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Introduzzjoni
Fl-Ewropa, speċjalment fis-settur tal-politiki pubbliċi, id-domanda li d-deċiżjonijiet ikunu msejsa fuq 
l-aħjar evidenza possibbli qiegħda dejjem tiżdied. Il-Kummissjoni Ewropea ilha tħeġġeġ dan l-isforz 
għal dawn l-aħħar deċenni

Fl-2006, Komunikazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea1 saħqet li:

“Politiki effettivi u fit-tul għandhom ikunu msejsa fuq evidenza b’saħħitha. Sabiex l-Istati Membri 
jifhmu tabilħaqq u jimmoniterjaw dak li qed jiġri fis-sistemi tagħhom, jeħtieġu rotot biex 
jipproduċu r-riċerka relevanti u jkollhom aċċess għaliha, infrastruttura statistika li kapaċi tiġbor 
d-dejta meħtieġa, u mekkaniżmi li jevalwaw il-progress waqt li jiġu implimentati l-politiki.”

Aktar tard, f ’dokument ta’ ħidma2, il-Kummissjoni enfasizzat ukoll li: 

“L-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE jeħtieġ jużaw politika u prattika msejsa fuq l-evidenza, 
inklużi strumenti ta’ evalwazzjoni b’saħħithom, sabiex jidentifikaw liema riformi u prattiki huma 
l-iżjed effettivi u sabiex ikun hem l-aħjar success fl-implimentazzjoni tagħhom.” 

It-teħid tad-deċiżjoni fl-edukazzjoni għandha timmira b’mod strateġiku għat-titjib fl-edukazzjoni 
u t-taħriġ u għaldaqstant neħtieġu r-riċerka u l-evidenza.”

Saru wkoll sforzi biex jiġu pprovduti riżorsi u għodod li jippromwovu l-iżvilupp tal-politiki msejsa 
fuq l-aħjar riċerka possibbli. Rapport riċenti3  ppubblikat mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, 
l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA, Analiżi tal-Politika għall-Edukazzjoni u ż-Żgħożija) jiddiskrivi 
l-mekkaniżmi u l-prassi li jgħinu lil min ifassal il-politika msejsa fuq l-evidenza (aġenziji nazzjonali, 
intermedjarji għall-għarfien, eċċ.) u jkopru lill-pajjiżi membri tan-netwerk Eurydice. 
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F’konformità mal-għan ewlieni ta’ Erasmus+ Key Action 3, li jsostni r-riforma tal-politika, din il-
Gwida hija maħsuba li tkun dokument eżekuttiv għal min ifassal il-politika fis-settur tal-Edukazzjoni 
u t-Taħriġ biex tippromwovi l-prassi u r-riformi msejsa fuq l-evidenza tar-riċerka. 

Il-Proġett STEP4SEAS, iffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea taħt l-inizjattiva Erasmus+K3, huwa 
maħsub biex iħalli impatt fuq politiki għall-edukazzjoni li jrawmu l-inklużjoni ta’ studenti żvantaġġati, 
imsejsa fuq it-titjib ġenerat mill-implimentazzjoni ta’ Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess. 

Is-sitt Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess (SEAs) deskritti fil-Gwida huma s-sejbiet ewlenin  tal-Proġett 
INCLUD-ED. Dan il-proġett, iffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea taħt  is-Sitt Programm Qafas 
(FP6 2006-2011), kien l-uniku wieħed fl-SSH li jispikka fl-“għaxar Stejjer ta’ Suċċess” tar-riċerka għall-
Programm Qafas bil-valur miżjud tal-miri H2020. Il-proġett INCLUD-ED analizza u identifika, f ’14-
il pajjiż Ewropew, l-azzjonijiet edukattivi żviluppati mill-iskejjel u l-komunitajiet tagħhom li jżidu 
l-impatt tal-edukazzjoni meta jindirizzaw l-inugwaljanzi soċjali, il-marġinalizzazzjoni u d-diżimpenn, 
sabiex finalment tiġi mrawma l-inklużjoni soċjali. 

Din il-Gwida hija sforz konġunt tal-konsorzju STEP4SEAS biex jipproduċi dokument qasir u rilevanti 
li jispira lil min ifassal il-politika fl-Ewropa (u lil hinn) f ’livell lokali, reġjonali jew nazzjonali sabiex 
jinstiga riformi msejsa fuq azzjonijiet msejsa fuq l-evidenza li l-prinċipji tagħhom ikunu ġew maqbula 
minn komunità xjentifika internazzjonali. L-għan tagħha hu li tkun ta’ kontribut, mis-settur edukattiv, 
għall-ilħuq tal-artiklu 27.1 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet Umani “Kulħadd għandu d-dritt 
[…] li jagħti s-sehem tiegħu fil-progress xjentifiku u l-benefiċċji tiegħu”.

L-istruttura tal-Gwida hija mfassla b’mod li tindirizza ċ-ċiklu tat-tfassil tal-politika. Għal kull azzjoni 
jiġu ppreżentati a) il-kwistjoni soċjali jew edukattiva li qed jiġu indirizzati b) deskrizzjoni fil-qosor 
tal-azzjoni speċifika (jew is-soluzzjoni proposta) ċ) rakkomandazzjonijiet tal-Politika msejsa fuq il-
prinċipji ġenerali tal-azzjoni d) L-impatt xjentifiku. Evidenza jew riċerka ppubblikati fl-aqwa ġurnali 
e) L-impatt soċjali. Ir-riżultati ewlenin fil-pajjiżi jiġu implimentati

1 Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament: Efficiency and equity in European 
education and training systems, COM(2006) 481 final. Brussels, 08.09.2006. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=CELEX%3A52006DC0481)
2 European Commission (2007). Towards more knowledge-based policy and practice in education and training. (Commission 
Staff Working Document SEC 2007.1098). Brussels: European Commission.
3 European Commission/EACEA/Eurydice, 2017. Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education. Eu-
rydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
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Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess 
(SEAs) għall-inklużjoni u l-koeżjoni  
soċjali fl-Ewropa
Fl-2006-2011 l-Unjoni Ewropea ffinanzjat il-proġett ta’ riċerka INCLUD-ED. Strateġiji għall-inklużjoni 
u l-koeżjoni soċjali mill-edukazzjoni fl-Ewropa, taħt is-Sitt Programm Qafas, bħala Proġett Integrat 
(priority 7). Waħda mill-kontribuzzjonijiet ewlenin li ħarġet minn dan il-proġett kienet l-hekk 
imsejħa “Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess” (SEAs), definita bħala dawk l-azzjonijiet edukattivi 
li jipproduċu l-aqwa riżultati f ’dak li għandu x’jaqsam mat-tagħlim tal-istudenti, bl-għajnuna tal-
evidenza xjentifika (Flecha, 2015). 

Ir-riċerkaturi fi ħdan INCLUD-ED impenjaw ruħhom ħafna biex jidentifikaw mhux biss “l-aqwa 
prattiki”, li normalment ikunu limitati għal kuntest, iżda “Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess” (SEAs) 
huma dawk l-azzjonijiet li jtejbu s-suċċess tal-iskola u l-koeżjoni soċjali kullimkien. 

Filwaqt li jibbażaw fuq evidenza xjentifika, l-SEAs ifittxu li jaħdmu f ’kuntesti u sitwazzjonijiet 
differenti. Tipi oħra ta’ azzjonijiet, bħalma huma l-hekk imsejħa “l-aqwa prattiki”, li jistgħu jaħdmu 
f ’kuntesti u sitwazzjonijiet lokali jew partikulari, iżda li mhumiex trasferibbli lejn kuntesti oħrajn 
b’sitwazzjonijiet differenti. It-trasferiment ta’ “l-aqwa prattiki” regolarment ma jfissirx li jkun hemm 
ukoll impatt b’saħħtu; bil-maqlub, għax il-kuntest u s-sitwazzjoni huma differenti mill-kuntest 
oriġinali li fih it-tħaddim ta’ “l-aqwa prassi” deher li kien effettiv, ir-riżultat ikun li jiġu investiti riżorsi 
li ma jipproduċux titjib għal tfal vulnerabbli u żgħażagħ li qed jirriskjaw il-falliment fl-iskola
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L-SEAs huma soluzzjonijiet imsejsa fuq l-evidenza u li huma trasferibbli b’mod effettiv 
lejn kuntesti u sitwazzjonijiet differenti. Kif jinnota Flecha (2015), 

“l-impatt tal-proġett INCLUD-ED fuq l-iżvilupp tal-politika diġà qiegħed rifless f ’ħames 
rakkomandazzjonijiet li l-għan tagħhom huwa li jiggwidaw it-titjib fl-edukazzjoni 
f ’livell Ewropew, li jirriflettu ftit mill-kisbiet mir-riċerka ta’ INCLUD-ED. Dawn ir-
rakkomandazzjonijiet huma: il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2010 dwar id-
dimensjoni soċjali tal-edukazzjoni u t-taħriġ (2010/C 135/02), Komunikazzjoni mill-KE 
(Jannar 2011). Jiġi indirizzat it-tluq bikri mill-iskejjel: Kontribut ewlieni għall-Aġenda 
Europe 2020, rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar politiki sabiex jitnaqqas it-tluq bikri mill-
iskejjel (Ġunju 2011) (10544/11), riżoluzzjoni tat-2 ta’ April 2009 tal-Parlament Ewropew dwar 
l-edukazzjoni għal ulied il-migranti (2008/2328(INI)), ir-riżoluzzjoni tad-9 ta’ Marzu 2011 tal-
Parlament Ewropew dwar l-istrateġija tal-UE għall-inklużjoni tar-Roma (2010/2276(INI))”. 
(Flecha, 2015, p.4).

Bħalissa, aktar minn 50 gvern f ’livell lokali, reġjonali u nazzjonali madwar id-dinja qed jimplimentaw 
l-SEAs fl-iskejjel tagħhom. Dan id-dokument għandu l-għan li jipprovdi informazzjoni utli lil min 
ifassal il-politika u li jimmiraw li jibbażaw il-politiki u l-programmi edukattivi tagħhom fuq evidenza 
xjentifika, sabiex jinkisbu riżultati aħjar għall-iskejjel u l-komunitajiet tagħhom. 

Iktar informazzjoni dwar l-SEAs tinsab fl-10 Unitajiet ta’ programmi ta’ Taħriġ żviluppati mill-Proġett 
STEP4SEAS u li għalihom hemm aċċess bl-Ingliż, bl-Ispanjol, bil-Grieg u bil-Malti hawnhekk: 
https://www.step4seas.eu/project-outcomes   

Kif ukoll fi Flecha, R. (2015). Azzjoni Edukattiva ta’ Suċċess għall-inklużjoni u l-Koeżjoni Soċjali fl-
Ewropa. Cham: Springer International Publishing Company. https://www.schooleducationgateway.
eu/files/esl/downloads/13_INCLUD-ED_Book_on_SEA.pdf 
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GRUPPI INTERATTIVI

IL-KWISTJONIJIET SOĊJALI/EDUKATTIVI INDIRIZZATI:

■ Tagħlim u suċċess għal kulħadd

■ L-attendenza u r-repetizzjoni fl-edukazzjoni  

■ Titjib fil-prestazzjoni tal-iskola

■ Kopertura tal-kurrikulu

■ Żieda fl-interazzjonijiet għat-tagħlim 

■ Motivazzjoni għat-tagħlim 

■ Il-benessri emozzjonali, is-solidarjetà u l-ħbiberija tal-istudenti 

■ Il-koeżistenza fil-klassi 

■ Responsabbilizzazzjoni tal-familja u membri oħra tal-komunità bħala aġenti edukattivi 

■ Ir-rabta bejn id-dar u l-iskola fiċ-ċentru tal-edukazzjoni tat-tfal 
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X’inhuma l-Gruppi Interattivi (GI)?

Huma ambjent inklussiv u interattiv ta’ tagħlim fejn il-klassi tkun organizzata fi gruppi żgħar ta’ 
abbiltà mħallta b’voluntier wieħed (mill-familja, mill-persunal tal-iskola jew il-komunità) għal kull 
grupp, li jiffaċilita l-interazzjoni dijaloġika  kif ukoll id-diskors dijaloġiku5.  

Kif jaħdmu?

L-għalliema tqassam l-istudenti fi gruppi eteroġeniċi żgħar b’ħames jew sitt individwi f ’kull 
grupp. Il-gruppi kollha huma mħalltin f ’termini ta’ abbiltà, sess, kultura u/jew l-oriġini etnika. Kull 
grupp jiġi ffaċilitat minn adult (voluntier) li jħeġġeġ lill-istudenti biex jinteraġixxu. Il-faċilitatur 
ma jipprovdix tweġibiet għall-kompitu mfassal mill-għalliem/a. Minflok, il-faċilitatur iħeġġeġ lill-
istudenti biex jiddiskutu l-kompitu kif ukoll it-tweġibiet potenzjali. Il-voluntieri adulti jinkuraġixxu 
lill-istudenti jużaw taħdit dijaloġiku li huwa bbażat fuq l-iskambju ta’ djalogu msejjes iktar fuq 
affermazzjonijiet validi milli ta’ poter.  

Kwalunkwe membru tal-familja jew tal-komunità, inklużi persuni li huma limitati fil-litteriżmu 
jew fl-esperjenza edukattiva, persuni li kienu studenti, studenti tal-università u adulti oħrajn minn 
organizzazzjonijiet fil-komunità jistgħu jkunu voluntiera. 

L-għalliema huma responsabbli għat-tfassil tal-attivitajiet bil-GI kollha li se jkunu inklużi fil-lezzjoni, 
kif ukoll għat-tmexxija tas-sessjoni. Qabel kull sessjoni għandhom jispjegaw fil-qosor l-attivitajiet 
lill-voluntiera. Il-voluntiera jistgħu jagħżlu liema attività jixtiequ jiffaċilitaw, jew inkella l-għalliema 
tista’ talloka l-attività. Għalkemm l-ispjega fil-qosor hija importanti, mhijiex essenzjali. Ir-rwol tal-
voluntier huwa li jiffaċilita interazzjonijiet dinamiċi ta’ tagħlim fil-grupp u li jiggwida l-attività, 
mhux li jissostitwixxi lill-għalliema. Il-voluntieri m’għandhomx jipprovdu tweġibiet għall-istudenti. 
Minflok, l-istudenti jiddiskutu l-kompitu bbażat fuq djalogu egalitarju (kif definit minn Flecha, 2000). 
Għaldaqstant, kulħadd jista’ jkun voluntier. 

L-attivitajiet fi grupp idumu madwar kwarta u jiffukaw fuq it-tagħlim strumentali (jiġifieri suġġetti u 
abbiltajiet ewlenin). Wara kwarta, kull grupp jibda l-attività li jmiss u jaħdem ma’ adult differenti fuq 
attività differenti. B’hekk, wara xi siegħa, l-istudenti kollha fil-klassi jkunu ħadmu fuq erba’ attivitajiet 
kurrikulari differenti u jkunu interaġixxew ma’ erba’ adulti differenti. 

Fi skejjel fejn huma implimentati l-GI, il-kontenut tal-kurrikulu mhuwiex differenti minn dak 
ta’ skejjel oħra u l-għalliema jaħdmu skont l-istandards tal-gvern xorta waħda. Għalkemm il-GI 
jistgħu jiġu implimentati fi kwalunkwe suġġett, il-lingwa, il-litteriżmu u l-matematika spiss jingħataw 
prijorità. 

L-għalliema jiddeċiedu meta jimplimentaw il-GI u liema riżorsi jużaw, skont il-kompiti. Il-GI mhux 
se jkunu l-uniku metodu ta’ tagħlim u jitħalla barra, ngħidu aħna, il-ħin fejn titkellem l-għalliema. 
L-għalliema huma dejjem responsabbli għall-aħjar implimentazzjoni tal-GI.

Fi skejjel li jimplimentaw il-GI, id-deċiżjonijiet dwar liema għajnuna għandhom bżonn l-istudenti 
jittieħdu skont il-prassi tajba li tinkludi l-ġenituri, l-għalliema, il-voluntieri u l-istudenti fil-

4 L-interazzjoni dijaloġika hija tip ta’ interazzjoni msejsa fuq l-użu ta’ djalogu egalitarju (Flecha, 2000; Garcia-Carrion & 
Díez-Palomar, 2015)
5 It-taħdit dijaloġiku joħroġ f’sitwazzjonijiet ta’ interazzjoni dijaloġika ffaċilitati minn adulti li jħeġġu t-tagħlim dijaloġiku (Díez-
Palomar & Cabré, 2015).
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valutazzjoni u fil-qbil dwar il-ħtiġjiet tat-tagħlim. 

L-istudenti, il-voluntieri u l-għalliema jipparteċipaw fil-monitoraġġ u l-valutazzjoni tas-suċċess 
tal-GI. Spiss, is-sessjonijiet GI jispiċċaw b’riflessjoni konġunta dwar x’tgħallmu l-istudenti, x’ħadem 
tajjeb u liema oqsma jistgħu jitjiebu. 

Minn barra l-miżuri interni ta’ progress, l-għalliema u l-iskejjel li jimplimentaw il-GI jużaw strumenti 
ta’ valutazzjoni standard (eż. testijiet standardizzati). L-approċ GI għandu jgħin lill-istudenti kollha 
biex jgħaddu minn kwalunkwe test.  

Sabiex jifhmu l-bażi ta’ riċerka tal-GI, l-għalliema jeħtieġ ikollhom taħriġ inizjali intensiv. Il-voluntiera 
wkoll jistgħu jieħdu sehem f ’dan it-taħriġ.  

Ir-Riżultati

Il-GI itejbu s-suċċess akkademiku tal-istudenti, kif ukoll il-motivazzjoni u l-koeżistenza tal-
istudenti, filwaqt li jinkoraġixxu l-kollaborazzjoni u l-kooperazzjoni fosthom (Valls & Kyriakides, 
2013).

Il-GI, kif ukoll l-SEAs oħrajn, huma mfassla biex ikissru l-effett Matthew 6  li jillimita l-opportunitajiet 
ta’ tagħlim għal dawk iktar żvantaġġjati, hekk kif jagħtu ċ-ċans li kulħadd jikseb il-miri ta’ tagħlim 
deskritti fil-kurrikulu tal-istandards, speċjalment billi jipprovdu kontenut ta’ livell għoli għall-
istudenti iktar żvantaġġati. 

L-implimentazzjoni tal-GI ma tirrikjedix spejjeż żejda. Il-ħidma mal-GI tabilħaqq jimmobilizza 
r-riżorsi li jkunu disponibbli diġà fil-komunità edukattiva – jiġifieri il-membri tal-komunità u 
l-istudenti nfushom – sabiex jissaħħaħ it-tagħlim tal-istudenti kollha u b’hekk iwassal għal azzjoni 
edukattiva sostenibbli. 

Fil-qosor, ir-riżultati ewlenin għall-implimentazzjoni tal-GI jinkludu: 

• Lezzjonijiet b’iktar dinamika u parteċipazzjoni.

• Tagħlim garantit għall-istudenti kollha (Zona ta’ Żvilupp Prossimali – ZPD7); aspettattivi għoljin; 
trasformazzjoni tal-kuntest.

• L-istudenti jiżviluppaw ħiliet kollaborattivi u kooperattivi fi ħdan ambjent dijaloġiku. 

• Użu iktar effettiv tar-riżorsi umani.

• Livelli għoljin ta’ impenn u użu aħjar tal-ħin.

• Jiġu kapitalizzati l-għarfien u l-esperjenza tal-familji u tal-komunitajiet (intelliġenza kulturali) fil-
klassi. 

6 L-effett Matthew huwa magħruf bħala vantaġġ akkumulat, fejn dawk li għandhom iktar ikollhom vantaġġ li jiksbu iktar. It-
terminu nħoloq mis-soċjologi Robert K Merton u Harriet Zukerman fl-1968 
7 ZPD huwa definit bħala “id-distanza bejn il-livell ta’ żvilupp attwali kif determinat  bis-soluzzjoni indipendenti tal-problemi 
u l-livell ta’ żvilupp potenzjali kif determinat permezz ta’ soluzzjoni tal-problemi taħt gwida adulta jew f’kollaborazzjoni ma’ 
kumpanni iktar kapaċi.” (Vygotsky, 1978, p. 86)
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RAKKOMANDAZZJONIJIET GĦALL-POLITIKA:

■ Jiġu mħeġġa l-Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess (SEAs) inklussivi li jeliminaw kemm l-is-
treaming kif ukoll it-tqassim skont l-abbiltà. Dawn il-prattiki jwessgħu l-lakuna ta’ suċċess 
fil-prestazzjoni akkademika u jilleġittimizzaw il-livell baxx milħuq ta’ xi studenti.. 

■ Il-promozzjoni ta’ azzjonijiet inklussivi li diġà wrew is-suċċess tagħhom fit-titjib tat-tagħlim 
għal kulħadd.

■ Il-promozzjoni ta’ azzjonijiet edukattivi li jiksbu riżultati aħjar bl-istess riżorsi. Ir-riċerka turi 
li meta riżorsi umani eżistenti (li sikwit jintużaw biex l-istudenti jiġu separati fi gruppi jew 
klassijiet speċjali) jiġu organizzati f ’azzjonijiet inklussivi ta’ suċċess, l-iskejjel itejbu s-suċċess 
akkademiku għall-istudenti kollha. 

■ Il-promozzjoni ta’ politiki li jħeġġu u jiffaċilitaw il-volontarjat fl-iskejjel. Tiġi rikonoxxuta u, 
jekk xieraq, jingħata ċertifikat għall-parteċipazzjoni volontarja. 

■ Il-promozzjoni ta’ prattiki li jħeġġu studenti vulnerabbli (bħalma huma studenti f ’minoranza 
etnika jew dawk li l-vuċi tagħhom kważi qatt ma tinstema’) biex jipparteċipaw f ’attivitajiet ta’ 
tagħlim fi gruppi żgħar ta’ abbiltà mħallta fil-klassi.

■ Jiġu maħluqa u megħjuna strutturi ta’ taħriġ għall-edukaturi u l-familji abbażi ta’ evidenza 
riċerkata tajjeb dwar it-tagħlim dijaloġiku. 

EVIDENZA: 

■ Aubert, A., Molina, S., Shubert, T., Vidu, A. (2017). Learning and inclusivity via Interactive 
Groups in early childhood education and care in the Hope school, Spain. Learning, Culture 
and Social Interaction, 13, 90-103. doi: 10.1016/J.LCSI.2017.03.002

■ Díez-Palomar, J., & Cabré, J.  (2015). Using dialogic talk to teach mathematics: the case of 
interactive groups. ZDM Mathematics Education, 47(7), 1299–1312. doi:10.1007/s11858-015-0728-x

■ Flecha, R. (2000). Sharing words: Theory and practice of dialogic learning. Rowman & Littlefield.

■ Flecha, R. (2015). Successful Educational Action for Inclusion and Social Cohesion in Europe. Cham: 
Springer. 

■ García-Carrión, R., & Díez-Palomar, J. (2015). Learning communities: Pathways 
for educational success and social transformation through interactive groups in 
mathematics. European Educational Research Journal, 14(2), 151–166. doi: 10.1177/1474904115571793 

■ Valero, D., Redondo-Sama, G., & Elboj, C., (2017). Interactive groups for immigrant students: 
A factor for success in the path of immigrant students. International Journal of Inclusive 
Education, 22(7), 787-802. doi: 10.1080/13603116.2017.1408712

■ Valls, R., & Kyriakides, L. (2013). The power of interactive groups: How diversity of adults 
volunteering in classroom groups can promote inclusion and success for children of 
vulnerable minority ethnic populations. Cambridge Journal of Education, 43(1), 17–33. doi:10.108
0/0305764X.2012.749213
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L-impatt soċjali mill-imsieħba ta’ STEP4SEAS:

Il-Gruppi Interattivi ġew implimentati u/jew akkumpanjati mill-imsieħba tal-konsorzju kollu. Xi 
skejjel implimentaw din l-Azzjoni Edukattiva ta’ Suċċess fl-iskola kollha (eż. l-iskola Primarja La 
Rábida implimentat 22 GI fil-ġimgħa), waqt illi skejjel oħra għażlu gruppi u suġġetti strateġiċi sabiex 
jimplimentaw il-GI regolarment fil-ġimgħa. B’kollox, implimentawhom ħdax-il skola minn ħames 
pajjiżi.  

P2. L-iskola Primarja St Luke´s (Renju Unit)

• L-organizzazzjoni tal-klassijiet fi gruppi ta’ abbiltà mħallta u eteroġenji assigurat l-inklużjoni u sens 
aktar qawwi ta’ kollaborazzjoni u ħidma flimkien. 

• L-għalliema rrappurtaw impatt li ħalla benefiċċju fuq is-suċċess tal-istudenti kollha. L-istudenti li 
b’abbiltà iktar baxxa jgawdu mill-pass tax-xogħol ta’ sħabhom li huma iktar avvanzati.

• “Il-kunfidenza tagħhom tikber fil-kenn relattiv li joffri grupp iżgħar ta’ tfal. Huma jiġu rassigurati 
bl-għajnuna u s-sapport ta’ sħabhom u bil-preżenza ta’ voluntier.” (Membru tal-Persunal Superjuri)

• Studenti li jiksbu suċċess ogħla japprofondixxu u jsaħħu l-fehim tagħhom tas-suġġetti kurrikulari, 
bħalma huma l-kunċetti matematiċi u jfittxu modi kif jispjegaw xogħolhom sabiex jaġġornaw ukoll 
lil sħabhom. 

• L-istudenti rrappurtaw iktar motivazzjoni u tgawdija fit-tagħlim. Kibru l-ħbiberiji filwaqt li tneħħew 
il-barrieri tas-suċċess akkademiku, tal-kultura u tas-sessi. 

• “Huwa importanti ħafna li t-tfal ma jassoċjawx b’mod awtomatiku l-matematika mal-idea li hu ‘ħela 
ta’ ħin’ jew ‘diffiċli’ u naħseb illi dan intlaħaq permezz ta’ dawn is-sessjonijiet”. (Voluntier).

P3. L-Università ta’ Malta (Malta)

• It-tfal tgħallmu kif jaħdmu flimkien u, indipendentement mill-kuntest jew l-abbiltà akkademika 
tagħhom, il-membri kollha tal-grupp setgħu jipparteċipaw u jikkontribwixxu fl-attività. 

• It-tfal tgħallmu kif il-ħidma flimkien twassal għal riżultati aħjar milli meta wieħed jikkompeti u 
jiffoka fuq kif se jkun aħjar mill-oħrajn. 

• Il-volunitera għandhom sensibbiltà ikbar dwar dak li qed jiġri fl-iskola. Din l-intwizzjoni għen-
et il-familji japprezzaw il-valur tax-xogħol li jsir fl-iskola. Il-voluntiera saħħu s-sens ta’ awto-stima 
tagħhom għax raw il-kontribut siewi li taw fl-edukazzjoni tat-tfal. Fl-aħħar nett, setgħu jesperjen-
zaw is-sens ta’ solidarjetà li fuqha l-GI huma msejsa.

P4. Eparchiako Grafeio Paideias Lemesou (Ċipru)  

• Hemm iktar inklużjoni ta’ studenti żvantaġġati f ’ambjent ta’ tagħlim demokratiku. 

• Ir-relazzjonijiet u s-solidarjetà ġew imsaħħa fost l-istudenti. 

• Tnaqqis fin-numru ta’ inċidenti minħabba mġiba ħażina tal-istudenti
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• Tnaqqis fl-ilmenti u problemi oħra mal-familji.  

• Il-ftuħ tal-iskola għall-komunità. 

“Il-komunità mhix imdorrija tiġi mitluba tingħaqad mal-klassi. Is-soltu, il-ġenituri jiġu mitluba 
jibqgħu barra l-klassi jew l-iskola. Iżda dan il-programm tahom l-opportunità jkunu parti mill-
proċess tat-tagħlim. Jiena ħdimt mal-gruppi interattivi fil-Ġografija u l-ġenituri ma jistgħux jem-
mnu li saħansitra huma wkoll qed jitgħallmu. U li dan l-għarfien qed jagħtihom lok li jitkellmu 
dwar suġġett komuni d-dar ukoll, jew għallinqas, huwa diskors inizjali li jwassal għal iktar affar-
jiet aktar tard ukoll.” (Għalliema, fl-iskola Primarja ta’ Potamos Germasogeias).

P5. Is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija (Malta)

• Il-GI huma konformi mad-dikjarazzjoni tal-Qafas tal-Kurrikulu Nazzjoali: “L-iskejjel isaħħu r-rabti-
et tagħhom mal-membri, gruppi u aġenziji varji fi ħdan il-komunità għax dan se jestendi t-tagħlim 
fi ħdan il-komunità u se jressaq it-tagħlim  fl-iskejjel.” (Il-Qafas tal-Kurrikulu Nazzjonali, Malta, 
2012, p.43). 

• Ġie nnutat involviment kbir min-naħa tal-ġenituri wara l-implimentazzjoni tal-SEAs fi ħdan l-isko-
la.  

P6. Il-Bord għat-Titjib tal-Iskola Cambridgeshire (Renju Unit)

• Titjib fil-kisba għas-suċċess. It-Testijiet Standard għall-Valutazzjoni (SATs) li saru f ’waħda mill-iskejj-
el li għandha 61.4% tat-tfal li huma ekonomikament żvantaġġati (il-medja nazzjonali hija ta’ 24.3%) 
u li ġew imqassma f ’Seminar Nazzjonali, urew progress brillanti li sar wara l-implimentazzjoni tal-
GI fil-Matematika (1,6 versus 0,8 li jikkorrispondu għaz-zona lokali).

• Jiġu mħeġġa relazzjonijiet b’saħħithom fost l-istudenti:

“[…]* se jkun qisu tabib, se jidħol u jsaqsi x’inhi l-problema, se joħorġu barra, se jagħmel mill-aħ-
jar li jista’ biex jiżgura li […]* huwa OK. Għalija dik hija ħbiberija soda ħafna. Mhix xi ħaġa li 
tiltaqa’ magħha f ’kull skola. Għalija, il-GI jinkuraġixxu ħbiberija bħal din.” (student) *(l-ismijiet 
tneħħew).

P7. L-Iskola Primarja La Rábida (Spanja)

• It-tagħlim jiġi mħaffef. L-għalliema rrappurtaw li l-istess kontenut li normalment ikopru f ’żewġ 
klassijiet jew tlieta jista’ jsir  f ’sessjoni waħda tal-GI. 

• 	Titjib fil-kisba għas-suċċess (eż. il-perċentwal ta’ studenti li jilħqu l-istandard mistenni fil-ħames 
sena tal-iskola tela’ minn 69% għal 90%). 

• Titjib fil-klima soċjali taċ-ċentru (eż. in-numru ta’ inċidenti kontra r-regoli tal-iskola naqas minn 15 
fl-2017/2018 għal 9 fl-2018/2019). 
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P7- ITS-BACT (L-Italja)

• L-istudenti huma iktar entużjasti; il-ħin fl-iskola qed igawduh ħafna iżjed. Il-ħidma ma’ sħabhom 
u mal-voluntieri għenet lil dawk li għandhom iżjed problemi fejn jidħlu t-tagħlim u l-interazzjoni 
soċjali biex jilħqu l-istandards tal-iskola iktar malajr. Riżultati aħjar għal kulħadd. 

• Il-parteċipazzjoni fl-iskola għenet lill-familji jifhmu aħjar ir-rwol tal-iskola u l-importanza tagħha.

• L-iskejjel li qed jipparteċipaw fil-proġett jirrappurtaw li r-rata ta’ diskontinwità niżlet għal 4%.
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Laqgħat ta’ Djalogu Letterarju

KWISTJONIJIET SOĊJALI/EDUKATTIVI INDIRIZZATI: 

■ Il-litteriżmu, il-komunikazzjoni, il-lessiku, fehim mill-qari għal kulħadd. 

■ Ħsieb kritiku u ħiliet konjittivi ta’ livell ogħla 

■ Intelliġenza kulturali u smigħ attiv fil-klassi 

■ Parteċipazzjoni u responsabbilizzazzjoni ta’ ħafna mill-istudenti vulnerabbli 

■ Impenn u parteċipazzjoni tal-familja 

■ Motivazzjoni għall-qari u t-tagħlim 

■ Drittijiet u valuri umani bħalma huma s-solidarjetà u l-ħbiberija

■ Il-benessri emozzjonali
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X’inhuma l-laqgħat ta’ djalogu letterarju (DLGs)?

Dawn huma attivitajiet ta’ qari dijaloġiku msejsa fuq żewġ prinċipji: jintużaw testi universali klassiċi 
(bħal ngħidu aħna Romeo u Ġuljetta, L-Odissea, jew Don Quixote) u jiġu kondiviżi t-tifsiriet, 
l-interpretazzjonijiet u r-riflessjonijiet abbażi tal-prinċipji tal-approċċ dijaloġiku tat-tagħlim, kif 
spjegat hawn taħt.

Kif jaħdmu?

Id-DLGs huma organizzati kif ġej:

1. Qabel jinġabru, (a) il-klassi tagħżel test klassiku mil-letteratura klassika universali u taqbel 
fuq in-numru ta’ paġni li għandhom jinqraw; u (b) kull parteċipant jaqra t-test id-dar u jagħżel/
tagħżel il-paragrafu/i li jogħġobha/jogħġbu l-iktar jew li l-aktar laqatha/laqtu. B’hekk ikunu 
jistgħu jaqsmuh/om ma’ sħabhom l-oħrajn.  

2. Waqt il-laqgħa: (a) il-parteċipanti jiltaqgħu f ’ċirku; (b) il-faċilitatur (normalment l-għalliema, 
imma jista’ jkun student kwalunkwe) isaqsi min irid jaqsam il-paragrafu/i tiegħu/tagħha. Im-
bagħad, il-faċilitatur joħloq lista bl-ismijiet tal-istudenti li jixtiequ jipparteċipaw/jaqsmu l-par-
agrafu tagħhom, biex jiżguraw li kull min irid jitkellem se jkollu l-opportunità jagħmel dan; (ċ) 
kull parteċipant jingħata ċ-ċans mill-moderatur li jaqra l-paragrafu magħżul u jispjega/tispje-
ga għaliex għażlu/għażlitu; (d) il-moderatur jistieden lil kull min hu interessat biex jirreaġixxi 
għall-paragrafu; (e) wara d-diskussjoni, il-moderatur jgħaddi għall-parteċipant li jmiss fuq il-lis-
ta. Tiġi repetuta l-istess proċedura tul il-laqgħa kollha. 

Iridu jintlaħqu żewġ kriterji:  

• 	L-istudenti huma mistiedna jitkellmu wara min imisshom, filwaqt li jagħtu prijorità lil dawk li soltu 
ma jipparteċipawx. . 

• 	Rispett huwa essenzjali. Kulħadd għandu d-dritt jipparteċipa, kif ukoll li jiġi mismugħ mingħajr 
interruzzjonijiet. 

Id-DLGs jistgħu jitwettqu mat-tfal kif ukoll mal-membri tal-famija bħala attività edukattiva għall-
familja. Id-DLGs itejbu l-prestazzjoni tal-lingwa u jagħtu esperjenza ta’ kultura klassika kemm 
reġjonali kif ukoll internazzjonali lit-tfal filwaqt li tħallihom jitkellmu dwar l-esperjenzi tagħhom. 
Id-DLGs jisfidaw is-suppożizzjoni li l-istudenti u l-familji ta’ status soċjo-ekonomiku baxx mhumiex 
interessati fil-letteratura klassika hekk kif naraw studenti minn kuntesti bħal dan jaqraw testi 
universali bħal L-Odissea u Metamorfożi, fost l-oħrajn, u jitħaddtu dwar u jirriflettu b’mod dijaloġiku 
fuq l-ideat mill-ktieb. Fl-istess waqt l-istudenti li qed jipparteċipaw fi ħdan id-DLGs isaħħu l-ħiliet 
tagħhom fil-litteriżmu u t-tagħlim. 

Membri tal-familja u tal-komunità jistgħu wkoll jitolbu li jipparteċipaw/jorganizzaw id-DLG tagħhom 
stess, biex jaqraw u jiddiskutu test klassiku wkoll (eż. Ulysses ta’ Joyce jew The House of Bernarda Alba ta’ 
Garcia Lorca ngħidu aħna). Membri tal-familja u tal-komunità li jipparteċipaw f ’attivitajiet bħal dawn 
ikunu qed irawmu t-tagħlim tagħhom stess u dak ta’ wliedhom. Dan huwa possibbli għax it-tagħlim 
strumentali8 (Valls & Kyriakides, 2013:27) huwa komponent ewlieni fid-DLGs. Għaldaqstant, jgħolli 
l-livell edukattiv tal-familji, jibdel l-interazzjonijiet fosthom, kif ukoll itejjeb it-tagħlim ta’ wliedhom.
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Fl-iskejjel fejn ġew implimentati d-DLGs, il-kontenut tal-kurrikulu mhuwiex differenti minn ta’ skejjel 
oħra u l-għalliema xorta jaħdmu sabiex jilħqu l-istandards tal-kurrikulu. Id-DLGs jindirizzaw 
b’mod partikulari l-litteriżmu. Madankollu, hemm firxa wiesgħa ta’ laqgħat ta’ djalogu li jindirizzaw 
suġġetti oħra, bħax-xjenza, il-matematika, l-arti, il-mużika, eċċ. Il-parteċipanti jaqraw u jaqsmu 
mal-oħrajn l-aqwa xogħlijiet f ’dawk is-suġġetti (eż. On the Origin of Species ta’ Darwin, it-teorema ta’ 
Fermat, The Magic Flute ta’ Mozart, eċċ.). Dawn il-laqgħat ta’ djalogu jsegwu l-istess kriterji u metodu 
ta’ ħidma kif inhu ppreżentat hawn fuq. 

Kif isir mal-SEAs, id-DLGs jikkontribwixxu sabiex ikissru n-negattività li joffri l-effett Matthew 
li jillimita l-opportunitajiet ta’ tagħlim għal dawk li huma iktar żvantaġġati. Bid-DLGs kulħadd 
jingħata ċ-ċans jikseb suċċess, speċjalment għax jipprovdu kontenut ta’ livell għoli lill-istudenti iktar 
żvantaġġati. 

Sabiex jifhmu l-bażi tar-riċerka li li ssostni d-DLGs, l-għalliema jeħtieġ jagħmlu t-taħriġ inizjali. 
L-għalliema jorganizzaw id-DLGs u jiddeċiedu huma meta se jużawhom. Jistgħu jkunu attività 
kumplimentari għal stili oħrajn ta’ tagħlim bħal-lezzjonijiet li fihom tmexxi l-għalliema. L-għalliema 
huma responsabbli għall-aħjar mod ta’ kif jiġu implimentati d-DLGs. 

Għaliex test klassiku?

Meta jingħażel test (qari, reċta, eċċ.) huwa importanti li jiġi żgurat li huwa test klassiku. Il-
letteratura universali (kif ukoll il-klassiċi fix-xjenza, fil-matematika, fil-mużika, eċċ.) tinkludi biċċiet 
li jkunu ġew rikonoxxuti għall-kwalità għolja tagħhom. Jekk wieħed jibbaża fuq dawn ikun qed 
jipprovdi l-opportunità għall-parteċipanti li jsiru jafu u jkunu f ’sintonija ma’ kodiċi elaborati li huma 
dawk leġittimizzati mill-istituzzjoni tal-iskola.  Dan ma jfissirx li testi oħrajn m’għandhomx valur. 
Madankollu, l-iskola għandha tipprovdi aċċess għal din it-tip ta’ letteratura klassika, speċjalment 
għal dawk il-parteċipanti li qatt ma kellhom l-opportunità jaqrawhom fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum. 
L-użu tal-klassiċi hija garanzija tal-kwalità tal-kontenut (il-lessiku u l-grammatika, iżda wkoll tal-
valuri universali li jinsabu mwaħħdin fl-istejjer li qed jingħadu fil-qari). Dan jiġi validat ukoll bil-
fatt li wieħed qed jiddikjara li dak it-test huwa kapolavur tal-letteratura universali (jew tar-repertorji 
universali tax-xjenza, il-matematika, il-mużika, eċċ.). 

Ir-Riżultati

Fl-iskejjel li qed jimplimentaw id-DLGs, il-ġenituri, l-għalliema, il-voluntiera u l-istudenti huma 
involuti fil-proċessi dijaloġiċi tal-qbil dwar il-ħtiġijiet tat-tagħlim u l-valutazzjoni tagħhom. Meta 
student ikollu diffikultà bil-qari jew bil-preparazzjoni tal-kontribut tagħhom fil-laqgħa, l-għajnuna 
tiġi organizzata fl-iskola. L-istudenti jistgħu jippreparaw il-kontribut tagħhom ma’ għalliema 
partikolari li tagħti l-għajnuna jew ma’ assistent/a jew ma’ ħabib fil-klassi li kapaċi jasal aktar. Jista’ 
wkoll jiġi maqbul mal-familja li l-istudent jiġi megħjun minnha u jipprepara l-qari mid-dar.

Barra mill-istrumenti interni ta’ assessjar, l-għalliema u l-iskejjel li jimplimentaw id-DLGs jużaw 
strumenti ta’ valutazzjoni standard (eż. testijiet standardizzati) biex jivvalutaw it-tagħlim tal-
istudenti. L-approċ DLG għandu jgħin lill-istudenti kollha biex imorru tajjeb fi kwalunkwe test, 
speċjalment fil-litteriżmu. 

8 Referenzjata f’Valls u Kyriakides, 2013: 27, f’din il-gwida,  “tagħlim strumentali” huwa mifhum bħala l-bażi li fuqha jiġu 
żviluppati l-għarfien u l-kompetenzi meħtieġa biex wieħed jagħmel success fis-soċjetà  tal-informazzjoni.
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L-implimentazzjoni tad-DLG ma tinvolvix spejjeż żejda għall-iskejjel u lanqas għall-istudenti. 
Ladarba d-DLGs jagħmlu użu mir-riżorsi eżistenti fil-komunità edukattiva (jiġifieri l-familja, il-
membri tal-komunità u l-istudenti nfushom) biex itejbu t-tagħlim tal-istudenti kollha, huma azzjoni 
edukattiva sostenibbli.

 
RAKKOMANDAZZJONIJIET GĦALL-POLITIKA:

■ Jiġi mħeġġeġ il-qari dijaloġiku regolarment, jinvolvi iktar persuni, f ’iktar spazji, għal iktar 
ħin. L-aħħar riċerka turi li l-qari huwa iktar minn proċess konjittiv individwali u li nistgħu ntejbu 
din il-ħila b’approċ interattiv. 

■ Il-promozzjoni tal-qari tal-klassiċi. Dawn it-testi huma mimlija opportunitajiet rikki għat-
tagħlim; huma interkulturali u m’għandhomx żmien għax isaqsu mistoqsijiet kruċjali li 
jispiraw lill-bniedem u jgħinu jimlew il-lakuni kulturali għall-gruppi żvantaġġati. 

■ Iħeġġu Laqgħat ta’ Djalogu Letterarju mal-familji u l-komunità usa’. B’lista b’saħħitha 
ta’ effettività ppruvata fit-trawwim tat-tagħlim u tal-inklużjoni soċjali (Soler, M., 2015) il-
Laqgħat ta’ Djalogu Letterarju wrew li l-letteratura klassika tista’ tibdel il-ħajjiet u l-aspettati-
vi tal-parteċipanti, speċjalment l-iktar gruppi esklużi

■ Jiġu involuti l-familji f ’attivitajiet tal-iskola marbutin mal-kisbiet mit-tagħlim. Tiġi faċilita-
ta u mħeġġa l-parteċipazzjoni tal-familji f ’attivitajiet ta’ qari. 

EVIDENZA XJENTIFIKA:

■ García, C., Gairal, R., Munté, A., Plaja, T. (2017). Dialogic literary gatherings and out-of-home 
childcare: Creation of new meanings through classic literature. Child & Family Social Work, 
23(1),62-70. doi: 10.1111/CFS.12384

■ Llopis, A., Villarejo, B., Soler, M., & Álvarez, P. (2016). (Im)Politeness and interactions in 
dialogic literary gatherings. Journal of Pragmatics, 94, 1-11. 10.1016/J.PRAGMA.2016.01.004

■ Soler, M. (2015). Biographies of “invisible” people who transform their lives and enhance 
social transformations through dialogic gatherings. Qualitative Inquiry, 21(10), 839-842. doi: 
10.1177/1077800415614032

■ Álvarez, P., García-Carrión, R., Puigvert, L., Pulido, C., & Schubert, T. (2018). Beyond the 
walls: The social reintegration of prisoners through the dialogic reading of classic universal 
literature in prison. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 
62(4), 1043-1061. doi: 10.1177/0306624X16672864

■ Hargreaves, L., & García-Carrión, R. (2016). Toppling teacher domination of primary 
classroom talk through dialogic literary gatherings in England. FORUM: for promoting 3-19 
comprehensive education, 58(1), 15-25.
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L-impatt soċjali mill-imsieħa ta’ STEP4SEAS:

Il-laqgħat ta’ Djalogu Letterarju (DLGs) ġew implimentati u/jew akkumpanjati mill-imseiħba kollha 
tal-konsorzju. B’kollox, kienu involuti tnejn u għoxrin skola minn ħames pajjiżi.

P2. L-iskola Primarja ta’ St Luke’s (Renju Unit)

• 	It-tfal saru familjari ma’ testi klassiċi li kieku, f ’kuntest ieħor, żgur ma kinux se jiltaqgħu magħhom. 
Dan għenhom isaħħu l-vokabularju tagħhom u jiskopru kliem li kieku rarament jużaw jew jisi-
mgħu fit-taħdit ta’ kuljum u li jtejjeb il-ħsieb kritiku tagħhom. 

• 	Dawk it-tfal li normalment ma tantx jikkontribwixxu fid-diskussjoni tal-klassi jew li jiġu minn djar 
fejn il-kotba ma jeżistux, kellhom rwol importanti u b’mod regolari fid-DLGs. Il-ktieb ma jsirx biss 
“proġett” li jinqasam bejn il-klassi kollha iżda jinvolvi l-familji u l-komunità. 

• 	L-istruttura dijaloġika tad-DLGs tejbet ħafna l-ħiliet komunikattivi tal-istudenti. Il-kontibuti kollha 
huma rispettati u apprezzati. Huwa post fejn kulħadd jisma’ u jgħin lil xulxin, jipprattika valuri 
bħar-rispett, it-tolleranza, is-solidarjetà, il-koeżistenza eċċ. 

P3. L-Università ta’ Malta (Malta)

• 	Titjieb l-artikulazzjoni tal-argumenti. Id-DLG taw iċ-ċans lit-tfal biex jartikulaw il-ħsibijiet tagħhom. 
Bdew ipoġġu l-ħsibijiet fi kliem b’mod loġiku u s-sessjonijiet għenu l-iżvilupp kemm tal-Malti, l-il-
sien nattiv u kemm tal-Ingliż, it-tieni lingwa tagħhom. 

• 	Tiġi mtejba l-inklużjoni. Matul il-grupp u l-iskejjel kollha ġie osservat li tfal li normalment joqogħdu 
lura bdew jitolbu li jagħtu l-opinjoni u l-ideat tagħhom. Tfal minn kuntesti li huma soċjo-ekonomi-
kament diffiċli u li għandhom imġiba li tispikka bdew itejbu l-impenn edukattiv tagħhom ukoll. 

• 	Kapitalizzazzjoni tal-intelliġenza kulturali. Il-parteċipanti bdew jiddiskutu kwistjonijiet li s-soltu 
ma jqumux u ma jiġux diskussi fil-klassi. Spiss, rabtu l-istorja ma’ xi ħaġa li tkun qed tiġri f ’ħajjith-
om jew f ’kuntest lokali.

P4. Eparchiako Grafeio Paideias Lemesou (Ċipru)

• 	It-tagħlim permezz tad-djalogu wassal mhux biss għal għarfien tal-kontenut u vokabularju ġdid 
iżda għal ħiliet aħjar tal-ħsieb. Qarrejja li jaqraw bil-mod tejbu l-pass ta’ qari tagħhom. L-istudenti 
żviluppaw l-immaġinazzjoni, il-kreattività u l-ħsieb kritiku tagħhom.

• 	Il-ħiliet soċjali tjiebu ħafna. L-istudenti tgħallmu jesprimu l-opinjonijiet u l-emozzjonijiet tagħhom 
u jisimgħu lil sħabhom. Dan kollu tejjeb ir-relazzjonijiet bejniethom. Huma qasmu dak illi qraw 
ma’ sħabhom kif ukoll mal-familji d-dar. Student wieħed qal, “Nitgħallmu ħafna affarjiet mill-kot-
ba u nistgħu niddiskutuhom mal-ġenituri. Nistgħu ngħidulhom x’tgħallimna u huma jitgħallmu 
wkoll.” 

• 	ktar motivazzjoni għat-tagħlim u gost fil-qari speċjalment fost l-iktar studenti żvantaġġati. “Is-sena 
l-oħra kellna L-Odissea, din is-sena għandna Romeo u Ġuljetta u Tom Sawyer, il-Prinċep Żgħir li 
mar jara d-dinja u Traveling around the world in 80 days fil-livelli kollha fl-iskola. Nistgħu nkomplu 
għada? Din hija l-iktar mistoqsija komuni” (Għalliema).  
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P5. Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija (Malta)

• 	It-tfal saru iktar sensibbli dwar il-fatt li meta jaħsbu bħala grupp, joħorġu b’perspettivi iktar inno-
vattivi u wisgħin. 

• 	Il-fehim jiġi mħeġġeġ hekk kif it-tfal japprezzaw iktar opinjonijiet diversi. Il-fatt li jridu jistennew 
sakemm imisshom, jesprimu l-approvazzjoni jew id-diżapprovazzjoni tagħhom bħala tim, għen lit-
tfal isiru iktar kompetenti bħala parteċipanti fis-soċjetà. 

• 	Il-qari tagħhom sar iktar sinifikanti filwaqt li jħarsu lejn it-test b’għajn dejjem iktar kritika. It-tfal 
jinteraġixxu l-ħin kollu mat-testi u qabblu l-passat narrat mar-realtà tagħhom stess.

P6. Il-Bord għat-Titjib tal-Iskola Cambridgeshire (Renju Unit)

• 	Titjib fil-ħiliet tal-qari u tal-fehim. Xi skejjel involuti rrappurtaw il-progress tagħhom fl-iskala Hod-
der sabiex jivvalutaw il-progress. Din l-iskala tistenna li t-tfal jiksbu 0.6 punti f ’sena akkademika. 
Wara d-DLG studenti tar-4 u tal-5 sena żiedu l-ħila fil-qari tagħhom b’+0.7 (iktar milli mistenni). 
Barra minn hekk, kien hemm żieda fin-numru ta’ tfal li jaħdmu fil-livell mistenni. 

• 	Iktar motivazzjoni: 

“L-entużjażmu u l-aptit tat-tfal għall-qari tal-klassiċi għaġġibna. Qed jagħmlu konnessjonijiet 
ma’ ħajjithom stess u mas-suġġetti li jagħmlu l-iskola. Għal uħud mit-tfal tagħna, din hija l-eww-
el darba li qatt ‘kellhom kopja ta’ ktieb li hu tagħhom biss’ (Kap tal-iskola). 

• 	Titjib tal-ħiliet soċjali: 

“L-istudenti kollha tgħallmu kif taqbel jew ma taqbilx f ’ambjent ta’ rispett.” (Kap tal-iskola). Kap 
ta’ skola oħra qasmet magħna każ speċjali ta’ selective mutism li ried jipparteċipa fid-DLG u rre-
kordjat l-intervent tiegħu li mbagħad semmgħetu waqt il-laqgħa.

P.7 L-Iskola Primarja La Rábida (Spanja)

• 	Parteċipanti minn status soċjo-ekonomiku baxx kellhom aċċess għal żewġ kotba klassiċi fis-sena. 
Id-DLG tejbet it-tagħlim u l-progress akkademiku. Eż. il-perċentwal ta’ student fis-snin bikrin li 
jilħqu l-istandards mistennija ċċaqlaq minn 87% għal 100%.   

• 	Jimtlew il-lakuni kulturali. L-istudenti jipparteċipaw f ’dibattiti dwar mistoqsijiet li għal mijiet ta’ 
snin dejjem ispiraw lill-bniedem u għandhom aċċess għal xogħlijiet kulturali. F’kuntesti oħra dan 
ma kien iseħħ qatt. 

P8- ITS-BACT (L-Italja)

• 	Djalogu egalitarju bejn il-parteċipanti, tahom lok isiru jafu aħjar lil xulxin u lilhom infushom. 

• 	Dan għen fil-prevenzjoni tal-kunflitti u permezz tal-klassiċi l-istudenti fehmu tabilħaqq żewġ 
kunċetti importanti: ikunu miftuħin għad-djalogu u jqisu opinjonijiet differenti. 

• 	Huma tgħallmu li jista’ jkollhom attitudni tajba biex jiffaċilitaw l-interazzjoni ma’ studenti oħra.
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IL-PARTEĊIPAZZJONI EDUKATTIVA 
TAL-KOMUNITÀ

JIĠU INDIRIZZATI KWISTJONIJIET SOĊJALI U EDUKATTIVI:

■ Involviment u parteċipazzjoni attivi tal-familji u l-komunitajiet fit-teħid tad-deċiżjonijiet 

■ Il-koeżjoni soċjali

■ Il-koeżistenza multikulturali 

■ Il-kooperazzjoni bejn id-dar u l-iskola

■ Inugwaljanzi fis-sessi

■ Kisbiet mit-tagħlim u l-koeżistenza
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X’inhi l-parteċipazzjoni edukattiva tal-komunità?

Din il-forma ta’ parteċipazzjoni tinvolvi l-membri tal-familja u tal-komunità fi proċessi ta’ 
valutazzjoni relatati mal-edukazzjoni u t-tagħlim tal-istudent. Il-parteċipazzjoni tagħhom tipprovdi 
bosta opinjonijiet fuq il-progress individwali tal-istudenti u fuq il-kisbiet tal-iskola kollha. Dawn il-
valutazzjonijiet kollaborattivi jwasslu għal titjib fl-attivitajiet tal-klassi u fil-prassi tal-iskola kollha. 

Il-Proġett INCLUD-ED studja ħames tipi ta’ parteċipazzjoni. Informattiva (meta l-familji u 
l-komunità jiġu infurmati dwar l-attivitajiet żviluppati mill-iskola), Konsultattiva (meta jkun hemm 
konsultazzjoni formali li normalment isseħħ permezz ta’ entitajiet statutorji tal-iskola), Deċisiva 
(meta l-familji u l-komunitajiet jipparteċipaw fi proċessi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet), Evalwattiva (il-
parteċipazzjoni tinvolvi wkoll għajnuna fl-evalwazzjoni tal-proċessi ta’ tagħlim tal-istudenti u tal-
iskola b’mod ġenerali), Edukattiva (il-familji u l-komunitajiet huma involuti fl-attivitajiet ta’ tagħlim 
tal-istudenti u fil-proċessi ta’ tagħlim tagħhom stess). L-aħħar tliet forom ta’ parteċipazzjoni jiksbu 
riżultati aħjar u “jinvolvu proċessi trasformattivi li jittraxxendu l-iskola nnifisha u jilħqu sferi soċjali 
oħrajn li jimmarkaw il-ħajja tal-parteċipanti” (Flecha, 2015).  

Kif taħdem?

Fil-Komunitajiet ta’ Tagħlim, il-membri tal-familja u tal-komunità oħrajn jipparteċipaw fit-
tagħlim tat-tfal b’mod attiv; per peżempju, fil-klassi waqt il-ħin tal-iskola, f ’attivitajiet barra l-ħin 
tal-iskola u waqt it-taħriġ tagħhom stess (korsijiet jew opportunitajiet ta’ taħriġ li jirrispondu għall-
ħtiġijiet u l-interessi tagħhom). 

Din it-tip ta’ parteċipazzjoni ssaħħaħ ir-riżorsi umani li huma disponibbli biex jgħinu t-tagħlim tat-
tfal, jiskattaw azzjonijiet u mġiba inklussivi li mbagħad jikkontribwixxu biex itejbu l-prestazzjoni 
tal-istudenti u l-koeżistenza tal-iskola. Issaħħaħ ukoll l-interess u l-isforzi tal-komunità kollha 
fit-tagħlim, filwaqt li trawwem it-tagħlim imtejjeb għal kulħadd. 

Il-parteċipazzjoni edukattiva tal-komunità tista’ titfisser bħala focus fuq l-involviment tal-
familji, il-voluntieri, il-professjonali u oħrajn fi spazji ta’ taħriġ u fit-teħid tad-deċiżjonijiet 
madwar it-tagħlim tal-istudenti. Dan ma jfissirx biss konsultazzjoni mal-gruppi li għandhom 
rappreżentazzjoni ta’ ġenitur, u lanqas familji li jgħinu f ’avvenimenti tal-iskola bħalma hu jum 
l-isports. Il-parteċipazzjoni tal-komunità fl-edukazzjoni titlob it-trasformazzjoni ta’ kwalunkwe 
nuqqas ta’ kunfidenza fl-interess u l-kapaċità tal-familji li jikkollaboraw mal-ġestjoni tal-iskola 
f ’aspettativi għoljin ta’ kontribut sinfikanti bħal dan. Dan huwa l-każ ta’ dawk li, għal xi raġuni, rari 
pparteċipaw fil-ħajja tal-iskola. Il-parteċipazzjoni edukattiva ma tistax isseħħ jekk id-djalogu bejn 
il-komunità u l-iskola mhuwiex egalitarju u bbażat fuq il-validità tal-argumenti. Il-parteċipazzjoni 
edukattiva sseħħ meta kulħadd jikkopera lejn għan komuni: l-aqwa tagħlim u esperjenza edukattiva 
possibbli għal uliedhom. 

L-estensjoni ta’ ħin it-tagħlim

Ir-riċerka bħal dik imwettqa minn Creemers u Reezigt (1996) turi relazzjoni pożittiva bejn ħin miżjud 
tat-tagħlim u r-riżultati akkademiċi, speċjalment f ’termini ta’ ħin allokat għal tagħlim strumentali 
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bħall-matematika, il-lingwi u x-xjenza. Ir-riċerka ta’ Creemers u Reezigt (1996), li għadha rilevanti 
wara għoxrin sena, turi li l-iktar skejjel effettivi huma dawk li joffru l-aktar opportunità estiża 
f ’termini ta’ ħin. 

It-tagħlim barra mill-ħinijiet regolari tal-iskola huwa karatteristika tal-Komunitajiet tat-Tagħlim. 
Dan joffri opportunitajiet addizzjonali għall-istudenti biex jibbenefikaw minn azzjonijiet Edukattivi 
ta’ Suċċess inklużi l-Laqgħat ta’ djalogu u, per eżempju, Tutored Library fejn l-istudenti jagħmlu 
xogħol tal-iskola u jġibu t-tweġibiet għal kull mistoqsija li jista’ jkollhom.  Dan jaċċelera t-tagħlim 
għall-istudenti kollha u fl-istess ħin joffri appoġġ addizzjonali għal student inqas kapaċi jew 
żvantaġġat. L-adulti (il-persunal u l-voluntieri) jipparteċipaw f ’dawn l-ispazji sabiex iżidu l-għadd 
u l-kwalità tal-interazzjonijiet. It-Tutored Library tnaqqas l-inugwaljanzi edukattivi għax tgħin fl-
indirizzar ta’ diffikultajiet fit-tagħlim u tipprovdi iktar għajnuna. 

Fil-każ ta’ Tutored Libraries li joperaw barra mill-ħinijiet tal-iskola, ngħidu aħna filgħaxijiet jew fi 
tmiem il-ġimgħa, it-tfal u l-familji tagħhom jiġu offruti spazju ta’ tagħlim li jkun aċċessibbli kif ukoll 
b’xejn. Minkejja l-fatt li t-Tutored Libraries jista’ jkollhom diversi forom, il-karatteristika ewlenija 
tagħhom hija li jipprovdu spazju miftuħ għall-komunità fejn kulħadd, speċjalment it-tfal, jista’ jsib 
ir-riżorsi u l-għajnuna (mill-voluntiera) biex isaħħu x-xogħol tagħhom fit-tagħlim strumentali.  

Il-ħinijiet tal-ftuħ u l-attivitajiet ivarjaw konsiderevolment fost it-Tutored Libraries. Xi Tutored 
Libraries jiftħu fi tmiem il-ġimgħa, oħrajn fil-waranofsinhar jew fil-vaganzi. Eżempju ta’ xi attivitajiet 
jinkludu l-qari minn ktieb, isir il-homework, it-tagħlim ta’ lingwa jew il-logħob taċ-ċess. 

Il-Kumitati mħalltin

Il-Kumitati mħalltin huma magħmula minn studenti u l-familji tagħhom, il-persunal u/jew 
professjonisti oħra fl-edukazzjoni u voluntieri u b’hekk ikunu qed jirrappreżentaw id-diversità tal-
komunità tal-edukazzjoni. Il-Kumitati mħalltin huma responsabbli għall-implimentazzjoni tal-
iżviluppi li jiffukaw fuq l-Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess speċifiċi magħżula mill-iskola. Dawn 
il-Kumitati, approvati mill-kunsill tal-Iskola, il-Bord tal-Amministraturi jew tad-Diretturi, jiġu 
organizzati skont l-Azzjonijiet ta’ Suċċess prijoritizzati għall-iżvilupp u jikkoordinaw, jimplimentaw u 
jimmoniterjaw aspett jew attività speċifika. Fost xi responsabbiltajiet possibbli tal-Kumitati Mħalltin 
hemm dawn li ġejjin: il-voluntiera, it-tagħlim, il-komunikazzjoni, il-koeżistenza, eċċ. 

Il-Kumitati Mħalltin huma dejjem miftuħin għal proposti ġodda u għall-bidla permezz ta’ 
diskussjonijiet u kunsens. Deċiżjonijiet bħal dawn huma msejsa fuq il-validità tal-argumenti ta’ 
kulħadd u mhumiex imponuti minn dawk fil-poter inklużi l-professjonisti tal-edukazzjoni. 

Ir-riżultati:

• 	Il-parteċipazzjoni deċiżiva, evalwattiva u edukattiva għandha impatt sinifikanti fuq kwist-
jonijiet tal-iskola kollha, u b’hekk tħalli impatt fuq il-kisbiet u l-progress tat-tagħlim. L-ewwel nett, 
filwaqt li n-nies jitgħallmu fi spazji diversi u permezz ta’ firxa ta’ interazzjonijiet, l-istudenti għand-
hom iktar opportunitajiet ta’ tagħlim għax jistgħu jieħdu vantaġġ minn bosta interazzjonijiet u 
diskorsi. Dan jipprovdi wkoll mudelli diversi li jagħtu lill-gruppi sotto rappreżentati – spiss minn 
kuntesti etniċi f ’minoranza – sens ta’ parteċipazzjoni kif ukoll ta’ kontribut fit-teħid tad-deċiżjoniji-
et fl-iskola. 
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• 	Il-parteċipazzjoni tal-komunità tiffaċilita l-koordinazzjoni tad-diskussjoni fi ħdan il-familji, 
l-iskola u professjonisti jew aġenziji tal-edukazzjoni oħrajn. Huma jieħdu deċiżjonijiet kondiviżi 
bl-għanijiet komuni li tiġi mtejba l-prestazzjoni edukattiva u li jiġu megħjuna l-istudenti biex jirre-
alizzaw li jistgħu jiksbu suċċess akkademiku. 

• 	Il-kontribut tal-familji u tal-komunità lejn il-politika u l-proċeduri tal-iskola itejjeb ir-relazzjoni-
jiet bejn l-iskola, id-dar u l-komunità. Relazzjonijiet ta’ solidarjetà, kollaborazzjoni u ħbiberija jiġu 
msaħħa u b’hekk jiġu msaħħa l-istudenti, il-familji tagħhom u l-komunità kollha. Dan jagħti lok 
għal iktar prevenzjonijiet effettivi u riżoluzzjoni tal-kunflitt hekk kif kulmin hu involut ikollu iktar 
riżorsi umani disponibbli biex joħloq djalogu u tiġi solvuta kwalunkwe kwistjoni ta’ koeżistenza 
jew koeżjoni soċjali.  

• 	Iż-żieda ta’ relazzjonijiet egalitarji bejn il-familji u l-aġenziji tal-komunità tegħleb l-inugwaljanzi u 
trawwem mudelli alternattivi ta’ sessi. Bil-parteċipazzjoni tal-komunità, dawn l-inugwaljanzi jist-
għu jiġu identifikati u megħluba u b’hekk jiġu evitati sitwazzjonijiet kunfliġġenti jew tinħoloq azz-
joni effettiva biex tikkalmahom. 

• 	It-trasformazzjoni tal-interazzjonijiet fl-iskola timmotiva l-istudenti għax l-iskola jkollha iktar sini-
fikat għalihom, speċjalment għall-gruppi vulnerabbli u f ’minoranza. Benefiċċji bħal dawn għand-
hom impatt pożittiv fuq ir-riżultati akkademiċi, l-inklużjoni soċjali u l-koeżjoni soċjali.

RAKKOMANDAZZJONIJIET TAL-POLITIKA

■ It-tneħħija ta’ mudelli informattivi u konsultattivi fl-iskejjel u l-provvediment ta’ strutturi, 
spazji u żmien biex jiġi żviluppat mudell deċiżiv, edukattiv u evalwattiv ta’ parteċi-
pazzjoni. Il-promozzjoni ta’ aspettativi għoljin tal-kapaċità tal-familji li jipparteċipaw u jtej-
bu l-kwalità ta’ dak li qed jiġi offrut l-iskola. 

■ Il-ħolqien ta’ klima ta’ kunfidenza u djalogu egalitarju, it-tneħħija tal-barrieri tal-lingwa (jiġu 
evitati termini tekniċi, jintuża lingwaġġ mhux diskriminatorju, tiġi pprovduta t-traduzzjoni 
u/jew l-interpretazzjoni jekk ikun meħtieġ u jekk possibbli). 

■ Il-promozzjoni ta’ opportunitajiet, spazji u żmien biex jiġu involuti l-familji fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet u l-evalwazzjoni tal-iskola. Jiġu rakkomandati l-laqgħat u l-Kumitat Im-
ħallat (gruppi żgħar li jirrappreżentaw il-familji, l-istudenti, il-persunal tal-għalliema u dawk 
li mhumiex u l-komunità li jaħdmu flimkien lejn prijoritajiet maqbula mill-iskola) bħala 
l-iktar formati effettivi. Jiġi mħeġġeġ djalogu egalitarju fejn id-deċiżjonijiet jittieħdu skont 
il-validità tal-argument u mhux skont il-pożizzjoni jew status ta’ poter tal-persuni li qed 
jagħtu l-opinjoni tagħhom. 

■ Il-promozzjoni ta’ opportunitajiet għall-membri tal-familja u tal-komunità biex jipparteċi-
paw fit-tagħlim tal-istudenti (permezz tal-Gruppi Interattivi, it-Tutored Libraries, 
il-qari dijaloġiku, eċċ.) u t-tagħlim tagħhom stess. Il-bini tal-flessibbiltà u l-attenzjoni 
għall-ħtiġijiet tal-komunità fejn għandhom x’jaqsmu l-iskedar tal-ħinijiet, il-postijiet, l-inter-
essi u l-bqija. 

■ Jiġi mħeġġeġ l-involviment tal-familji li qatt ma jkunu pparteċipaw f ’oqsma ta’ skola 
għall-ħajja qabel, inklużi dawk li ġejjin minn gruppi f ’minoranza jew dawk li qatt ma rċevew 
edukazzjoni formali. Ikun hemm focus fuq l-involviment tan-nisa mill-komunità għax dan 
it-tip ta’ parteċipazzjoni dejjem ikollu rwol importanti biex tingħeleb in-nuqqas ta’ ugwal-
janza tas-sessi fl-edukazzjoni.
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L-impatt soċjali mill-imsieħba ta’ STEP4SEAS:

Tliet imsieħba fil-konsorzju implimentaw din l-Azzjoni Edukattiva ta’ Suċċess. B’kollox, kienu involuti 
tliet skejjel. 

P2. L-iskola Primarja ta’ St Luke´s (Renju Unit)

• 	L-involviment tal-familji u tal-komunità fil-ħolma9 “Xi skola rridu għall-komunità tagħna?” tahom 
l-opportunità li jkunu ambizzjużi, jesprimu l-ideat tagħhom għat-titjib u jirrealizzaw li l-ħolm 
huwa simili fost il-familji, l-għalliema u l-istudenti minn kuntesti kulturali, akkademiċi jew soċ-
jo-ekonomiċi differenti. 

• 	Il-kumitat imħallat li ġie ffurmat biex jilħaq il-prijoritajiet magħżula tejjeb il-parteċipazzjoni 
tal-familji fl-evalwazzjoni globali tal-iskola, fit-teħid tad-deċiżjonijiet u fil-proċess edkuattiv.  

• 	Il-koeżjoni soċjali ġiet imbuttata hekk kif tneħħew il-preġudizzji u ġiet stabbilita klima ta’ djalogu 
egalitarju. 

9 Skola li trid tkun Komunità ta’ Tagħlim tgħaddi minn ħames fażijiet trasformattivi: tissensibilizza, itt-eħid tad-deċiżjonijiet, il-
ħolm, l-għażla tal-prijoritajiet u l-ippjanar (https://www.step4seas.eu/transformation-phase). Waqt il-fażi tal-ħolm l-iskola 
u l-komunità jesprimu liema skola jixtiequ fil-lokalità tagħhom. 
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P6. Il-Bord għat-Titjib tal-Iskola Cambridgeshire (Renju Unit)

• 	It-tkabbir importanti ta’ waħda mill-iskejjel u ż-żieda fid-diversità etnika li kellha kien qed iħasseb 
il-familji u r-razziżmu beda jinfirex aktar. “Użajna l-proċess tal-ħolm biex il-komunità tingħaqad 
permezz ta’ għanijiet komuni [..] Ridna mekkaniżmu li jiżgura r-rispett lejn l-intelliġenza kulturali 
u jkabbar l-empatija fil-komunità” (Il-Kap tal-iskola).

• 	Il-komunikazzjoni bejn il-familja u l-iskola issa hija “ibbażata fuq il-prinċipju ‘il-ġenituri bħala 
msieħba,’ li kien rikonoxxut espliċitament mill-persunal tal-iskola u li huwa konformi mal-mudell 
ta’ kollaborazzjoni li jippredomina l-letteratura xjentifika dwar is-sħubija familja-skola” (Teżi tal-
MA dwar l-iskola, UCL). 

• 	Il-kunfidenza reċiproka stabbilita “għenet lill-ġenituri u lill-għalliema jsolvu kunflitti b’mod effettiv, 
filwaqt li jiġi evitat in-nuqqas ta’ ftehim u jiġu ġestiti problemi potenzjali f ’waqthom” (Teżi tal-MA 
dwar l-iskola, UCL).. 

P7. L-iskola Primarja La Rábida (Spanja)

• 	Il-parteċipazzjoni tal-familji u l-voluntiera taw lok li jkun hemm iktar riżorsi umani fil-klassi u 
b’hekk it-tagħlim u l-koeżistenza tal-istudenti kollha ġew imtejba. 

• 	L-inklużjoni. “Wieħed mill-istudenti tagħna ġie minn skola fejn kien segregat u tħalla jaħdem flimk-
ien ma’ tifel li kellu Down Syndrome u qatta’ s-sena akkademika kollha barra mill-klassi. Fl-isko-
la tagħna, bis-saħħa tal-parteċipazzjoni tal-familja tiegħu fil-proċess tat-tagħlim ġewwa l-iskola u 
l-implimentazzjoni tal-Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess l-oħra, illum qed jispiċċa l-Iskola Primarja 
u lest li jibda s-Sekondarja.” (Il-Kap tal-Iskola).  

• 	Il-Laqgħat Ġenerali skedati mal-familja u mal-komunità tejbu l-prestazzjoni ġenerali tal-iskola. 
“Il-programmi edukattivi, il-kalendarju akkademiku, l-użu tal-ispazji tal-iskola wara l-lezzjoni, eċċ. 
huma suġġetti li aħna niddiskutu u naqblu fuqhom fil-Laqgħat” (Il-Kap tal-iskola).  
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L-Edukazzjoni għall-familja

JIĠU INDIRIZZATI KWISTOJINIET SOĊJALI/EDUKATTIVI:

■ L-impjieg/id-djar/is-saħħa

■ Il-kisbiet mit-tagħlim

■ Il-parteċipazzjoni

■ Ir-rabta bejn id-dar u l-iskola 

■ Ir-rati tal-attendenza u r-repetizzjoni tas-snin

■ It-tnaqqis/it-tneħħija ta’ mġiba ħażina 

■ Il-motivazzjoni għat-tagħlim

■ Il-koeżistenza multikulturaliEmployability/housing/health
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X’inhi l-Edukazzjoni għall-familja?

L-edukazzjoni għall-familja tfisser skola miftuħa għall-familji sabiex tiġi mtejba l-edukazzjoni 
strumentali tagħhom. 

Spiss nisimgħu li s-suċċess tal-istudenti jiddependi fuq il-livell ta’ edukazzjoni formali   tal-ġenituri 
tagħhom. L-istudenti li għandhom ġenituri gradwati mill-università aktarx li anke huma jmorru 
l-università u jiksbu marki akkademiċi tajbin. Ma tantx issib fosthom li ma jkomplux l-iskola jew li 
jaqtgħu qalbhom. Madankollu, korrelazzjonijiet statistiċi bħal dawn, bejn il-kuntest edukattiv tal-
ġenituri u r-riżultati akkademiċi ta’ wliedhom, ma jistabbilixxu ebda kawżalità u lanqas mhuma 
deċiżivi. 

Jekk l-iskejjel jappoġġjaw l-ugwaljanza, il-ġenerazzjonijiet kollha jegħlbu l-livelli edukattivi baxxi 
sabiex anke dawk li jħabbtu wiċċhom l-aktar mad-diffikultajiet ikollhom aċċess indaqs għall-università. 
Issa huwa magħruf li r-relazzjoni bejn il-livell akkademiku tal-ġenituri u s-suċċessi edukattivi ta’ 
wliedhom tista’ tiġi sfidata u li kull ġenitur, irrispettivament mil-livell edukattiv tiegħu, jista’ jwassal 
lil uliedu biex imorru fl-aħjar universitajiet tad-dinja. Ir-riċerka turi li l-parteċipazzjoni tal-familji 
f ’attivitajiet edukattivi għandha impatt akbar fuq it-tagħlim tat-tfal milli għandu l-livell 
edukattiv.

Kif taħdem?

Programmi u kontenuti edukattivi għall-familji jiġu deċiżi mill-membri tal-familja u tal-komunità 
stess. B’hekk il-programm jindirizza direttament il-ħtiġijiet u l-interessi tagħhom filwaqt li jibbażaw 
kollox fuq il-prinċipji tat-tagħlim dijaloġiku. Hemm firxa sħiħa ta’ attivitajiet varji inklużi fi ħdan il-
programmi edukattivi għall-familji. 

Xi eżempji ta’ Edukazzjoni għall-Familja li ġew implimentati fl-iskejjel jinkludu: 

Klassijiet għal-litteriżmu u l-lingwi għall-familji migranti. Din l-attività edukattiva għall-
familja fl-iskejjel tinkludi klassijiet bil-lingwi tal-pajjiż li jilqa’ l-familji migranti. Dawn il-klassijiet 
jgħinu lill-ommijiet, il-missirijiet u qraba oħrajn itejbu l-ħiliet tal-lingwa tagħhom. Dan jgħinhom 
ukoll jikkomunikaw lil hinn mill-komunità tagħhom stess u jkollhom aċċess għal diversi spazji 
soċjali, servizzi tas-saħħa u xogħol. Jagħtihom iċ-ċans ukoll li jipparteċipaw fit-tagħlim ta’ wliedhom 
fil-klassi kif ukoll fid-dar. Dawn il-korsijiet huma koordinati mill-voluntiera, dejjem skont it-talbiet 
tal-parteċipanti stess. 

Laqgħat ta’ djalogu letterarju (DLGs). Id-DLGs huma attività edukattiva u kulturali fejn il-persuni 
li ma jkollhomx kuntest akkademiku, anke dawk li qatt ma qraw ktieb, jaqraw u jiddiskutu letteratura 
klassika universali. Xi eżempji jinkludu Tolstoy, Shakespeare, Homer, Kafka, Sophocles, Cervantes, 
Zola, u Orwell. Id-DLGs jisfidaw is-suppożizzjoni li familji ta’ status soċjo-ekonomiku baxx (SES) jew 
minn kuntesti ta’ minoranza etnika ma jkunux interessati fil-letteratura klassika. 

L-Edukazzjoni għall-Familja ssaħħaħ il-kontenut kurrikulari li t-tfal jiġu mgħallma kif ukoll u bħalma 
jagħmlu SEAs oħrajn, jegħlbu l-effett Matthew li jillimita l-opportunitajiet għat-tagħlim għal min 
hu iktar żvantaġġat, hekk kif kulħadd jingħata ċ-ċans li jikseb suċċess, speċjalment billi jipprovdu 
kontenut ta’ livell għoli għal min hu iktar żvantaġġat. 

Il-membri tal-familja u tal-komunità jiddeċiedu meta jipparteċipaw fl-Edukazzjoni għall-Familja kif 
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ukoll dwar it-tip ta’ attivitajiet li se jagħmlu u l-iskedi tal-ippjanar. Il-voluntiera huma responsabbli li 
jiżviluppaw dawn l-attivitajiet ta’ Edukazzjoni għall-Familja bi sħab mat-timijiet ta’ ġestjoni tal-iskola 
jew ma’ kumitati mħallta magħmula minn għalliema, familji u membri oħra tal-komunità. L-attività 
għall-valutazzjoni, inkluż li jiġu identifikati l-bżonnijiet tal-parteċipanti u jiġi stabbilit il-ftehim dwar 
it-tagħlim, hija bbażata fuq proċessi dijaloġiċi bejn il-voluntiera u l-parteċipanti.

L-implimentazzjoni tal-Edukazzjoni għall-Familja ma tirrikjedix spejjeż żejda għall-iskejjel jew għall-
istudenti. L-Edukazzjoni għall-Familja tagħmel użu minn riżorsi eżistenti fil-komunità edukattiva – 
jiġifieri l-membri tal-komunità u l-familji nfushom – biex ittejjeb it-tagħlim tal-istudenti kollha u 
hekk tkun azzjoni edukattiva sostenibbli.

Ir-riżultati

• 	Impatt dirett fuq il-progress akkademiku tal-istudenti (INCLUD-ED)

• 	Jiżdiedu l-possibiltajiet għall-ġenituri li jgħinu lil uliedhom bil-homework, u joħolqu tifsira ġdida 
dwar it-tagħlim u l-edukazzjoni

• 	Jiżdiedu l-aspettazzjonijiet dwar il-futur tal-ġenituri u ta’ wliedhom billi tiżdied il-motivazzjoni li 
jkomplu jistudjaw 

• 	Il-familji u l-iskejjel jaċċettaw iżjed lil xulxin u jinħoloq iktar is-sens ta’ rabta bejniethom filwaqt li 
jingħelbu l-preġudizzji.  

• 	Jiżdiedu l-ħiliet u l-opportunitajiet ta’ xogħol għall-adulti billi jiżdiedu l-għarfien u l-kunfidenza 
tagħhom. 

Dan li ġej huwa taqsira tal-impatt pożittiv f ’erba’ setturi differenti pprovduti mill-edukazzjoni 
għall-membri tal-familja. Dawn l-eżempji ta’ titjib inġabru fi ħdan il-proġett10:

 

10 Il-proġett EDUFAM: it-titjib tas-sistema edukattiva permezz tal-edukazzjoni għall-familja ta’ gruppi vulnerabbli, riċerka 
ffinanzjata mill-Pjan Nazzjonali RTD ta’ Spanja (2014-2016). 
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RAKKOMANDAZZJONIJIET GĦALL-POLITIKA

■ Tiġi mħaffa l-implimentazzjoni ta’ programmi ta’ taħriġ għall-familji fl-iskejjel li huma msej-
sa fuq il-prijoritajiet u l-ħtiġijiet tal-familji.

■ Tiġi pprovduta informazzjoni u għajnuna lill-iskejjel fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ ġestjoni, 
salvagwardja u sigurtà. Ngħidu aħna, tinħoloq jew tiġi ċċarata r-regola dwar il-parteċipazzjo-
ni tal-voluntiera.  

■ Jiġu motivati u pprovduti inċentivi għall-iskejjel sabiex iħeġġu l-parteċipazzjoni tal-familja 
fil-ħajja tal-iskola.  

■ Promozzjoni tal-implimentazzjoni ta’ programmi ta’ taħriġ uffiċjali għal adulti f ’ċentri 
edukattivi li jirrikjeduhom. Ngħidu aħna, issir aktar faċli li wieħed jikseb il-kwalifiki uffiċjali 
ladarba jkunu tlestew il-korsijiet. 

■ Tiġi mħeġġa l-parteċipazzjoni ta’ familji vulnerabbli fuq entitajiet li jieħdu deċiżjonijiet dwar 
l-iskola bħalma huma assoċjazzjonijiet jew kumitati għall-familja. 

Benefiċċji għall-membri tal-familja Benefiċċji għall-istudenti

a. Jiżdied il-livell kulturali

b. Jiżdiedu l-aspettativi 

c. Tiżdied il-motivazzjoni lejn it-tagħlim 

d. Jiżdiedu l-kunfidenza, l-awto-stima u 
l-preċezzjoni tal-benessri 

e. Tiżdied il-parteċipazzjoni 

f. L-emerġenza tat-tmexxija

g. Il-ħolqien u t-tisħiħ ta’ netwerks soċjali 

h. Il-ksib ta’ mudelli ġodda fil-qasam 
edukattiv

a.    Jitjiebu r-riżultati 

b.    Titjieb l-imġiba

ċ.    Tiżdied il-motivazzjoi għat-tagħlim 

d.    Tiżdied il-parteċipazzjoni f ’kompiti u                              
inizjattivi edukattivi  

e.    Jiżdiedu l-aspettativi 

f.     Jiġu identifikati mudelli ġodda

g.    Tiżdied l-interazzjoni fit-tagħlim u fl-
edukazzjoni  

Benefiċċji għall-iskola      Benefiċċji għall-komunità

a. Titjieb il-komunikazzjoni bejn il-familja u 
l-iskola 

b. Tiżdied il-parteċipazzjoni tal-iskola 

c. Titjieb il-klima tal-iskola 

d. Jonqsu l-preġudizzji lejn il-familji li 
qegħdin f ’minoranza kulturali

a. Tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn l-iskola u 
l-komunità

b. Jiżdiedu l-interazzjonijiet barra mill-iskola 
dwar it-tagħlim u l-edukazzjoni 

c. Tnaqqis ta’ preġudizzji razzisti u klassisti 
fil-lokalità 

d. Titjieb il-koeżistenza fil-lokalità

e. Koordinazzjoni mas-servizzi u 
professjonisti minn setturi soċjali differenti
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     EVIDENZA XJENTIFIKA:
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from European research. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 2(3), 301–321. 
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■ Garcia, L., & Ríos, O. (2014). Participation and family education in school: 
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L-impatt soċjali mill-imsieħba ta’ STEP4SEAS:

L-imsieħba li implimentaw l-edukazzjoni għall-familja fl-iskejjel huma Eparchiako Grafeio Paideias 
Lemesou, L-iskola Primarja La Rábida u ITS BACT, b’ilħuq ta’ madwar 100 familja b’kuntest 
żvantaġġat. 

P4. Eparchiako Grafeio Paideias Lemesou (Ċipru)

• 	Taħriġ għall-familja biex titrawwem l-inklużjoni tal-familji. Il-lezzjonijiet bil-Grieg offruti lill-famil-
ji (li ġejjin minn 18-il pajjiż differenti) li jipparteċipaw fl-iskola, għenuhom ħafna biex ikunu kapaċi 
jgħinu lit-tfal fl-iskola u jsiru membri tal-komunità iktar parteċipattivi. 

• 	Impatt pożittiv f ’termini ta’ involviment u klima tal-iskola: “l-ispirtu tal-SEAs għandu ħafna x’joffri 
lill-persunal tagħna, lill-istudenti u lill-familji tagħhom u l-iskola kulħadd iħossu milqugħ u attiv 
fil-komunità tagħna” (Il-Kap tal-iskola).

P7. L-iskola Primarja La Rábida (Spanja)

• 	Il-kuntest akkademiku tal-familji jmur ’il quddiem. F’kollaborazzjoni maċ-Ċentru tal-Edukazzjo-
ni għall-Adulti l-iskola organizzat dawn il-laqgħat u l-parteċipanti ddiskutew suġġetti universali li 
jinsabu fil-letteratura klassika bħax-xeħħa, il-vanità jew il-ħbiberija. 

P8. ITS BACT (L-Italja)

• 	It-trawwim ta’ aspettativi u proġetti personali tal-familji f ’termini edukattivi. Wara li jipparteċipaw 
fil-Komunitajiet għat-Tagħlim, ommijiet żgħażagħ bdew jattendu l-lezzjonijiet ta’ filgħaxija bl-għan 
li jiżviluppaw l-edukazzjoni tagħhom li, għal xi raġuni jew oħra, kienu telqu żmien qabel.  
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Taħriġ dijaloġiku għall-għalliema

IL-KWISTJONI SOĊJALI/EDUKATTIVA INDIRIZZATA:

■ Żvilupp professjonali bbażat fuq l-SEAs

■ Edukazzjoni ekwitabbli u ta’ kwalità 

■ Ilħuq għal kulħadd

■ Koeżistenza

■ Żvilupp soċjo-ekonomiku vjolenza -0 mill-età 0 

■ Tagħlim għall-ħajja

X’inhu t-taħriġ dijaloġiku għall-għalliema?

Din l-azzjoni tħeġġeġ lill-għalliema biex jitgħallmu abbażi tar-riċerka disponibbli fil-komunità 
xjentifika internazzjonali u biex jiżviluppaw l-għarfien tagħhom dwar l-iprem teoriji edukattivi. 

Kif jaħdem?

Il-persunal tal-għalliema huwa mħeġġeġ biex jiddiskuti l-iktar riċerka xjentifika riċenti. Il-qari, 
ir-riċerka u d-diskussjoni tal-Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess approvati mill-komunità xjentifika 
internazzjonali u l-kondiviżjoni tal-għarfien permezz tal-Laqgħat ta’ Djalogu Pedagoġiku (DPGs) 
huma l-iktar azzjonijiet komuni għall-ksib tal-iktar għarfien tajjeb u ġdid. 

Il-Laqgħat ta’ Djalogu Pedagoġiku jsiru bl-istess mod bħal-Laqgħat ta’ Djalogu letterarju, deskritti fit-
tieni taqsima ta’ din il-gwida. Il-parteċipanti jiftiehmu fuq biċċa riċerka jew ktieb dwar l-iprem teoriji 
pedagoġiċi u jagħżlu ftit paġni biex imbagħad jaqsmuhom/jiddiskutuhom mal-parteċipanti fid-DPG 
(eż.Vygotsky, Freire, Bruner). Qabel il-laqgħa, il-parteċipanti jaqraw individwalment il-paġni maqbula 
u jimmarkaw l-ideat jew il-paragrafi li jridu jaqsmu waqt is-sessjoni tad-DPG. Dawn l-ideat jistgħu 
jintrabtu mal-ħsibijiet, l-esperjenzi, ir-riflessjonijiet u l-emozzjonijiet tagħhom stess. 
L-eżempji ta’ skejjel oħra fejn l-SEAs ġew implimentati jistgħu jarrikkixxu d-diskussjoni b’eżempji 
prattiċi. 
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It-taħriġ ukoll huwa kruċjali biex jiġi żviluppat djalogu egalitarju mal-familji tal-persunal, ma’ 
persunal ieħor u mal-istudenti. Il-persunal tal-għalliema, bħal gruppi professjonali oħrajn, minn 
dejjem ikkomunikaw mal-familji minn pożizzjoni li mhux ugwali, mill-viżjoni tal-‘espert’ (speċjalment 
ma’ familji li mhumiex akkademiċi). Madankollu, il-kisbiet edukattivi mtejba jirrikjedu djalogu iktar 
ugwali li mhuwiex imsejjes fuq il-logħba tal-poter (“power-play) iżda fuq approċi bħalma huma 
l-azzjonijiet komunikattivi dijaloġiċi (Flecha & Soler, 2010). Il-proċess ta’ djalogu ugwali fil-Kumitati 
Mħalltin, fil-laqgħat u fil-klassijiet fejn persuni minn kuntesti differenti u b’modi differenti ta’ ħsieb 
jaħdmu flimkien, jirrikjedi l-iżvilupp tal-ħiliet ta’ kuljum. 

Id-djalogu ugwali huwa marbut ma’ aspett muftieħ ieħor ukoll, dak li qatt ma jmaqdar il-valuri tal-
komunità jew li jiġu marġinalizzati gruppi vulnerabbli. Il-valuri tal-persunal mhumiex aqwa minn 
tal-bqija tal-komunità. Ħafna drabi, mingħajr ma jafu, nies tal-persunal ikunu konvinti li l-mod ta kif 
jaraw l-affarjiet huma huwa l-aħjar u jippruvaw jimponu valuri li huma arbitrarji minn perspettiva 
ta’ status.

L-impatt tat-taħriġ għall-persunal għandu jiġi evalwat abbażi tat-titjib tar-riżultati tal-istudenti. 
L-implimentazzjoni ta’ prassi għall-klassi bbażata fuq ir-riċerka tista’ twassal għal titjib f ’kull tip ta’ 
riżultat (akkademiku u soċjali, emozzjonali). Għaldaqstant, l-evalwazzjoni tal-programmi u attivitajiet 
ta’ taħriġ għall-għalliema għandhom ikunu marbuta mar-riżultati akkademiċi tal-istudenti u riżultati 
oħrajn.  

Ir-riżultati:

• Tiġi mtejba l-prattika professjonali u b’hekk it-tagħlim tal-istudenti wkoll. 

• 	Jiżdied iktar sinfikat lit-tagħlim u tiżdied il-motivazzjoni.

• 	Id-djalogu egalitarju jistabbilixxi relazzjonijiet aħjar u iktar ġodda fost il-persunal tal-għalliema.

• 	Iż-żamma ta’ bażi msejsa fuq l-evidenza tagħti lok lill-persunal tal-għalliema biex jiddeskrivu 
l-prassi tagħhom b’mod iktar effettiv fid-djalogu mal-familji, l-ispetturi, l-amministrazzjoni lokali, 
il-fakultajiet tal-università u l-istudenti. Mingħajr bażi ta’ evidenza xjentifika, id-djalogu jibqa’ każ 
ta’ opinjoni kontra oħra. Meta jkun akkumpanjat mill-evidenza, il-familji jkunu jistgħu jifhmu u 
jivvalutaw il-prassi tat-tagħlim għalihom infushom u sikwit japprezzaw l-opportunità li jqajmu sen-
sibbiltà dwar il-qasam tal-edukazzjoni ladarba, fl-aħħar mill-aħħar, huma jridu l-aħjar edukazzjoni 
possibbli għal uliedhom.  
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RAKKOMANDAZZJONIJIET GĦALL-POLITIKA:

■ Promozzjoni u sostenibbiltà ta’ taħriġ għat-tagħlim bikri msejjes fuq Azzjonijiet Edukattivi ta’ 
Suċċess (SEAs) approvati mill-komunità xjentifika internazzjonali. 

■ Promozzjoni u sostenibbiltà tal-iżvilupp professjonali kontinwu msejjes fuq bini ta’ għarfien 
kondiviż. Prassi bħalma huma Laqgħat ta’ Djalogu Pedagoġiku jħeġġu t-tagħlim u l-kollabo-
razzjoni bejn l-istudenti flimkien. 

■ Promozzjoni ta’ attivitajiet u forums fejn professjonisti tal-edukazzjoni jifhmu fejn isibu u kif 
jiddistingwu l-iktar riżorsi u riċerka akkademika affidabbli u aġġornati. 

■ Jiġu stabbiliti proċeduri u riżorsi li jippreżentaw u jagħmlu aċċessibbli sorsi affidabbli u in-
vestigazzjoni riċenti tal-aqwa oqfsa ta’ riċerka u programmi universitarji.   

■ Niffukaw l-evalwazzjoni tal-programmi ta’ taħriġ għall-għalliema fit-titjib soċjali u tat-tagħlim 
miksuba u mhux fis-sodisfazzjoni tal-parteċipanti.  

EVIDENZA XJENTIFIKA:

■ García-Carrión, R., Gómez, A., Molina, S., & Ionescu, V. (2017). Teacher education in 
schools as learning communities: Transforming high-poverty schools through dialogic 
learning. Australian Journal of Teacher Education (Online), 42(4), 44.

■ Flecha, R., & Soler, M. (2010). From Austin’s speech acts to communicative acts. 
Perspectives from Searle, Habermas and CREA. Signos, 43(2), 363–375. doi: 10.4067/S0718-
09342010000400007

L-impatt soċjali mill-imsieħba ta’ STEP4SEAS:
L-imsieħba li kienu qed jimplimentaw it-taħriġ dijaloġiku għall-għalliema fl-iskejjel huma 
s-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija, il-Bord għat-Titjib tal-iskola Cambridgeshire, l-Iskola 
Primarja La Rábida u ITS BACT. L-ilħuq kien ta’ iktar minn 150 għalliem minn erba’ pajjiżi differenti.  

P5. Is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija (Malta)

• 	d-DPG taw lok lill-edukaturi li jikkontribwixxu u jsemmgħu leħinhom fuq kwitjonijiet ta’ ekwità, 
ġustizzja soċjali u aċċess universali għall-edukazzjoni permezz tal-qari ppreżentat fil-proġett STEP-
4SEA. Il-professjonisti li jaħdmu fl-iskola spiss jisħqu li mhux dejjem iħossuhom fi qbil ma’ dak 
li l-prinċipji u l-għanijiet edukattivi jittrażmettu kollettivament lill-amministraturi u l-edukaturi 
tal-iskejjel. Bl-użu tad-DPG imsejsa fuq riċerka xjentifika approvata, dawn il-professjonijisti ħassew 
li kienu iktar fi qbil mal-ethos tas-Segretarjat li jippromwovi l-ekwità u l-ġustizzja soċjali għall-istu-
denti kollha. 
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P6. Il-Bord għat-Titjib tal-Iskola ta’ Cambridgeshire (Renju Unit)

• 	Il-Laqgħat ta’ Djalogu Pedagoġiku (DPGs) regolari taw lok lill-għalliema minn erba’ skejjel differen-
ti u personal mill-Awtorità Lokali li jaqraw u jiddiskutu flimkien l-iprem u l-aħħar riċerka u teoriji 
edukattivi rikonoxxuti kullimkien (eż. Paulo Freire). L-ewwel riżultat kien l-aċċess u d-demokratiz-
zazzjoni.

• 	Il-parteċipanti ħassewhom iktar kunfidenti biex jiddefendu l-prassi tagħhom quddiem il-familji 
u l-awtoritajiet edukattivi. Dan witta t-triq għal żvilupp professjonali fejn l-azzjonijiet u l-prassi 
tal-klassi ġew ivvalutati billi ġie rieżaminat l-impatt soċjali u xjentifiku tal-aħħar riċerka disponib-
bli.  

P7. L-Iskola Primarja La Rábida (Spanja)

• 	L-impatt fuq kif jingħelbu l-vjolenza u l-imġiba aggressiva. Il-ktieb li ġie diskuss l-aħħar sena ak-
kademika (Gómez, J. (2015), Radical love. A revolution for the 21st century. New York: Peter Lang 
Publishing), tana evidenza msejsa fuq ir-riċerka ta’ kif tippromwovi r-relazzjonijiet mingħajr vjo-
lenza. L-għan tagħna fl-iskola huwa tolleranza zero għall-vjolenza miċ-ċokon u d-diskussjoni ta’ din 
ir-riċerka ħejjitna sewwa b’argumenti xjentifiċi b’saħħithom dwar kif nindirizzaw din il-kwistjoni.  

• 	Kien hemm titjib fir-relazzjonijiet fost il-persunal tal-għalliema kif ukoll fost il-familji u l-istudenti. 
Huwa mistenni li jkun hemm titjib fil-koeżistenza tal-istudent ladarba l-persunal tal-għalliema jim-
plimenta dak li jkun tgħallem mill-kotba.  

P8. ITS BACT (l-Italja)

• 	Impatt pożittiv fuq id-dmirijiet akkademiċi tal-għalliema. “Sa mill-bidu tal-azzjoni, (Novembru 
2018), irċevejna rispons entużjast ħafna mill-għalliema tal-iskola Dalla Parte dei Bambini, li sabu 
d-DPGs utli ħafna f ’xogħolhom ta’ kuljum.”.
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Il-Mudell Dijaloġiku għall-Prevenzjoni 
u r-Riżoluzzjoni tal-Kunflitt

IL-KWISTJONI SOĊJALI/EDUKATTIVA INDIRIZZATA:

■ Soċjalizzazzjoni preventiva tal-vjolenza

■ Il-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitt dijaloġiku/komunitarju 

■ Il-parteċipazzjoni tal-familja/komunità 

■ L-interkulturaliżmu

■ Il-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni 

■ Id-drittijiet umani u l-valuri Ewropej 

■ Il-koeżistenza u l-koeżjoni soċjali 
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X’inhu l-mudell dijaloġiku tal-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni       
tal-kunflitt?

Huwa mudell11 ta’ prevenzjoni u indirizzar tal-kunflitt permezz ta’ djalogu egalitarju li jinvolvi 
l-komunità kollha. Huwa meqjus iktar effettiv mill-mudelli dixxiplinarji u ta’ medjazzjoni  tal-
prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitt. .

Kif jaħdem?

Il-mudell dixxiplinarju tar-riżoluzzjoni tal-kunflitt huwa ġerarkiku u bbażat fuq ir-responsabbiltà 
għaż-żamma tal-koeżistenza armonjuża mal-awtorità speċifika. Kien popolari fis-soċjetà industrijali 
meta kienu jintużaw is-sanzjonijiet u l-esklużjonijiet għall-ġestjoni tal-kunflitt. Id-djalogu żviluppa 
fis-soċjetà tagħna u dan wassal biex dan il-mudell ma jibqax effettiv. Is-sanzjonijiet u l-esklużjonijiet 
spiss iwasslu biex ċerti studenti li jkunu diġà bit-tikketta jkomplu jiġu tikkettati b’dan il-mod. 
L-esklużjonijiet interni u esterni jkomplu jgħarrqu l-problema flok itejbuha għax ma jħallux lok 
għar-riflessjoni kollaborattiva dwar il-problema u għalhekk l-imġiba negattiva terġa’ tiġi repetuta. 

Il-mudell ta’ medjazzjoni huwa titjib fuq il-mudell dixxiplinarju għax jinvolvi l-partijiet kollha minn 
sitwazzjoni ta’ kunflitt fil-proċess ta’ riżoluzzjoni, iżda mhuwiex mudell preventiv. Jistrieħ fuq ‘espert’ 
imparzjali bl-użu ta’ skritt speċifiku għall-medjazzjoni u dan jista’ ma jwassalx għal soluzzjonijiet 
sodisfaċenti. Ngħidu aħna, dawk involuti fil-kunflitt jistgħu jaċċettaw il-proposta tal-medjatur 
mingħajr ma jifhmu verament il-proċess jew jistgħu jaċċettaw ir-riżoluzzjoni proposta għax jibżgħu 
mill-konsegwenzi jekk ma jaċċettawx. 

Il-mudell dijaloġiku jimmira li joħloq spażju aħjar għat-tagħlim fl-iskejjel li jkun ħieles mill-vjolenza 
u li għandu approċ preventiv għall-vjolenza. Il-mudell jinvolvi lill-komunità kollha fl-iżvilupp 
tar-regoli tal-iskola u fil-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti. Ġew żviluppati ħames fergħat ta’ 
xogħol:  

1. L-Implimentazzjoni ta’ Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess. L-azzjonijiet kollha deskritti 
f ’din il-gwida, bħall-Gruppi Interattivi u l-Laqgħat ta’ Djalogu Letterarju wrew tagħlim imtejjeb 
iżda wkoll relazzjonijiet u koeżistenza fl-iskola kollha aħjar ukoll. Dawn l-azzjonijiet jippromwovu 
l-kollaborazzjoni u prinċipji msejsa fuq is-solidarjetà bħat-trasformazzjoni u d-djalogu egalitarju, li, 
min-naħa l-oħra, jiġġeneraw klima bla vjolenza u mibnija fuq il-ħbiberija

2. L-Iżvilupp tar-regola tal-iskola permezz ta’ proċess ta’ demokrazija deliberattiva msejsa fuq 
djalogu egalitarju. 

Sabiex tiġi deċiża u rispettata regola, jiġi propost proċess dijaloġiku li jista’ jdum ftit ġimgħat. Dan il-
proċess huwa msejjes fuq seba’ stadji u jinvolvi l-parteċipazzjoni tal-komunità kollha, kif ġej: 

• Kumitat Imħallat ta’ għalliema, familji u studenti jipproponi regola biex tiġi kkunsidrata mill-ko-
munità kollha. 

• Ir-regola tiġi diskussa waqt l-assembly tal-iskola kollha bil-parteċipazzjoni massima possibbli. 

X’inhu l-mudell dijaloġiku tal-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni      
tal-kunflitt?

11 Il-mudell dixxiplinarju huwa msejjes fuq ġerarkiji stabbiliti u r-rwol ta’ awtorità partikulari li hija kkunsidrata responsabbli 
għaż-żamma tal-koeżistenza. Il-mudell tal-medjazzjoni huwa karatterizzat mill-involviment ta’ ‘espert’ li jagħmilha ta’ med-
jatur bejn il-partijiet u joffri rispons skont ir-regoli stabbiliti.  
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• Il-membri tal-Kumitat Imħallat ixerrdu r-regola proposta lill-gruppi kollha tal-istudenti minn fejn 
jinġabar ir-rispons minn rappreżentanti tal-klassijiet inklużi l-bidliet suġġeriti. 

• Ir-rappreżentanti tal-istudenti, bl-għajnuna tal-membri mill-Kumitat Imħallat, jiddiskutu kif se tiġi 
implimentata r-regola proposta. 

• Imbagħad, ir-rappreżentanti tal-istudenti jirrapurtaw lura dwar id-diskussjonijiet tagħhom f ’laqgħa 
mal-persunal, familji u membri tal-komunità. Jiġbru wkoll ir-rispons ta’ dawn il-gruppi u jirri-
tornaw lura lejn il-klassi ma’ għalliema u rappreżentant tal-Kumitat Imħallat. 

• Il-komunità tissorvelja l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ kontinwu tar-regola. Il-follow-ups isiru 
fi gruppi u l-proċess globali jkun sorveljat mir-rappreżentanti tal-istudenti u l-Kumitat Imħallat. 

• Il-proċess jaħdem flimkien mat-taħriġ fil-forma ta’ Laqgħat ta’ Djalogu, diskussjoni tat-testi, vid-
eo-forums u attivitajiet oħra skont il-bżonn.  .

3. Introduzzjoni ta’ iktar strutturi u spazji għad-djalogu li jippromwovu vjolenza zero miċ-
ċokon.  Skola li timplimenta Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess u tkun Komunità ta’ Tagħlim tinvolvi 
l-familji fit-tagħlim, fit-teħid tad-deċiżjonijiet u fl-evalwazzjoni, kif spjegat fit-3 taqsima ta’ din il-
Gwida. Il-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitt li tapprova tolleranza zero għall-vjolenza mit-twelid 
għandhom ikunu fl-ewwel post fuq l-aġenda tal-Kumitat Imħallat tal-iskola li jiffoka fuq il-koeżistenza 
tal-iskola u l-kwistjonijiet soċjali. Kumitat Imħallat jinvolvi grupp magħmul minn familji, studenti u 
għalliema li jagħmlu proposti għad-diskussjoni fost il-komunità usa’ tal-iskola. . 

L-assemblies huma struttura oħra li tintuża fil-Komunitajiet għat-Tagħlim sabiex jipprevjenu 
l-kunflitti. Dawn huma laqgħat regolari fil-klassijiet, jew f ’livell ta’ skola fejn il-familji jiġu mistiedna 
jipparteċipaw, jekk ikun possibbli, fuq bażi regolari. Il-kunsens u l-ksur tal-liġi tas-silenzju huma 
kwistjonijiet diskussi f ’dawn l-ispazji. 

4. Il-promozzjoni tas-sensibbiltà tal-iskola kollha għall-iprem riċerka xjentifika dwar 
is-soċjalizzazzjoni preventiva tal-vjolenza. Il-prevenzjoni tas-soċjalizzazzjoni fil-vjolenza 
tikkonsisti mill-ġenerazzjoni ta’ interazzjonijiet soċjali li jippromwovu l-attrazzjoni lejn mudelli 
egalitarji u r-rifjut ta’ mudelli vjolenti (Gómez, 2015, Puigvert, 2014).

Il-konsegwenzi tal-vjolenza u l-ibbuljar ġew studjati fid-dettall u nafu li l-istudenti li jġarrbu l-vjolenza 
fl-iskola aktarx ma jkompluhiex. 

L-oppożizzjoni għall-vjolenza u l-abbiltà li jagħżlu persuni mhux vjolenti li magħhom nistabbilixxu 
r-relazzjonijiet titlob l-involviment tal-iskola kollha. Barra minn hekk, jekk is-soċjalizzazzjoni tibda 
mit-twelid, l-interventi preventivi kontra l-vjolenza għandhom jibdew ta’ età żgħira. Kif jgħid Oliver 
(2014) irridu nuru tolleranza zero lejn il-vjolenza mit-twelid. Biex nifhmu kif nistgħu niffaċilitaw 
din it-tip ta’ soċjalizzazzjoni, meħtieġ nidentifikaw l-eżistenza ta’ soċjalizzazzjoni tal-maġġoranza 
(għalkemm mhux unika jew esklussiva) li tippromwovi rabta bejn l-attrazzjoni u l-vjolenza. 

Ix-xjenzi soċjali u l-femminiżmu diġà pprovdew xi mudelli ta’ intervent: ix-xjenzi soċjali wrew il-
karattru soċjali tal-attrazzjoni u tal-imħabba għal għexieren ta’ snin. Jiġifieri, aħna niġu attratti 
lejn u nsiru nħobbu lil xi wħud, mhux minħabba xi determiniżmu bijoloġiku iżda minħabba 
l-interazzjonijiet soċjali u kulturali, minħabba dak illi nigħallmu permezz tas-soċjalizzazzjoni. 

Ir-riċerka ta’ Jesús Gómez (2015) li wittiet it-triq fuq is-soċjalizzazzjoni fl-imħabba u l-attrazzjoni, 
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speċjalment fost iż-żgħażagħ u l-adolexxenti, hija l-ewwel waħda li tipproponi li l-attrazzjoni hija 
r-riżultat tal-interazzjonijiet soċjali. L-istudju tiegħu juri li fil-biċċa l-kbira, is-soċjalizzazzjoni 
(għalkemm mhux unikament u esklussivament) tippromwovi rabta bejn l-attrazzjoni u l-vjolenza. 
Dan ifisser li ħafna aġenti għas-soċjalizzazzjoni, fosthom il-midja (ir-reklami, il-films u d-diski eċċ.) 
jagħtu messaġġ li mudelli ta’ relazzjonijiet vjolenti jew potenzjalment vjolenti jagħmlu l-ħsara iżda 
fl-istess ħin huma wkoll eċitanti, filwaqt li relazzjoni egalitarja hija konvenjenti iżda mhix imqanqla.

Jekk l-imħabba u l-attrazzjoni huma soċjali, id-djalogi jagħtu lok għat-trasformazzjoni tax-xewqa 
għall-vjolenza f ’xewqa għal mudelli iktar egalitarji. 

Il-prevenzjoni tal-vjolenza fis-sessi tinvolvi wkoll il-ħidma fuq il-kwistjoni tal-maskulinità, li tirrifjuta 
l-mudelli ta’ maskulinitaà u tippromwovi maskulinitajiet mhux vjolenti bħala “attraenti” u fl-istess 
ħin “siguri”. 

L-assemblies, sessjonijiet ta’ films, laqgħat ta’ djalogu u konverżazzjonijiet informali huma mħeġġa fl-
iskola biex jiżviluppaw fehim aħjar ta’ dawn it-teoriji ta’ riċerka u jistabbilixxu oppożizzjoni kondiviża 
għal kwalunkwe tip ta’ vjolenza.  

5. Jiġi mħeġġeġ l-intervent tal-osservatur. Promozzjoni tal-azzjonijiet l-iskola li jħeġġu 
l-ħbiberiji, is-solidarjetà u s-sapport għal persuni li jbatu minħabba kwalunkwe tip ta’ vjolenza. 
Promozzjoni tal-prevenzjoni u tal-intervent fost persuni indaqs (l-intervent tal-osservatur). 

Waħda minn dawn l-azzjonijiet hija l-Klabb tal-Qalbenin (Brave Club) (Longas, E. S., & Pulido, 
C.,2016) li tista’ tintuża fl-iskejjel primarji, bl-użu tal-intervent tal-ħbieb għall-prevenzjoni u biex jiġi 
eliminat il-kunflitt. 

Hemm diversi modi ta’ kif tiġi implimentata din l-azzjoni; il-gwida hawn isfel turi kif għadd ta’ skejjel 
ipoġġu dan kollu fil-prattika. Il-Klabb tal-Qalbenin jitlob djalogu miftuħ fejn l-istudenti jmexxu bil-
kunsens u jipparteċipaw f ’azzjonijiet kontra l-vjolenza li jinvolvu l-komunità tal-iskola kollha.

1) L-ewwel pass huwa l-ħolqien tal-Klabb fil-klassi, fejn l-istudenti kollha li jitqiesu kuraġġużi 
għax juru rispett u ma jużawx vjolenza jkunu parti minn dan il-grupp. Bħala punt tat-tluq, huwa 
kruċjali li jitrawmu relazzjonijiet imsejsa fuq trattament u ħbiberija tajbin fost l-istudenti. Xi 
kultant ikun hemm il-bord tal-Klabb mal-ħajt bl-ismijiet kollha tal-istudenti tal-klassi. 

2) It-tieni pass huwa li l-grupp jiġġenera l-vokabularju u l-istrateġiji tiegħu biex jagħtih lok 
jirraporta u jġib ruħu mingħajr vjolenza, kemm mal-vittmi ta’ xi aggressjoni u kemm ma’ dawk li 
jkunu xhieda. Dawn il-‘kodiċi’ jistgħu jkunu kemm verbali kif ukoll non-verbali. Ngħidu aħna, fil-
grawnd, il-Klabb tal-Qalbenin, jista’ jiftiehem li meta xi ħadd jirċievi xi aggressjoni l-oħrajn iservu 
ta’ ‘tarka’ ta’ ħbiberija (jiffurmaw nofs ċirku, quddiem l-aggressur u jipproteġu lill-vittma). . 

3) Il-Klabb irid jistabbilixxi linji gwida għall-azzjoni ċari f ’każ ta’ aggressjoni. Huwa importanti li 
jiġi ċċarat li l-vjolenza qatt ma tista’ tiġi ġustifikata u li wieħed jisħaq l-importanza li jkun dejjem 
favur il-vittma tal-aggressjoni u kontra l-aggressur. Ngħidu aħna, ftehim li jista’ jsir fost l-istudenti 
huwa li meta student jattakka ieħor, l-aggressur jiġi injorat – iżda l-persuna li ġiet attakkata jkollha 
l-attenzjoni minnufih. Barra minn hekk, il-vittma, u mhux l-aggressur, dejjem ikollu ċ-ċans jispjega 
x’ġara. Huwa essenzjali li jiġi spjegat li qed tiġi kkritikata l-imġiba vjolenti u mhux il-persuna. 
Fil-qosor, l-għan tagħna hu li l-istudenti jpoġġu lilhom infushom favur il-vittma u juru s-sapport 
tagħhom. Din il-viżibilità tingħata lill-persuna li qed tiġi attakkata u mhux lill-aggressur
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4) Meta student jattakka lil xi ħadd, jitlaq mill-Klabb tal-Qalbenin għax ma jkunx issodisfa l-unika 
kundizzjoni li hemm biex ikun parti mill-Klabb: ir-rispett u mingħajr vjolenza. Jista’ jingħata 
eżempju ta’ dan b’ħafna modi, għalkemm dak li hu relevanti huwa l-attitudni tal-bqija tal-istudenti 
li jirrifjutaw din l-imġiba. L-għada, l-istudenti kollha jibdew il-lezzjonijiet tal-klabb. Importanti li 
wieħed jenfasizza li l-għan tagħna hu li nħeġġu lill-aggressur jifhem li l-imġiba tiegħu jew tagħha 
ġiet iżolata u rrifjutata mill-grupp sabiex hu jew hi jibdel/tibdel l-attitudni. Barra minn hekk, 
infittxu wkoll li niġbdu l-attenzjoni lejn l-imġiba msejsa fuq trattament tajjeb. 

5) Huwa meħtieġ li nenfasizzaw li l-Klabb tal-Qalbenin jimla l-ispazji kollha tal-interazzjoni taċ-
ċentru edukattiv (il-klassi, il-bitħa, fejn jieklu, eċċ.). Għalhekk, mhijiex proċedura burokratika li 
qed tiġi indirizzata f ’mumenti jew spazji speċifiċi, iżda ssir dinamika importanti ħafna fiċ-ċentru 
edukattiv, xi ħaġa ħajja fl-iskola. B’hekk, meta jkun hemm kunflitt jiġi ġestit dak il-ħin stess. Hekk, 
il-komunità kollha tal-iskola u fundamentalment il-grupp ta’ ħbieb innfisu inkorporaw il-prinċipji 
ta’ din l-azzjoni fil-mod tagħhom ta’ kif jistabbilixxu r-relazzjonijiet fiċ-ċentru edukattiv.

Ir-riżultati:

Dan il-mudell:  

• 	Itejjeb it-tagħlim għax l-istudenti jħossu li l-iskola hija post fejn m’hemmx vjolenza.

• 	Itejjeb il-koeżistenza u r-relazzjonijiet ġo u barra l-ambjent tal-iskola.

• 	Jgħallem kif tipprevjeni l-vjolenza fir-relazzjonijiet.

• 	Iħeġġeġ l-etika proċedurali u d-demokrazija deliberattiva: nitgħallmu li l-effettività u l-validità 
tal-ftehim mhumiex biss dwar il-‘xiex’ iżda wkoll dwar il-‘kif ’ se nilħqu dak il-ftehim; u dwar it-
teħid tad-deċiżjonijiet bil-kunsens.
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POLICY RECOMMENDATIONS: 

■ Il-promozzjoni ta’ mudelli msejsa fuq il-komunità ta’ prevenzjoni u riżoluzzjoni tal-kunflitt 
lil hinn mid-dixxiplina u l-mudelli msejsa fuq il-medjazzjoni.  

■ Tiġi ffaċilitata u mħeġġa l-parteċipazzjoni tal-familja u l-komunità fit-tfassil tar-regoli 
tal-iskola. Jiġu żviluppati sistemi ta’ ‘demokrazija deliberattiva’ (id-djalogu u l-kunsens huma 
preferuti mill-votazzjoni għal għażliet opposti meta jsiru deċiżjonijiet demokratiċi) u ‘eti-
ka proċedurali’ (jiġi stabbilit li l-valur tad-deċiżjonijiet jew tal-ftehim ma jiddependix biss 
mill-kontenut tagħhom iżda mill-proċeduri, li jiġu segwiti).  

■ Il-promozzjoni ta’ taħriġ imsejjes fuq l-evidenza għall-għalliema fl-edukazzjoni soċjo-emozz-
jonali. Programmi edukattivi kurrenti jenfasizzaw l-emozzjonijiet a skapitu tas-sentimenti. 
L-edukazzjoni soċjo-emozzjonali li tikkontribwixxi biex tiġi megħluba l-vjolenza fis-sessi u 
s-sessiżmu hija inseparabbli mill-edukazzjoni tas-sentimenti bħall-ħbiberija u l-imħabba. 

■ Il-bini tal-kapaċità tal-iskola kollha u tal-komunità biex jiġu implimentati approċi ta’ soċ-
jalizzazzjoni preventiva fil-vjolenza tas-sessi u biex jiġi żviluppat mudell alternattiv ġdid ta’ 
maskulinità. 
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L-impatt soċjali mill-imsieħba ta’ STEP4SEAS:

L-Iskola Primarja La Rábida u ITS BACT huma l-imsieħba li implimentaw il-mudell Dijaloġiku tal-
prevenzjoni u r-Riżoluzzjoni tal-Kunflitt fl-iskejjel.  

P7. L-Iskola Primarja La Rábida (Spanja)

• 	Il-proċess ta’ bini ta’ regola li tista’ tiġi maqbula u segwita mill-komunità kollha tal-iskola għallem 
lill-iskola ‘xi tfisser id-demokrazija deliberattiva’. Instemgħu l-vuċijiet kollha u d-diskussjoni ġiet 
imsejsa fuq affermazzjoni valida u mhux fuq il-pożizzjonijiet ta’ poter. L-għan kien dejjem li jint-
laħaq ftehim. L-iskola tgħallmet mill-proċess biex tħejji l-argumenti aħjar u ssostnihom bil-fatti u 
l-evidenza.  

• 	Il-laqgħat tal-klassi li jsiru kull ġimgħa, dawk tad-delegati li jsiru kull xahar u dawk ġenerali li 
jsiru kull tliet xhur ħeġġew il-parteċipazzjoni tal-komunità edukattiva kollha fil-proċess tat-teħid 
tad-deċiżjoni tal-iskola, naqqsu l-kunflitti u tejbu l-klima tal-iskola.   

P8. ITS BACT (L-Italja)

• 	L-inizjattiva ntlaqgħet tajjeb ħafna mill-istudenti u l-ġenituri u biddlet għall-aħjar il-koeżistenza u 
l-koeżjoni soċjali. 

• 	Saħansitra l-istudenti iktar mistħija u li joqogħdu lura, bis-saħħa tal-kunċett tad-djalogu egalitarju, 
issa qed iħossuhom iktar komdi li jaqsmu l-opinjoni tagħhom. 

• 	Kien hemm effett pożittiv ukoll fuq il-proċess tat-tagħlim. It-tfal iqattgħu inqas ħin jiġġieldu u huma 
iktar involuti b’mod attiv waqt il-lezzjonijiet.  






