivi tat-
tfal tagħhom tista’ tinbidel u li l-ġenituri, irrispettivament mil-livell edukattiv li 
jista’ jkollhom, jistgħu jkunu ta’ aspirazzjoni għat-tfal tagħhom sabiex jattendu 
l-aqwa universitajiet fid-dinja. Ir-riċerka wriet li dak li jaffettwa t-tagħlim tat-tfal, 
aktar mil-livell edukattiv tal-familji tagħhom, huwa t-tip ta’ attivitajiet u taħriġ li 
fihom jieħdu sehem. Għalhekk, Azzjoni Edukattiva ta’ Suċċess partikolari tirrispon-
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di għal dan billi tagħmel it-taħriġ tal-familja u tal-komunità disponibbli u aċċessib-
bli fl-oqsma tal-għarfien u tal-ħiliet li jagħżlu, iżda b’enfasi fuq ħiliet strumentali.

Madankollu, għal darba oħra, il-forma ta’ edukazzjoni mixtieqa għall-familji tal-Komunità 
tat-Tagħlim għandha tiġi ċċarata sabiex tkun distinta minn xi prattiki oħrajn. Pereżempju, 
matul is-snin li għaddew, xi ħaġa msejħa “skola għall-ġenituri” saret komuni. Ġeneral-
ment, din tkun tikkonsisti minn “esperti” li jitkellmu fuq suġġetti marbuta mat-trobbija 
tat-tfal tagħhom f’termini ta’ dieta u dixxiplina u l-bqija. Għalkemm huwa stabbilit spazju 
għall-kondiviżjoni u d-dibattitu, il-premessa sottostanti ta’ sessjonijiet bħal dawn hija li 
“espert” qed jissuġġerixxi lill-ġenituri l-aħjar modi kif irabbu jew jedukaw lil uliedhom. 
Dawn it-tipi ta’ attivitajiet mhumiex meqjusa bħala relatati mal-edukazzjoni tal-familja 
jew li huma edukazzjoni tal-familja. L-istess jgħodd għall-programmi ta’ taħriġ imfassla 
mill-membri tal-persunal abbażi tal-opinjonijiet tagħhom stess mingħajr ma jiġu kkun-
sidrati t-talbiet u l-ħtiġijiet tal-parteċipanti.

L-edukazzjoni tal-familja bħala Azzjoni Edukattiva ta’ Suċċess tfisser li huma l-ġenituri, 
iz-zijiet, in-nanniet, eċċ., tal-istudenti li jiddeċiedu x’għandu jiġi mgħallem u meta u kif 
ser isir dan. Il-familji jiltaqgħu, jiġbru r-rekwiżiti ta’ kulħadd u jikkunsidraw il-possibbiltaji-
et biex jibdew it-taħriġ. Huma jiddeċiedu dwar l-iskeda u f’liema jiem għandhom jitħar-
rġu. Il-familji nfushom huma dawk li jinteraġixxu, jidħlu fi djalogu u jiddeċiedu għal liema 
taħriġ jimmiraw, kif ukoll kif ser isir. Pereżempju, f’Komunità tat-Tagħlim partikolari, om-
mijiet li jitkellmu bl-Għarbi kienu interessati fi klassijiet tal-litteriżmu u wara li ddibattew 
din l-idea, iddeċidew li dawn il-klassijiet ikunu biss għan-nisa u li jiġi organizzat grupp 
ieħor għall-irġiel.

“Huwa possibbli li jingħelbu l-inugwaljanzi soċjali billi titrawwem l-edukazzjoni 
tal-familji, li turi li l-ambjent tal-familja jista’ jiġi ttrasformat ukoll” (‘It is possible to 
overcome social inequalities by fostering the education of families showing that the 
family environment can also be transformed’) (INCLUD-ED, 2011, p. 73).

Tipi ta’ attivitajiet

L-attivitajiet ta’ taħriġ jistgħu jvarjaw ħafna. Madankollu, huwa rrakkomandat 
u ġeneralment ippreferut mill-familji li t-taħriġ ikun orjentat lejn it-titjib tal-ħiliet u 
l-għarfien essenzjali importanti għall-ħajja fis-soċjetà tal-lum. Dan ifisser li l-famil-
ji għandhom opportunità biex jgħinu lil uliedhom fix-xogħol skolastiku tad-dar 
tagħhom, biex jaqraw flimkien, biex jappoġġjawhom fi kwistjonijiet akkademiċi u 
l-bqija. Fir-realtà, waħda mill-aktar motivazzjonijiet komuni biex jinvolvu ruħhom 
fl-edukazzjoni tal-familja hija x-xewqa li jgħinu lil uliedhom fix-xogħol skolastiku 
tad-dar tagħhom jew li jappoġġjawhom fit-tagħlim tagħhom. 

Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu (ara l-Unità 7): Il-membri tal-Komunità minn 
diversità ta’ sfondi skont il-kultura, in-nazzjonalità, ir-reliġjon, it-twemmin, l-istil ta’ 
ħajja, l-età u l-edukazzjoni jiddjalogaw, joħolqu riflessjonijiet kritiċi u jibnu tagħlim 
dwar biċċa letteratura klassika universali. Hawnhekk, individwi li qatt ma qraw 
kotba bħal dawn juru sens kbir ta’ sodisfazzjon u entużjażmu. Eżempji ta’ letter-
atura universali jinkludu xogħlijiet ta’ James Joyce, Cortázar u Safo u titli bħala 
‘Arabian Nights’, Ramayana u l-Odissea.
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Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni: Korsijiet u workshops fuq 
programmi speċifiċi tal-kompjuter bħal Word u Excel jew l-użu ta’ pjattaformi 
soċjali bħal Twitter huma komunement mitluba mill-familji. F’ċerti każijiet, il-qraba 
u l-istudenti jistgħu jaħdmu flimkien, sabiex ikunu jistgħu jappoġġjaw lil xulxin fit-
tagħlim ta’ kif jużaw għodod bħal dawn.

Lingwi: F’ċentri bl-immigranti, il-familji jistgħu jagħżlu li jitgħallmu l-lingwa 
tal-pajjiż fejn ikunu qegħdin jgħixu. Minbarra li jakkwistaw għodda ewlenija biex 
jikkontribwixxu lejn it-tagħlim ta’ wliedhom, ħiliet bħal dawn jagħtuhom aktar 
opportunitajiet soċjali u ekonomiċi. F’każijiet oħrajn, il-familji jagħżlu taħriġ b’ling-
wi barranin bħall-Ingliż jew il-Franċiż.  

Kampanja ta’ Litteriżmu: F’ċentri b’familji ta’ studenti li ma jafux jaqraw jew 
jiktbu, it-taħriġ fil-litteriżmu huwa ċertament prijorità. Ħafna Komunitajiet tat-
Tagħlim jippreżentaw esperjenzi pożittivi ħafna relatati mat-taħriġ fil-litteriżmu u 
t-tagħlim tal-lingwi. Pereżempju, fi skola partikolari fejn kien hemm maġġoranza 
ta’ nisa Marokkini, inħoloq grupp ta’ nisa li fih il-parteċipanti għandhom spaz-
ju biex jitgħallmu dwar, jikkondividu u jiddiskutu kwistjonijiet li kienu interessati 
fihom, filwaqt li jtejbu l-ħiliet tagħhom fil-litteriżmu.

Matematika: Xi familji jsibuha diffiċli biex jgħinu lil uliedhom fix-xogħol 
skolastiku tad-dar tagħhom tal-matematika. B’kunsiderazzjoni ta’ dan, it-taħriġ 
fil-matematika jingħata prijorità.

The RTD project EDUFAM, research funded by the National Research Plan 
of the Government of Spain, has identified some of the characteristics that have 
contributed to the success of family education offered by schools that are Learning 
Communities:

1) Il-parteċipazzjoni tal-familji fit-teħid tad-deċiżjonijiet b’rabta ma’ aspetti rilevanti tat-taħriġ 
(il-kontenut, l-iskeda, l-organizzazzjoni, eċċ.).

2) L-aspettattivi għoljin lejn il-parteċipanti fil-programmi edukattivi u lejn l-abbiltajiet tagħhom.

3) Il-promozzjoni ta’ tagħlim strumentali (il-qari, il-kitba, il-matematika, l-espressjoni bil-fomm, 
eċċ.).

4) L-akkreditazzjoni tal-għarfien miksub permezz ta’ ċertifikati uffiċjalii

5) It-taħriġ ibbażat fuq evidenza xjentifika.

6) L-implimentazzjoni ta’ strateġiji biex jingħelbu l-ostakli lingwistiċi u/jew kulturali.

7) Ir-rappreżentanza ta’ gruppi vulnerabbli fost il-parteċipanti fit-taħriġ u l-promozzjoni tad-di-
versità fil-programmi.

8) Il-promozzjoni ta’ opportunitajiet għall-konċiljazzjoni familjari.

9) Is-suċċess edukattiv tat-tfal tal-parteċipanti bħala għan espliċitu tat-taħriġ.
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10) Il-promozzjoni ta’ tmexxija bi djalogu.

11) Il-promozzjoni tas-solidarjetà.

12) Il-promozzjoni ta’ klimi tat-tagħlim pożittivi.

13) L-għoti ta’ appoġġ lill-iskejjel u l-ħolqien ta’ alleanzi ma’ servizzi u aġenti oħrajn biex 
iwettqu l-programmi ta’ edukazzjoni tal-familja. 

14) L-involviment tat-tim ta’ tmexxija u tal-persunal tat-tagħlim fil-promozzjoni tal-edukazzjoni 
tal-familja fl-iskola.

Esperjenza tal-klassijiet tal-litteriżmu:

“L-iskola ta’ Lucia issa ilha għal xi żmien torganizza klassijiet tal-litteriżmu 
għan-nisa b’parteċipazzjoni daqshekk kbira li l-grupp kellu jinqasam fi tnejn. 
Ħafna minn dawk in-nisa mhux biss jitgħallmu jaqraw u jiktbu, iżda minnufih 
bdew jieħdu sehem f’Laqgħa Letterarja bi Djalogu”  (Racionero, Ortega, García, 
& Flecha, 2012, p. 141)

Il-benefiċċji tal-edukazzjoni tal-familja

Mill-edukazzjoni tal-familja jibbenifikaw l-adulti li jipparteċipaw direttament, 
kif ukoll it-tfal tagħhom u l-komunità, billi din issir attività li tegħleb l-inugwaljanzi 
edukattivi u soċjali.

Għall-adulti li jieħdu sehem, it-taħriġ jipprovdilhom għarfien u ħiliet li jistgħu 
jiġu applikati fl-isferi kollha ta’ ħajjithom, inklużi personali, familjari u soċjali. 
It-tagħlim ta’ kif taqra, it-titjib tal-ħiliet fil-lingwi u t-tagħlim ta’ kif tuża l-inter-
net, pereżempju, huma kisbiet li jagħtu sodisfazzjon personali li jiġu ttrasferiti 
faċilment għall-ħajja ta’ kuljum. Tali progress jikkontribwixxi wkoll għal stima 
personali u kunfidenza personali ogħla u b’hekk iżid il-kapaċità tagħhom li jip-
parteċipaw fid-diskussjonijiet u d-dibattiti. Jinħolqu opportunitajiet ġodda fis-
suq tax-xogħol grazzi għal taħriġ akkademiku aħjar. Pereżempju, il-familji ta’ 
skola partikolari ddeċidew li jagħmlu taħriġ sabiex jiksbu ċ-Ċertifikat tal-Edu-
kazzjoni Sekondarja tagħhom sabiex ikollhom kwalifika li biha japplikaw għal 
pożizzjonijiet tax-xogħol aħjar.

Barra minn hekk, l-adulti jesprimu sodisfazzjon u interess f’dak li qed jit-
għallmu u fl-edukazzjoni tat-tfal tagħhom b’mod ġenerali; dan ifisser li huma 
kapaċi jappoġġjawhom aħjar fix-xogħol tad-dar tagħhom, jistaqsuhom dwar 
ix-xogħol tal-iskola tagħhom jew jikkondividu l-ħin tal-istudju magħhom fid-
dar. Konsegwentement, il-perċezzjonijiet tat-tfal dwar il-qraba tagħhom jiġu 
ttrasformati fir-realizzazzjoni li dawn huma nies li jistgħu jsirulhom mistoqsijiet, 
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li jistgħu jsolvu d-dubji tagħhom jew li magħhom jistgħu jikkondividu l-proċess 
tat-tagħlim. Dan kollu jservi biex it-tagħlim isir aktar sinifikanti.

L-edukazzjoni tal-familja tbiddel ukoll ir-relazzjonijiet bejn l-iskola u l-komu-
nità tal-madwar. Ir-relazzjonijiet bejn l-iskola u l-familji tal-istudenti jissaħħu billi 
tinħoloq tifsira akbar għall-istudenti fir-rigward tal-motivazzjoni tagħhom li jagħmlu 
progress u sforz li jirriżulta li jattendu l-iskola kuljum. Din ir-relazzjoni aktar mill-qrib 
għandha wkoll influwenza fuq l-aspettattivi tal-qraba fir-rigward tal-futur edukattiv 
tat-tfal tagħhom. Il-parteċipazzjoni f’attivitajiet ta’ taħriġ tirriżulta f’fiduċja akbar, 
rabtiet aktar b’saħħithom bejn il-familji, il-fakultà u l-iskola u fehim u tolleranza 
reċiproċi akbar. Barra minn hekk, l-aspettattivi tal-familji u tat-tfal jikbru u jim-
motivaw lit-tfal biex ikomplu bl-istudji tagħhom u, bħala riżultat tal-aspettattivi 
ogħla, it-tfal jiġġeneraw motivazzjoni akbar biex ikomplu jistudjaw. Barra minn 
hekk, din tiffavorixxi l-ħolqien ta’ rabtiet ġodda u ż-żieda tal-ftehim u t-tolleranza 
fost il-membri differenti tal-komunità edukattiva.

Dan li ġej huwa sommarju tal-impatt pożittiv ipprovdut mill-formazzjoni 
tal-membri tal-familja f’erba’ oqsma speċifiċi: il-benefiċċji għall-membri tal-famil-
ja, l-istudenti, iċ-ċentru u l-viċinat. Dawn l-eżempji ta’ titjib inġabru mill-proġett 
ta’ riċerka EDUFAM:

Benefiċċji għall-membri tal-familja Benefiċċji għall-istudenti

a. Żieda fil-livell kulturali
b. Żieda fl-aspettattivi
c. Żieda fil-motivazzjoni lejn it-tagħlim
d. Żieda fil-kunfidenza personali, fl-istima per-
sonali u fil-perċezzjoni tal-benesseri
e. Żieda fil-parteċipazzjoni
f. Emerġenza tat-tmexxija
g. Il-ħolqien u t-tisħiħ tan-netwerks soċjali
h. Il-kisba ta’ mudelli eżemplari ġodda fil-qa-
sam edukattiv

a. Titjib fir-riżultati edukattivi
b. Titjib fl-imġiba
ċ. Żieda fil-motivazzjoni lejn it-tagħlim
d. Żieda fil-parteċipazzjoni fil-kompiti u l-iniz-
jattivi edukattivi
e. Żieda fl-aspettattivi
f. Identifikazzjoni ta’ mudelli eżemplari ġodda
g. Żieda fl-interazzjonijiet madwar it-tagħlim 
u l-edukazzjoni

Benefiċċji għall-iskejjel Benefiċċji għall-viċinat

a. Titjib tal-komunikazzjoni bejn il-familja u 
l-iskola
b. Żieda fil-parteċipazzjoni fl-iskola 
c. Titjib tal-klima tal-iskola
d. Tnaqqis tal-preġudizzji lejn il-familji li jap-
partjenu għal minoranzi kulturali

a. Tisħiħ tar-relazzjoni bejn l-iskola u l-komu-
nità
b. Żieda fl-interazzjonijiet dwar it-tagħlim u 
l-edukazzjoni barra mill-iskola
c. Tnaqqis tal-preġudizzji razzisti u klassisti 
fil-viċinat
d. Titjib tal-koeżistenza fil-viċinat
e. Koordinazzjoni ma’ servizzi u professjonisti 
minn oqsma soċjali differenti
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Eżempju tal-influwenza tat-taħriġ tal-familja 

fuq il-prestazzjoni akkademika:

‘‘Meta Karim beda t-tielet sena tal-edukazzjoni primarja, huwa la seta’ jaqra u 
lanqas jikteb. Huwa wasal f’Terrassa s-sena ta’ qabel. Huwa għamel ħbieb ġodda 
fl-iskola ġdida tiegħu u malajr tgħallem jitkellem, iżda ftit li xejn wera interess fit-
tagħlim akkademiku u sab ruħu f’sitwazzjoni diffiċli. Għodwa waħda, eżatt qabel 
bdiet il-lezzjoni, l-għalliema tiegħu qabditu jaqra ktieb tax-xjenza. Wara sena u 
nofs minn mindu wasal fil-viċinat, ommu, Farida, irreġistrat sabiex tibda tatten-
di klassijiet tal-litteriżmu. Hija għamlet il-pass li tibda tattendi l-iskola ta’ binha 
sabiex titgħallem. Din il-bidla kkawżat trasformazzjoni saħansitra aktar profonda: 
hija għenet lil Karim isib il-ħtieġa li jitgħallem. Issa jinsab kuntent jara lil ommu 
fl-iskola tiegħu u kull meta Farida tmur fil-klassi huwa jgħidilha: “Ejja mà, aqbad 
il-folder tiegħek ħa nitilqu lejn l-iskola”. Wara nofsinhar, meta Karim imur lura d-dar, 
huma jagħmlu x-xogħol skolastiku tad-dar flimkien u jaqraw flimkien ir-rakkonti li 
Karim jissellef mil-librerija. Huwa jaf li hija tieħu gost u b’dan il-mod qed jitgħallmu 
saħansitra aktar.”

Ortega, S. (2011). Leyendo  juntos. Suplemento Escuela, 2 7-8.

Is-silta li ġejja minn Arantza Pomares Zulueta, koordinatur tal-Komunità tat-
Tagħlim Sansomendi CPI, toffri sommarju konċiż:

Esperjenza ta’ taħriġ tal-qraba f’Sansomendi CPI:

[…] Hekk kif jgħaddu s-snin, it-taħriġ isir aktar u aktar estensiv, fejn ikopri, 
fil-każijiet kollha, il-ħtiġijiet edukattivi tal-familji, l-interessi u d-domandi tagħhom. 
Il-familji jħossuhom li jistgħu jieħdu sehem fl-attivitajiet ta’ taħriġ proposti fiċ-ċen-
tru. Il-familji jieħdu korsijiet tal-kompjuter, jagħmlu ċ-Ċertifikat tagħhom fl-Edu-
kazzjoni Sekondarja, jistudjaw il-litteriżmu, l-Ispanjol għall-barranin, iċ-ċeramika u 
jipparteċipaw fil-Laqgħat Letterarji, waqt il-ħin tal-iskola u mingħajr ħlas. Il-parteċi-
pazzjoni attiva f’dawn il-korsijiet ta’ taħriġ toħloq is-sens ta’ appartenenza lejn 
iċ-ċentri tal-iskejjel għal familji b’riżultati pożittivi fit-trasformazzjoni tal-komunità 
usa’ tal-iskola u l-involviment li għandha fil-proċessi tal-edukazzjoni u t-tagħlim 
tat-tfal. 

Pomares, A. (2011). Familias en el CPI Sansomendi. De las dificultades a las 
posibilidades. Suplemento Escuela, 3, 5-7
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9.2. Taħriġ bi djalogu għall-għalliema

L-għalliema fil-livelli tal-edukazzjoni elementari, sekondarja u għall-adulti 
jimplimentaw Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess fil-Komunitajiet tat-Tagħlim li jip-
provdu l-aħjar opportunitajiet għal kull tifel u tifla, adoloxxenti u persuna adul-
ta fil-klassi tagħhom. Huma jiżviluppaw ukoll rigorożità etika fil-professjonaliżmu 
tagħhom stess permezz tal-parteċipazzjoni f’taħriġ għal titjib kontinwu fil-qasam 
tagħhom b’għarfien ibbażat fuq l-evidenza. Dan it-taħriġ isir permezz ta’ djalogu, 
f’konformità mal-aħjar prattiki ta’ taħriġ tal-għalliema fil-livell internazzjonali. 

Taħriġ bi djalogu. X’inhu essenzjali

Il-Komunitajiet tat-Tagħlim huma msejsa fuq proposti li jirriżultaw minn studji 
fil-fond mill-komunità xjentifika internazzjonali. Kif issemma fl-Unità 1, il-komunità 
xjentifika internazzjonali tippreżenta s-sejbiet tagħha relatati ma’ approċċi bbażati 
fuq l-interazzjoni fir-rieżamijiet xjentifiċi ewlenin u tieħu sehem f’riċerka internaz-
zjonali (bħal fil-Programm Qafas għar-Riċerka tal-Kummissjoni Ewropea fl-Ewro-
pa) u tinvolvi l-aqwa universitajiet fid-dinja. Il-komunità xjentifika internazzjonali 
mhijiex ifformata minn nies mill-istampa popolari, it-TV, Google jew il-programmi 
ta’ diskussjoni, lanqas minn nies li joffru kummentarju personali jew umoriżmu. 
Għalkemm huwa veru li l-istampa taqdi funzjonijiet importanti ħafna fis-soċjetajiet 
demokratiċi, hija mhijiex, u lanqas ma hija maħsuba biex tkun, mudell xjentifiku ta’ 
għarfien. Ma jistax ikun preżunt li s-sistema edukattiva ta’ pajjiż partikolari hija kif 
murija, pereżempju, fuq dokumentarju televiżiv. Bl-istess mod, it-taħriġ tal-persu-
nal ma jistax ikun ibbażat fuq qtugħ ta’ artikli mill-istampa, għalkemm huwa osser-
vat b’dispjaċir li din il-prattika għadha sseħħ f’xi ċentri. Jekk it-tobba jkunu ġew 
imħarrġa fil-kura tal-kanċer abbażi ta’ rapporti tal-aħbarijiet, dan ma jkunx aċċet-
tabbli. Il-familji huma liberi li jagħmlu l-għażliet personali tagħhom dwar kif l-aħjar 
li jedukaw lil uliedhom, iżda ħadd ma għandu jipproponi l-opinjoni tiegħu bħala 
għarfien xjentifiku validu meta jikkunsidra l-edukazzjoni tat-tfal b’mod ġenerali.

L-għalliema għandhom il-missjoni li jinkorporaw l-aħħar riċerka xjentifika fit-
taħriġ tagħhom, l-istess kif huma mistennija li jagħmlu t-tobba. Kull meta t-taħriġ 
tal-għalliema jitnaqqas għas-sempliċi skoperta ta’ attivitajiet każwali, aktar milli 
dawk xjentifiċi, ir-rwol tal-għalliem ma jkunx qed jintuża biżżejjed u l-konsegwen-
zi ta’ dan huma opportunitajiet mitlufa li jikkontribwixxu aktar għall-ħajja taż-
żgħażagħ, dawk li għalihom qed jaħdmu.

Iż-żamma ta’ fondazzjoni bbażata fuq l-evidenza tippermetti wkoll lill-għallie-
ma jiddeskrivu l-prattiki tagħhom b’mod aktar effettiv fi djalogu mal-familji, l-is-
petturi, l-amministrazzjoni lokali, il-fakultajiet tal-università u l-istudenti. Mingħajr 
bażi fl-evidenza xjentifika, id-djalogu jibqa’ każ ta’ opinjoni waħda kontra oħra. 
Meta jkunu akkumpanjati minn evidenza, il-familji jkunu kapaċi jifhmu u jivvalutaw 
il-prattiki tat-tagħlim għalihom infushom u spiss japprezzaw l-opportunità li jżidu 
l-għarfien tagħhom dwar il-qasam tal-edukazzjoni billi dak li fl-aħħar mill-aħħar 
iridu huwa l-aħjar edukazzjoni possibbli għal uliedhom.
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Individwi impenjati kemm għat-taħriġ kif ukoll għal-Laqgħat li jiffokaw fuq 
it-teoriji edukattivi jistgħu jistaqsu lilhom infushom fuq liema teoriji u provi huma 
bbażati l-approċċi u l-proposti tagħhom u, bl-istess mod, jekk dawn humiex 
aċċettati jew le mill-komunità xjentifika internazzjonali. Fil-fatt, fil-Laqgħat ta’ 
taħriġ għall-Komunitajiet tat-Tagħlim, in-nies li jipparteċipaw kemm mill-persunal 
taċ-ċentru kif ukoll mill-familji tal-istudenti, jistgħu jfittxu referenzi fil-bażijiet ta’ 
data tal-internet għall-attivitajiet li qed jiġu diskussi. B’dan il-mod, kulħadd jista’ 
jiġi involut sabiex tinstab bażi xjentifika għall-prattiki tal-edukazzjoni fiċ-ċentru. 

Huwa fatt li l-għalliema għandhom ikunu konxji tal-aħjar teoriji tal-edukazz-
joni. Għal dan l-għan, huwa minnu wkoll li aħna rridu niċċaraw x’inhi u x’mhijiex 
teorija. Sfortunatament, it-teorija spiss tkun assoċjata ma’ dwejjaq u messaġġ vojt 
għall-prattika. Dan mhuwiex minnu. It-teorija tipprovdi l-għarfien. L-aqwa kittieba 
tal-edukazzjoni huma dawk li jkunu regolarment fil-klassi, li għalhekk ikunu jistgħu 
jirriflettu, janalizzaw, jirriċerkaw u jagħmlu progress aħjar. Riċerkaturi internazzjonali 
bħal Gordon Wells, Courtney Cazden tal-Università ta’ Harvard jew il-Professur 
Linda Hargreaves tal-Università ta’ Cambridge, pereżempju, ħadu vantaġġ miż-żja-
rat tagħhom fi Spanja biex jattendu fil-Komunitajiet tat-Tagħlim biex jgħaqqdu 
l-Gruppi Interattivi jew il-Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu mar-realtajiet tagħhom 
stess, u mar-riċerka tagħhom. 

Jekk l-għalliema jkunu jixtiequ jtejbu t-teorija wara l-prattiki tat-tagħlim 
tagħhom, huma għandhom jaqraw u jżommu ruħhom aġġornati. Billi l-ħajja mod-
erna spiss tagħmel dan diffiċli, huwa sensibbli li jintgħażlu testi ewlenin mogħnija 
bil-benefiċċji. Huwa dejjem utli li tagħżel il-kitba ta’ riċerkaturi prominenti fil-qa-
sam tal-edukazzjoni, bħal Vygotsky u Freire, jew ix-xogħol ta’ teoristi riċenti bħal 
Bruner u Habermas. B’hekk, il-professjonisti tat-tagħlim ipoġġu lilhom infushom, 
kif kien jgħid Robert Merton, “fuq spallejn il-ġganti.” Jistgħu jintgħażlu wkoll testi 
f’oqsma oħrajn. Pereżempju, jekk ikun hemm interess fi kwistjonijiet tal-ġeneri, 
kittieba femministi prominenti bħal Judith Butler jew Lidia Puigvert huma għażliet 
għall-qari. Barra minn hekk, Butler għandha għarfien profond tal-Komunitajiet 
tat-Tagħlim.

Aspett essenzjali ieħor fit-taħriġ tal-fakultajiet fil-Komunitajiet tat-Tagħlim 
huwa li jiġi żgurat l-għarfien attwali tal-Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess li qed 
jiġu implimentati fl-iskejjel sabiex jiġi skopert fejn qed jinkisbu l-aħjar riżultati. 
Is-siti web uffiċjali tal-Komunitajiet tat-Tagħlim  jispjegaw fid-dettall l-iskejjel li qed 
iwettqu Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess, kif ukoll l-ismijiet tal-konsulenti li ġew 
imħarrġa sabiex jaderixxu mal-pedamenti bbażati fuq l-evidenza tal-proġett. L-im-
plimentazzjoni ta’ dawn is-SEAs trid tiġi vvalutata mill-perspettiva ta’ kif inhuma 
bbażati fuq teorija effettiva.

L-informazzjoni disponibbli fuq l-internet tista’ tiġi kkonsultata faċilment, 
aġġornata u mbagħad issir suġġett ta’ konverżazzjoni fiċ-ċentri. It-tagħlim jid-
dependi fuq l-interazzjonijiet u dan jinkludi wkoll it-tagħlim tal-persunal. Għal-
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hekk, jiġi żgurat taħriġ personali kontinwu tal-għalliema permezz tat-trawwim 
ta’ kummenti, riflessjonijiet, mistoqsijiet u kondiviżjoni tal-informazzjoni, kif 
jista’ jidher fl-eżempji li ġejjin:

 —  Żewġ għalliema marru f’belt fil-qrib, flimkien ma’ żewġ ommijiet, biex jit-
kellmu dwar iċ-ċentri tagħhom, bl-għan li jikkollaboraw ma’ Komunità tat-
Tagħlim oħra u jistabbilixxu djalogu ta’ sodisfazzjon kbir. L-għada, huwa 
importanti li jiġu kondiviżi l-kummenti magħmula miż-żewġ ommijiet u 
min-nies mill-iskola l-oħra u li jiġu indirizzati l-mistoqsijiet mis-semmiegħa. 
Dan kollu huwa taħriġ kontinwu għall-persunal fil-forma ta’ konverżazzjoni 
bl-iskop li jitkattar l-eċċitament tal-proġett u jitrawmu trasformazzjonijiet 
ġodda.  

—  Bosta għalliema qegħdin jaqraw ktieb għal Laqgħa Pedagoġika ta’ Dja-
logu bl-isem Education and Democracy ta’ John Dewey. Huma jiltaqgħu 
lejlet il-Laqgħa, meta jidher rapport fuq l-aħbarijiet li jirreferi għal dibattitu 
pubbliku dwar il-politiki tal-edukazzjoni tal-lum u, ovvjament, huma ma jist-
għux ma jqabblux l-aħbarijiet imsemmija mal-ktieb li qed jaqraw u jitkellmu 
dwaru. L-għada, il-Laqgħa tkun saħansitra aktar intensa u mimlija argumenti 
interessanti.

—  Twitter, Facebook u pjattaformi oħrajn qegħdin javvanzaw kontinwament, 
billi jipprovdu informazzjoni f’ħin reali u eżiti minn diversi Komunitajiet tat-
Tagħlim. Hemm nies li mhux biss jikkondividu opinjonijiet u materjali ma’ 
mijiet ta’ segwaċi, iżda wkoll jidħlu f’dibattiti, jagħtu l-merħba tal-għodwa 
t-tajba jew jaqbdu konverżazzjonijiet ta’ ħin l-ikel.

Dawn il-konverżazzjonijiet jinkoraġġixxu l-fakultà li jirriflettu fuq il-prattika 
tagħhom mill-Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess. Fil-fatt, l-għalliema jinkwetaw, jir-
riflettu u jitkellmu kontinwament dwar il-prattika tagħhom, xi drabi bħala solliev, 
drabi oħra biex ifittxu soluzzjonijiet. Iżda jekk din ir-riflessjoni ssir mingħajr ma 
jkollna bħala mudell ewlieni l-azzjonijiet li jtejbu kemm ir-riżultati kif ukoll il-koabi-
tazzjoni, din tiżviluppa f’ideat każwali u falliment ġenerali. It-titjib jista’ jirriżulta biss 
minn SEAs ibbażati fuq l-evidenza u riflessjoni fuq il-prattika.

Huwa wkoll essenzjali li t-taħriġ tal-persunal jinkludi l-eżami ta’ kif jiġi pprattikat 
id-djalogu ugwalitarju mal-familji, ma’ membri tal-persunal oħrajn u mal-istudenti. 
Tradizzjonalment, l-għalliema, bħal gruppi professjonali oħrajn, mexxew komu-
nikazzjoni ma’ familji minn pożizzjoni mhux ugwalitarja, mill-perspettiva tal-istatus 
ta’ “esperti” tagħhom (saħansitra aktar ma’ familji mhux akkademiċi). Madankollu, 
iż-żamma ta’ rigorożità professjonali sabiex tittejjeb l-edukazzjoni teħtieġ djalogu 
aktar ugwalitarju li ma jkunx ibbażat fuq il-poter, iżda fuq approċċi bħal azzjonijiet 
komunikattivi ta’ djalogu (Soler & Flecha, 2010). Il-proċess ta’ djalogu ugwalitarju 
f’Kumitati Mħalltin, assemblej u fi klassijiet fejn nies bi sfondi differenti u modi 
differenti ta’ ħsieb jaħdmu flimkien, jirrikjedi żvilupp tal-ħiliet ta’ kuljum.
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Eżempju ta’ taħriġ konġunt għall-għalliema u l-qraba

“Il-gruppi kollha kienu miftuħa wkoll għall-voluntiera u għal membri tal-persunal 
oħrajn, bħall-caretaker jew il-kok. Kien jidher b’mod ċar li l-uniku mod kif tinkiseb 
it-trasformazzjoni mixtieqa kien billi tiġi involuta kwalunkwe persuna li kellha xi tip 
ta’ relazzjoni mal-korp tal-istudenti u mal-familji tagħhom. Id-dibattiti kienu jkunu 
ferm aktar ta’ sodisfazzjon kieku t-taħriġ kien miftuħ għal nies minn varjetà ta’ sfondi. 
Minbarra dan, ir-riċerka xjentifika wriet li t-taħriġ tal-adulti li huma konnessi mat-tfal 
taċ-ċentru b’mod mhux professjonali, bħal fil-każ ta’ qraba u ħbieb, huwa ferm aktar 
produttiv mill-perspettiva tat-titjib tat-tagħlim u tal-prestazzjoni akkademika mit-
taħriġ tal-għalliema. Kulħadd għandu jkun inkluż fit-taħriġ.”  (Racionero et al, 2012)

Id-djalogu ugwalitarju huwa relatat ukoll ma’ aspett ewlieni ieħor, dak li qatt ma 
għandhom jiġu skreditati l-valuri tal-komunità jew emarġinati gruppi vulnerabbli. 
Il-valuri tal-persunal mhumiex aħjar jew agħar minn dawk tal-bqija tal-komunità. 
Il-membri tal-persunal spiss ikunu inkonxjament konvinti li huma għandhom l-aħjar 
mod kif iħarsu lejn ċerti affarijiet u jipprovaw jimponu valuri arbitrarji minn pers-
pettiva ta’ status. Din ix-xorta ta’ mġiba hija pjuttost komuni wkoll, pereżempju, 
fir-rigward ta’ aspetti tal-ġeneru. Xi għalliema jemmnu li għandhom valuri aktar 
pro-femminili jew aktar liberati mill-ommijiet u l-familji li jaħdmu magħhom u li, 
għalhekk, huma għandhom irawmu kultura ta’ tali “liberazzjoni”.

Grupp ta’ litteriżmu għan-nisa biss ... ?

Grupp ta’ ommijiet mill-Magreb fi skola jixtiequ joħolqu grupp ta’ litteriżmu. Ovvja-
ment, dan ikun għan-nisa biss. Huma ma jridu l-ebda raġel fl-istess spazju. Fost l-għal-
liema, hemm xi wħud li huma kontra din l-idea, minħabba li huma tal-fehma li din tfisser 
li jkunu qed jippermettu prattika bbażata fuq l-inugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. Għal 
dawk il-membri li ma jaqblux ma’ din l-idea, għandha tkun kundizzjoni li kwalunkwe 
grupp ta’ litteriżmu jkun imħallat, għaliex dan iservi wkoll biex “jingħelbu” valuri antikwati 
bbażati fuq tradizzjonijiet xovinisti maskili.

Għalliema oħrajn jikkontestaw lil dawk li jgħidu li l-attività trid tkun imħallta billi jit-
kellmu dwar il-ħruġ mal-grupp ta’ ħbieb nisa tagħhom bil-lejl jew waqt ‘hen parties’, 
jew inkella dwar il-fatt li għandhom imsieħba li mhumiex ugwalitarji. It-teħid ta’ kors ta’ 
taħriġ tal-familja kif maqbul minn kulħadd huwa dak li fil-fatt ser irawwem is-suċċess u, fi 
kwalunkwe każ, dan ma jeskludix il-possibbiltà li jitwettqu xi attivitajiet oħrajn, imħallta 
jew le. Sussegwentement, uħud min-nisa mill-Magreb li bdew jagħmlu korsijiet tal-litter-
iżmu jissieħbu fi Gruppi Interattivi bħala voluntiera u jieħdu sehem f’Kumitati Mħalltin u, 
fl-aħħar mill-aħħar, waħda minnhom tiġi eletta fil-Kunsill tal-Iskola. Dawn la huma nisa pas-
sivi u lanqas sottomessi, huma jiddefendu d-dritt tagħhom u ta’ wliedhom għall-eduka-
zzjoni u qegħdin jieħdu d-deċiżjonijiet personali u kollettivi tagħhom stess, mingħajr ma 
jimblokkaw jew ifixklu l-opinjonijiet ta’ ħaddieħor. Għalhekk, il-kunsens huwa possibbli.
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L-evalwazzjoni tat-taħriġ tal-persunal fil-Komunitajiet tat-Tagħlim għandha tkun 
ibbażata fuq l-impatt tagħha fuq it-titjib tar-riżultati tal-istudenti, l-implimentazzjoni 
ta’ prattika tal-klassi bbażata fuq ix-xjenza u l-kontribut ta’ din il-prattika għat-titjib 
tat-tipi kollha ta’ eżiti (akkademiċi, etos, koeżistenza, benesseri). Valutazzjoni stret-
tament ibbażata fuq il-livell ta’ sodisfazzjon tal-għalliema li jattendu s-sessjonijiet 
xi drabi tirriżulta fl-għan li t-taħriġ isir aktar dwar min għamel l-aktar ċajt jew min 
stabbilixxa dinamika aħjar fil-grupp. Għalhekk, iċ-ċentri ta’ żvilupp professjon-
ali, it-timijiet ta’ tmexxija u l-maniġers tat-taħriġ jistgħu jintroduċu mistoqsijiet 
għall-formoli tal-valutazzjoni, sabiex b’hekk il-valutazzjoni tat-taħriġ tallinja bis-sħiħ 
mat-titjib tar-riżultati u l-eżiti taċ-ċentru.

Aspetti li jtejbu t-taħriġ tal-fakultà

Laqgħat pedagoġiċi

Billi jsegwu l-istess format bħal-Laqgħat ta’ Djalogu dwar l-arti, il-matem-
atika u l-bqija (UNITÀ 7), il-Laqgħat Pedagoġiċi ta’ Djalogu jġibu lill-persunal 
u l-familji aktar qrib ta’ xulxin, b’mod aktar dirett u profond bil-bażi teoretika u 
xjentifika tal-Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess. Timijiet ifformati minn diversità 
ta’ nies involuti fl-edukazzjoni tat-tfal, b’mod partikolari għalliema, esperti, kon-
sulenti u l-bqija, jaqraw flimkien testi internazzjonali ewlenin. F’kull każ, jinkiseb 
it-test oriġinali.

Il-Laqgħat imsemmija qabel huma magħrufa wkoll bħala “seminars ta’ ktieb 
fl-idejn”, maħsuba biex jevitaw prattika attwali fl-edukazzjoni, li tinvolvi diskuss-
joni u kitba dwar suġġetti li lanqas biss ikunu nqraw, b’mod li jinġiebu interpre-
tazzjonijiet apokrifali ta’ kontribuzzjonijiet teoretiċi u ideat strambi dwar prattiki 
edukattivi. Fil-Laqgħat, il-bini ta’ għarfien kollettiv huwa bbażat fuq djalogu 
ugwalitarju dwar il-qari. Il-persuni li jieħdu sehem fil-Laqgħa għandhom jindikaw 
in-numru tal-paġna u l-paragrafu ta’ dak il-framment jew l-idea għalihom ikunu 
qed jirreferu fil-kummentarju, il-kritika jew l-analiżi tagħhom. Permezz tal-qari bi 
djalogu, jiġu skoperti l-attivitajiet edukattivi li bħalissa qed jiġġeneraw l-aktar 
suċċess u ugwaljanza. Dan l-eżerċizzju fil-qari kondiviż jippermetti lill-għalliema 
l-opportunità li jiddiskutu prattiki edukattivi mal-punti ta’ evidenza ta’ referenza 
u mas-sorsi oriġinali.

Meta t-taħriġ jibda mill-punt ta’ viżjoni ta’ djalogu, l-għarfien jidher bħala riżul-
tat ta’ djalogu ugwalitarju u interazzjonijiet bejn il-membri tal-grupp li jkunu qed 
jipparteċipaw fit-taħriġ. Riflessjonijiet ikkombinati jippermettu l-inkorporazzjoni 
ta’ perspettivi, għarfien u mudelli differenti ppreżentati b’raġunament. B’hekk, 
kull min jipparteċipa fil-proċess ta’ taħriġ jiġġenera komprensjoni intersuġġet-
tiva akbar tas-suġġett li jkun qed jiġi diskuss. Dan il-proċess ta’ komprensjoni 
jagħmilha possibbli li t-teorija tiġi kkombinata mal-prattika, sabiex b’hekk jinħolqu 
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strateġiji u ħiliet utli għall-prattiki tat-tagħlim. Dan jippermettilna nersqu aktar qrib 
il-kunċett ta’ taħriġ kontinwu pprovdut minn awturi rilevanti bħal Paulo Freire:

 “Id-djalettika bejn il-prattika u t-teorija trid tiġi esperjenzata kompletament 
fil-kuntesti tat-teorija tat-taħriġ, sabiex tinstab ir-raġuni għall-affarijiet. It-taħriġ 
kontinwu bħala riflessjoni kritika tal-prattika huwa bbażat fuq l-imsemmija djalettika 
bejn il-prattika u t-teorija.” (Freire, 1994)

Il-qari bi djalogu jippermetti, permezz ta’ interazzjoni mat-test, il-konnessjoni 
tat-teorija mal-prattika fil-ħajja ta’ kuljum taċ-ċentru. Fl-istess ħin, jistgħu jinstabu 
soluzzjonijiet kollettivi abbażi ta’ dak li l-parteċipanti tgħallmu mit-testi, kif ukoll 
minn esperjenza personali. Il-proċess ta’ riflessjoni ta’ djalogu profond jagħti 
ċ-ċans lill-għalliema jibnu l-għarfien gradwalment u jagħti aktar sens lix-xogħol 
tagħhom.

An example of a Dialogic Pedagogic Gathering at CEP in Seville:

“Aħna qrajna lil Freire, Flecha, Vygotsky, Bruner, Touraine, Apple u awturi oħrajn 
li, probabbilment, qatt ma konna naqraw weħidna. Qsamna perspettivi differenti 
dwar l-istess qari, iżda l-aktar fattur rilevanti kien li skoprejna l-karattru b’saħħtu tat-
taħriġ tal-Laqgħa permezz ta’ riflessjoni teoretika u prattika kondiviża. Il-Laqgħat 
ta’ Djalogu huma strument ta’ trasformazzjoni soċjali u personali.”

López, G. & Nogales, F. (2012). Formadores para transformar. El origen de las 
Comunidades en Sevilla. Suplemento Escuela. 1, 6-7

Ikkondividi l-esperjenzi u appoġġja Komunitajiet tat-Tagħlim ġodda

Barra minn hekk, minbarra li tirriċerka u tinvolvi ruħek fl-aħbarijiet u d-di-
skussjonijiet dwar il-Komunitajiet tat-Tagħlim fuq l-internet, huwa rrakkomandat 
li twessa’ d-dibattitu u tikkontribwixxi għal skejjel oħrajn u professjonisti oħrajn 
l-esperjenzi li diġà twettqu fl-iskola tagħna. Dan jista’ jsir b’ħafna modi, bħall-pub-
blikazzjoni ta’ materjali u riżorsi użati fl-Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess fuq is-sit 
web tal-iskola jew il-kondiviżjoni tal-esperjenzi permezz ta’ taħditiet u laqgħat ma’ 
skejjel oħrajn. 

Koerenza

Fl-aħħar nett, huwa essenzjali li jsir sforz biex jitwasslu b’mod koerenti u konsis-
tenti dawk il-valuri li l-istudenti jintalbu jħaddnu bl-istess mod. Valuri bħar-rispett, 
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is-solidarjetà, il-libertà, l-ugwaljanza, l-ispirtu ta’ ħbiberija jew is-smigħ ma jinkis-
bux fi klassi dwar il-valuri, iżda matul il-jum kollu fiż-żoni kollha u fil-kuntesti kollha 
tal-iskola. Ikun saħansitra aħjar jekk il-prattika ta’ dawn il-valuri tkompli fil-ħajja 
tal-komunità u li jitpoġġew fil-prattika ta’ kuljum. Din hija l-aħjar forma ta’ edu-
kazzjoni fir-rigward tal-valuri li jista’ jipprovdi professjonist fir-rwol ewlieni tiegħu 
bħala għalliem..

Għal aktar tagħrif:

Flecha, R. (Ed.) (2015). Successful Educational Actions for Inclusion and Social 
Cohesion in Europe. Berlin: Springer.
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