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UNITÀ 8 

IL-PARTEĊIPAZZJONI TAL-KOMUNITÀ FL-EDUKAZZJONI

It-tagħlim jiġi affettwat mill-interazzjonijiet kollha li jsiru ġewwa u barra l-klassi. 
Fis-soċjetà tal-informazzjoni tal-lum, in-numru u d-diversità tal-aġenti tat-tagħlim 
li magħhom jinteraġixxu l-istudenti kibru. Aħna ma nistgħux niksbu tagħlim ta’ 
livell għoli fil-klassi jekk il-familji tal-istudenti u l-komunità usa’ ma jiġux inklużi 
u jekk l-isfondi tal-istudenti ma jiddaħħlux fil-proċess tat-tagħlim. L-importanza 
tal-parteċipazzjoni tal-familja u tal-komunità fil-kooperazzjoni maċ-ċentri tal-edu-
kazzjoni hija ċara mir-riċerka bbażata fuq l-evidenza li hija disponibbli għalina. 

Din l-unità tiddeskrivi d-diversi forom ta’ parteċipazzjoni tal-komunità fl-edu-
kazzjoni u l-impatt potenzjali li kull waħda jista’ jkollha fuq l-edukazzjoni tat-tfal. 
L-unità tiffoka wkoll fuq approċċ wieħed li wera l-aħjar eżiti, li huwa dak li jipprom-
wovi l-parteċipazzjoni edukattiva ta’ kulħadd fil-komunità tal-istudenti: il-familji, 
ir-residenti tal-viċinat, il-membri ta’ gruppi u assoċjazzjonijiet lokali u kulturali, 
persunal mhux tat-tagħlim, voluntiera u l-bqija. Fit-tieni parti jiġu spjegati fid-det-
tall tliet modi ta’ kif jitwettqu Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess li jinvolvu lill-ko-
munità: qari bi djalogu, espansjoni tal-perjodu tat-tagħlim u Kumitati Mħalltin.

8.1. Il-parteċipazzjoni tal-komunità 

Għal għexieren ta’ snin, ħafna riċerka internazzjonali wriet il-benefiċċji 
tal-parteċipazzjoni tal-familja u tal-komunità fil-proċess edukattiv (Epstein, 1983; 
García, 2002; Grolnick, Kurowski, & Gurland, 1999; Henderson & Mapp, 2002; 
Hill & Taylor, 2004; Hoover-Dempsey et al., 2001; Pomerantz, Grolnick & Price, 
2005; Weiss, 2005). Il-Proġett INCLUD-ED analizza r-riċerka attwali u jikkonkludi li 
l-parteċipazzjoni tal-komunità fiċ-ċentri tal-edukazzjoni ttejjeb il-prestazzjoni tal-
korp tal-istudenti (INCLUD-ED, 2009, p. 45). Il-kooperazzjoni mal-familji tikkontrib-
wixxi għat-trasformazzjoni tal-konnessjonijiet maċ-ċentri tal-iskejjel f’relazzjonijiet 
indaqs, kif ukoll sabiex jingħelbu l-inugwaljanzi fir-riżultati akkademiċi. Barra minn 
hekk, din il-parteċipazzjoni hija partikolarment ta’ benefiċċju għal gruppi vulner-
abbli ta’ studenti, inklużi dawk b’riskju ogħla ta’ esklużjoni soċjali u edukattiva, 
dawk minn sfondi ta’ minoranza u studenti b’diżabbiltà (INCLUD-ED, 2009, p. 49).

“Il-parteċipazzjoni tal-komunità fl-iskejjel għandha wkoll irwol sinifikanti li tgħin 
sabiex jingħelbu l-inugwaljanzi tal-ġeneri fl-edukazzjoni, speċjalment billi jiġu invo-
luti qraba femminili u nisa oħrajn mill-komunità” (INCLUD-ED, 2009, p. 51)
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Madankollu, l-impatt ġenerali ta’ din il-parteċipazzjoni fil-komunità edukatti-
va jiddependi fuq kif u sa liema punt din tinħoloq u tiġi implimentata. Il-Proġett 
INCLUD-ED identifika ħames forom ta’ parteċipazzjoni tal-komunità edukatti-
va: parteċipazzjoni informattiva, konsultattiva, deċiżiva, evalwattiva u edukattiva 
(INCLUD-ED, 2009). Minn dawn it-tipi ta’ parteċipazzjoni, l-aħħar tlieta juru l-ak-
tar impatt fuq is-suċċess skolastiku. Il-karatteristiċi ta’ kull mudell huma miġbura 
fil-qosor hawn taħt:

8.1.1. It-tipi ta’ parteċipazzjoni tal-familji fiċ-ċentri edukattivi

Parteċi-
pazz-joni 
informattiva

Il-ġenituri jiġu informati dwar l-attivitajiet tal-iskola, il-funzjona-
ment tal-iskola u d-deċiżjonijiet li diġà ttieħdu.
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Il-ġenituri ma jeħdux sehem fid-deċiżjonijiet skolastiċi msem-
mija hawn fuq.

Il-laqgħat tal-ġenituri jikkonsistu fl-għoti ta’ informazzjoni 
dwar dawn id-deċiżjonijiet.

Parteċi-
pazz-joni 
konsultattiva

Il-ġenituri għandhom impatt limitat fuq it-teħid tad-deċiżjoni-
jiet.

Il-parteċipazzjoni hija bbażata fuq il-konsultazzjoni mal-familji.

Il-ġenituri jipparteċipaw permezz tal-korpi statutorji tal-iskola.

Parteċi-
pazz-joni 
fit-teħid 
tad-deċiż-
jonijiet

Il-membri tal-komunità jipparteċipaw fil-proċessi tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet billi jsiru rappreżentanti fil-korpi li jieħdu 
d-deċiżjonijiet.
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Il-membri tal-familja u tal-komunità jimmonitorjaw ir-respons-
abbiltà tal-iskola b’rabta mar-riżultati edukattivi tagħha.

Parteċi-
pazz-joni 
evalwattiva

Il-membri tal-familja u tal-komunità jipparteċipaw fil-proċessi 
tat-tagħlim tal-istudenti billi jgħinu fl-evalwazzjoni tal-prog-
ress tal-iskola tat-tfal.

Il-membri tal-familja u tal-komunità jipparteċipaw fl-evalwazz-
joni ġenerali tal-iskola.

Parteċipazz-
joni edukat-
tiva 

Il-membri tal-familja u tal-komunità jipparteċipaw fl-attivitajiet 
tat-tagħlim tal-istudenti kemm waqt il-ħinijiet normali tal-is-
kola kif ukoll wara l-iskola.

Il-membri tal-familja u tal-komunità jipparteċipaw fi program-
mi edukattivi li jirrispondu għall-ħtiġijiet tagħhom.

Sors:  (INCLUD-ED, 2009, p. 54)
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Parteċipazzjoni informattiva u parteċipazzjoni konsultattiva

Kemm il-parteċipazzjoni informattiva kif ukoll il-parteċipazzjoni konsultattiva 
huma l-aktar forom komuni ta’ parteċipazzjoni misjuba fiċ-ċentri tal-iskejjel: 
il-familji jissejħu għal laqgħat informattivi (parteċipazzjoni informattiva) jew 
għal laqgħat ewlenin għal konsultazzjoni (parteċipazzjoni konsultattiva).

Parteċipazzjoni strettament informattiva ma timplikax li l-ġenituri jkollhom 
xi rwol fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet; huma sempliċiment jirċievu l-in-
formazzjoni u d-deċiżjonijiet li l-membri tal-persunal ikunu ddeċidew li jieħdu 
b’rabta mal-edukazzjoni tat-tfal tagħhom. Il-parteċipazzjoni konsultattiva nor-
malment issir permezz ta’ gruppi ta’ tmexxija tal-iskejjel, bħall-Kunsill tal-Is-
kola, li fih huma rrappreżentati l-familji. F’ħafna okkażjonijiet, ir-rwol tagħhom 
f’dawn l-organi huwa ristrett biss għall-espressjoni tal-opinjoni tagħhom jew 
għall-approvazzjoni jew ir-rifjut tal-proposti mill-persunal. Il-postijiet disponib-
bli għar-rappreżentanti tal-familja fi ħdan il-proċessi uffiċjali jistgħu jkunu lim-
itati u l-maniġment tal-iskola xi drabi ma jkunx obbligat li jitlob il-kontribut 
tagħhom. Xi riċerka tissuġġerixxi li dan huwa mudell inaċċessibbli għal xi ġeni-
turi u r-rwoli rappreżentattivi spiss jimtlew primarjament minn individwi b’ċertu 
livell ta’ edukazzjoni.

Dawn iż-żewġ forom ta’ parteċipazzjoni minnhom infushom ftit għandhom ċans 
li jinfluwenzaw b’mod pożittiv is-suċċess tal-istudenti. Min-naħa l-oħra, il-forom 
l-oħrajn ta’ parteċipazzjoni spjegati fid-dettall f’din l-unità jiftħu t-teħid tad-deċiż-
jonijiet għall-komunità kollha u juru impatt aktar sinifikanti fuq ir-riżultati akka-
demiċi, l-iżvilupp emozzjonali u soċjali, kif ukoll il-koeżjoni soċjali.

Parteċipazzjoni deċiżiva

Il-parteċipazzjoni deċiżiva tinvolvi l-parteċipazzjoni tal-familja u tal-komunità 
fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet rigward kwistjonijiet marbuta maċ-ċentru 
tal-edukazzjoni. Dawn il-kwistjonijiet mhumiex proċessi esterni, iżda deċiżjonijiet 
interni dwar materji bħall-prijoritajiet taċ-ċentru, ir-regoli tal-iskola, l-attivitajiet 
extra-kurrikulari u l-bqija.

B’din l-għamla ta’ parteċipazzjoni jidhru spazji ġodda fejn il-familji u nies oħrajn 
fil-komunità jħossuhom liberi li jitkellmu, jesprimu l-opinjonijiet tagħhom, jiddi-
battu u jilħqu kunsens ma’ oħrajn, inklużi l-membri tal-persunal, b’rabta mal-edu-
kazzjoni li jridu għat-tfal tagħhom. Barra minn hekk, meta tiġi implimentata din 
il-forma ta’ parteċipazzjoni, il-familji u l-komunità edukattiva jipparteċipaw ukoll 
fil-formazzjoni u s-superviżjoni tal-attivitajiet edukattivi fl-iskola u l-eżiti li jirriżultaw 
minnhom. Id-djalogu ugwalitarju huwa fundamentali għal parteċipazzjoni deċiżiva. 
Dawk li jgħoddu huma l-argumenti espressi mhux il-pożizzjoni jew l-istatus li n-nies 
li jesprimuhom għandhom fil-komunità. B’hekk, hemm proċessi ta’ deliberazz-
joni fejn id-djalogu huwa orjentat lejn il-qbil aħħari fuq l-aħjar għażliet possibbli 
għall-edukazzjoni tat-tfal.
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L-assemblej tal-qraba tal-istudenti huma eżempju ta’ din il-parteċipazzjoni fil-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet: organizzazzjoni demokratika li tħeġġeġ lil dawk 
kollha fil-komunità jieħdu deċiżjonijiet dwar il-mistoqsijiet rilevanti li jirrigwardjaw 
it-tmexxija taċ-ċentru tagħhom.

Aktar informazzjoni dwar eżempji ta’ assemblej tal-qraba:

Asamblea del Colegio Andalucía (Sevilla): http://aecgit.pangea.org/pdf/27 
jornadas/CEIP_ANDALUCIA%20_Sevilla.pdf

[iċċekkjat f’April 2016]

Parteċipazzjoni evalwattiva

Din il-forma ta’ parteċipazzjoni tinvolvi lill-familji u lil membri oħrajn tal-komu-
nità fil-proċess ta’ valutazzjoni kemm tal-proċessi edukattivi tal-korp tal-istudenti, 
inklużi kwistjonijiet tal-kurrikulu u tat-tagħlim, kif ukoll taċ-ċentru b’mod ġenerali. 
Il-parteċipazzjoni tagħhom tfisser li jitqiesu bosta perspettivi kemm dwar l-iżvilupp 
ta’ kull student kif ukoll dwar ir-riżultati miksuba mill-iskola. Dawn il-valutazzjonijiet 
kollaborattivi jwasslu għat-titjib ta’ kuljum tal-attivitajiet fil-klassi u fiċ-ċentru usa’.

Iċ-ċentru tal-edukazzjoni tat-tfal ta’ Laakavuori, Ħelsinki, il-Finlandja

“Iċ-ċentru tal-edukazzjoni tat-tfal ta’ Laakavuori jinsab f’Ħelsinki, il-Finland-
ja. Total ta’ 52 % tas-67 tifel u tifla tagħhom huma immigranti. Iċ-ċentru jaħdem 
b’mod konġunt mal-iskola primarja. L-edukaturi jemmnu li l-komunikazzjoni hija 
kruċjali għall-fehim u l-motto tagħhom huwa “Negozjati, negozjati u negozjati.” 
F’dan is-sens, waħda mill-ħafna responsabbiltajiet li l-familji għandhom fiċ-ċent-
ru hija l-kumpilazzjoni ta’ pjanijiet individwalizzati għall-istudenti ta’ qabel l-iskola 
b’kollaborazzjoni mal-edukaturi. Minbarra dan, l-iskola u l-familji huma wkoll parti 
minn proċess komplet ta’ valutazzjoni għat-tagħlim u kwistjonijiet relatati oħrajn 
fit-tmexxija taċ-ċentru .”(Lastikka & García Carrión, 2012)

Lastikka, A.L.,& García Carrión, R. (2012). Participación de las familias en el 
curriculum y la evaluación. Cuadernos de Pedagogía, 429, 62-63.
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Parteċipazzjoni edukattiva

Fil-Komunitajiet tat-Tagħlim, il-familji u membri oħrajn tal-komunità jip-
parteċipaw b’mod attiv fi proċessi tat-tagħlim tat-tfal, pereżempju, fil-klassi 
waqt il-ħin tal-iskola, f’attivitajiet barra mill-ħin tal-iskola u fit-taħriġ tagħhom 
stess (f’korsijiet jew korsijiet ta’ taħriġ li jirrispondu għall-ħtiġijiet u l-interessi 
tagħhom).

Din ix-xorta ta’ parteċipazzjoni tfisser id-disponibbiltà ta’ aktar riżorsi umani 
li jappoġġjaw il-proċessi tat-tagħlim tat-tfal, li jikkawżaw azzjonijiet u mġibiet 
inklużivi li mbagħad jikkontribwixxu għal titjib fil-prestazzjoni u l-koeżistenza 
tal-iskola. Hija ssaħħaħ ukoll l-interess u l-isforzi tal-komunità kollha fit-tagħlim, 
billi trawwem tagħlim imtejjeb għal kulħadd, kif spjegat fid-dettall hawn taħt.

L-impatt ta’ parteċipazzjoni deċiżiva, evalwattiva u edukattiva

Il-parteċipazzjoni deċiżiva, evalwattiva u edukattiva għandha impatt 
sinifikanti fuq kwistjonijiet ewlenin tal-ħajja skolastika, sabiex b’hekk potenz-
jalment tħalli impatt sinifikanti fuq il-proċessi kollha tat-tagħlim u r-riżultati 
tagħhom. L-ewwel nett, minħabba li n-nies jitgħallmu fi spazji differenti u 
permezz ta’ diversi interazzjonijiet, l-istudenti għandhom ferm aktar ċans li 
jitgħallmu, billi jistgħu jirrikorru għal diversi interazzjonijiet u diskorsi. Dan 
jipprovdi wkoll mudelli sabiex jidentifikaw ruħhom magħhom l-adulti parteċi-
panti minflok, kif spiss jiġri, pereżempju, fil-każ ta’ studenti minn gruppi ta’ 
minoranzi etniċi, ma jkun hemm l-ebda sens tanġibbli li l-parteċipazzjoni 
fit-tmexxija taċ-ċentru hija possibbli.

Barra minn hekk, il-parteċipazzjoni tal-komunità tagħmel il-koordinazzjoni 
tad-diskussjoni aktar faċli bejn il-familji, l-iskola u aġenti edukattivi oħrajn fil-viċinat. 
Huma flimkien jieħdu deċiżjonijiet b’għan identiku li jtejbu l-prestazzjoni edukatti-
va u jgħinu lill-istudenti jirrealizzaw li jistgħu jirnexxu fl-edukazzjoni u jiksbu riżultati 
eċċellenti. Il-parteċipazzjoni tal-familji u tal-komunità fl-organizzazzjoni taċ-ċentru 
u fil-proċessi tal-edukazzjoni bħala tali ttejjeb ir-relazzjonijiet bejn il-qraba, l-iskola 
u l-viċinat. Ir-relazzjonijiet ta’ solidarjetà, kollaborazzjoni u ħbiberija huma msaħħa, 
sabiex b’hekk jibbenifikaw l-istudenti, il-familji tagħhom u l-komunità kollha kemm 
hi. Dan jippermetti prevenzjoni u riżoluzzjoni aktar effiċjenti tal-kunflitti billi l-istu-
denti, il-familji tagħhom, il-fakultà u membri oħrajn tal-komunità, għandhom aktar 
riżorsi umani disponibbli għalihom biex joħolqu djalogu li jirrispondi għall-prob-
lemi fil-koeżistenza jew fil-koeżjoni soċjali. 

Eżitu ta’ benefiċċju ieħor ta’ dawn il-forom ta’ parteċipazzjoni huwa ż-żieda 
fir-relazzjonijiet ugwalitarji bejn il-familji u l-aġenti tal-komunità li jservu biex jikkon-
tribwixxu sabiex jingħelbu l-inugwaljanzi u jitrawmu mudelli alternattivi tal-ġeneru. 
Bil-parteċipazzjoni tal-komunità, tali inugwaljanzi jistgħu jiġu skoperti u megħluba, 
biex fl-aħħar mill-aħħar jippermettu l-prevenzjoni ta’ sitwazzjonijiet ta’ kunflitt u 
aggressjoni, jew li tittieħed azzjoni effettiva kontrihom.
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It-trasformazzjoni tal-interazzjonijiet fl-iskola hija sors ta’ motivazzjoni għall-istu-
denti, minħabba li dawn jgħinu biex l-iskola tkun tagħmel aktar sens għat-tfal. Dan 
huwa saħansitra aktar il-każ għal gruppi vulnerabbli u ta’ minoranzi. Tali benefiċċ-
ji għandhom effett pożittiv fuq il-produzzjoni akkademika, l-inklużjoni soċjali u 
l-koeżjoni soċjali.

Eżempju ta’ relazzjonijiet ugwalitarji:

“Il-bidla fil-perspettiva hija tant kbira li r-relazzjonijiet mal-għalliema jinbidlu 
kompletament. Meta tara li jittrattawk bħal seħibhom, tħossok tajjeb u stmat. 
Ma tinħass l-ebda tensjoni meta titkellem magħhom, tħossok utli. Aħna naraw kif 
jaħdmu l-għalliema u nitgħallmu napprezzaw l-isforz tagħhom.”

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

Kif tiffaċilita l-parteċipazzjoni

Kull min jixtieq itejjeb l-edukazzjoni tat-tfal tiegħu jista’ jipparteċipa fl-iskola. 
Għalhekk, l-iskola għandha tkun flessibbli mal-ħtiġijiet tal-membri tal-komunità 
fir-rigward tal-iskedar tal-ħin, l-oqsma, l-interessi u l-bqija.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-inkorporazzjoni tal-vuċi tal-familji li 
tradizzjonalment ma kinux ipparteċipaw f’dawn l-oqsma tal-ħajja skolastika qabel, 
inklużi dawk minn gruppi ta’ minoranza jew dawk mingħajr edukazzjoni forma-
li. Meta jkun hemm rabta parteċipattiva bejn dak li jiġri fid-dar f’dawn il-familji 
u fl-iskola, l-iskola tista’ tirrispondi għall-ħtiġijiet reali tat-tfal u tal-komunità u, 
fl-istess ħin, tikkontribwixxi biex jingħelbu l-preġudizzju u l-isterjotipar li spiss jiġu 
esperjenzati minnhom.

Dak li ntqal hawn fuq huwa partikolarment importanti meta jitqies il-fatt li tra-
dizzjonalment dejjem kienu jipparteċipaw biss nies bi sfond partikolari li jikkomu-
nikaw bl-istess lingwa li tintuża fiċ-ċentru u li jistgħu jitkellmu b’mod kunfidenti 
dwar il-ħiliet akkademiċi u l-bqija. F’ħafna każijiet, familji jew nies fil-komunità 
bi sfondi oħrajn, fuq livell kulturali jew edukattiv, ma jipparteċipawx. Minbarra 
l-fatt li forsi ma jiġux mistiedna jagħmlu dan jew għaliex il-fehmiet tagħhom jiġu 
injorati bla ħsieb, jista’ jkun li huma ma jkollhomx fiduċja fl-abbiltà tagħhom li jik-
kontribwixxu jew iħossu li jridu jissodisfaw ċerti aspettattivi tradizzjonali. L-unika 
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għażla biex jingħelbu dawn l-ostakli hija li l-familji kollha jiġu mħeġġa jipparteċi-
paw fl-iskola u jiġi rikonoxxut li kwalunkwe differenza li jġibu magħhom hija fil-fatt 
essenzjali għas-suċċess edukattiv tal-istudenti. Fil-qosor, il-parteċipazzjoni ta’ dawk 
li qatt ma ħadu sehem qabel trid tkun possibbli u mħeġġa billi tinħoloq klima ta’ 
aspettattivi għoljin, sabiex b’hekk jitrawwem impenn ugwalitarju u demokratiku.

Sabiex jingħeleb kwalunkwe ostakolu li jista’ jinqala’ fil-parteċipazzjoni tal-famil-
ji u tal-komunità, huma meħtieġa dawn li ġejjin:

•   L-aġġustament tal-iskedi tal-ħin biex jiġu akkomodati n-nies fil-komunità.

•   L-inklużjoni tal-komunità meta jittieħdu d-deċiżjonijiet. Dan ifisser li huma 
jintalbu jattendu l-laqgħat ta’ diskussjoni u ta’ teħid tad-deċiżjonijiet u jintalbu 
jikkollaboraw fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Tiġi offruta l-opportunità ta’ parteċi-
pazzjoni lil dawk in-nies li l-vuċijiet tagħhom ġeneralment ma jiġux ikkunsidrati. 
Id-deċiżjonijiet jittieħdu skont il-validità tar-raġuni, irrispettivament mill-pot-
er, il-pożizzjoni jew l-istatus tan-nies li jagħtu l-opinjonijiet tagħhom. Dawk li 
tassew huma importanti huma l-argumenti.

•   Il-ħolqien ta’ atmosfera ta’ fiduċja u djalogu bl-użu ta’ lingwaġġ mhux 
diskriminatorju, fejn il-konverżazzjonijiet isiru fuq livelli orizzontali u ugwali-
tarji, minflok fuq il-livelli vertikali li spiss jiġu stabbiliti fi skejjel fejn il-membri 
tal-persunal jitqiesu bħala l-esperti.

•   It-trawwim tal-parteċipazzjoni ta’ kulħadd fil-laqgħat u fl-assemblej, kif ukoll 
l-istabbiliment ta’ djalogu ugwalitarju li jmur lil hinn mil-lingwaġġ speċjaliz-
zat. Għażla oħra hija li jiġu pprovduti servizzi ta’ traduzzjoni għal dawk li jat-
tendu li ma jkollhomx kmand tal-lingwa komuni. Hekk kif il-parteċipazzjoni 
tiżdied, in-nies li jkunu ġodda fiċ-ċentru jsiru familjari b’mod naturali mat-ter-
mini tekniċi relatati maċ-ċentru u l-kurrikulu tiegħu. Madankollu, kull djalogu 
għandu jsir konxjament mingħajr ma l-lingwa u l-vokabularju jkunu ostaklu.

•   Il-laqgħat iridu jkunu produttivi u ħadd ma għandu jħossu li qed jaħli ħinu, 
għalhekk, jeħtieġ li jiġi massimizzat it-teħid ta’ deċiżjonijiet strumentali.

•   Għandha tintuża diversità massima ta’ mezzi ta’ komunikazzjoni sabiex jiġi 
żgurat l-aktar tixrid wiesa’ possibbli ta’ informazzjoni fil-komunità. Eżempji ta’ 
tali mezzi ta’ komunikazzjoni jinkludu li wieħed jitkellem mal-familji fil-gradi 
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tal-iskejjel u l-użu ta’ gruppi u assoċjazzjonijiet lokali biex jgħinu fil-komu-
nikazzjoni b’modi oħrajn minbarra l-mezzi tradizzjonali, bħalma huma l-ittri li 
jintbagħtu lill-familji jew it-telefonati li jsirulhom.

•   Il-livelli eżistenti ta’ parteċipazzjoni għandhom jiġu vvalutati sabiex l-iżbalji 
li jwasslu għal ilmenti ta’ parteċipazzjoni limitata jew li “jiskwalifikaw” lil dawk li 
ma jipparteċipawx ma jseħħux, billi dawn l-azzjonijiet jiskoraġġixxu, aktar milli 
jinkoraġġixxu, lin-nies milli jipparteċipaw.

•    Meta nċemplu lill-familji, irridu nenfasizzaw l-opportunitajiet pożittivi 
għall-edukazzjoni tat-tfal tagħhom sabiex jiġu evitati reazzjonijiet li jiffokaw 
biss fuq problemi jew negattività fir-rigward tat-tifel jew it-tifla individwali jew 
taċ-ċentru.

•   Iż-żamma ta’ aspettattivi għoljin fir-rigward tal-kapaċità tal-familji li jid-
deċiedu li jsiru parti mill-iskola. Il-parteċipazzjoni tagħhom hija essenzjali biex 
tittejjeb il-kwalità ta’ dak li qed jiġi offrut mill-iskola.

8.2. Prattiki ta’ suċċess fil-parteċipazzjoni tal-komunità fl-edukazzjoni

Il-parteċipazzjoni edukattiva tal-komunità ġiet deskritta b’mod li juri kif hija 
ffokata fuq l-involviment tal-familji, tal-voluntiera, tal-professjonisti u ta’ oħrajn 
fl-ispazji tat-taħriġ u fit-teħid tad-deċiżjonijiet rigward aspetti li għandhom effett 
dirett fuq it-tagħlim tal-istudenti. Dan mhuwiex sempliċiment każ ta’ aktar kon-
sultazzjoni mal-gruppi li fihom huma rrappreżentati l-ġenituri. Lanqas ma huwa 
sempliċiment każ ta’ familji li jgħinu, pereżempju, fit-tħejjija ta’ festini jew kostumi 
tal-karnival. Il-parteċipazzjoni edukattiva tal-komunità tirrikjedi t-trasformazzjoni 
ta’ kwalunkwe nuqqas ta’ fiduċja fl-interess u l-kapaċità tal-familji lejn it-tmexxija 
tal-iskola f’aspettattivi għoljin ta’ tali evalwazzjoni konkreta. Dan japplika b’mod 
partikolari fil-każ ta’ dawk li, għal raġuni jew oħra, ipparteċipaw inqas ta’ spiss. 
Ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni edukattiva jekk id-djalogu mal-fakultà ma 
jkunx ugwalitarju u bbażat fuq il-validità tal-argumenti. Il-parteċipazzjoni edukatti-
va sseħħ meta kulħadd jikkoopera sabiex jintlaħaq għan komuni: l-aħjar esperjenza 
ta’ tagħlim u edukazzjoni possibbli għat-tfal tagħhom.

Sussegwentement, jiġu deskritti tliet prattiki identifikati bħala li jirnexxielhom 
iżidu l-parteċipazzjoni edukattiva effettiva fil-komunità: il-qari bi djalogu, l-espan-
sjoni tal-perjodu tat-tagħlim u l-Kumitati Mħalltin.
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8.2.1. Qari bi djalogu

Valls, Soler u Flecha (2008) jiddefinixxu l-qari bi djalogu bħala:

“il-proċess intersuġġettiv tal-qari u l-fehim ta’ test li n-nies jistħarrġuh fil-fond 
fl-interpretazzjonijiet tagħhom, jaħsbu b’mod kritiku dwaru u l-kuntest tiegħu, u 
jintensifikaw il-komprensjoni tal-qari tagħhom permezz ta’ interazzjoni ma’ aġenti 
oħrajn, sabiex b’hekk jiftħu possibbiltajiet ta’ trasformazzjoni ġodda kemm bħala 
qarrejja kif ukoll bħala persuni fid-dinja reali.”  (Flecha, Soler, & Valls, 2008, p. 73)

Il-qari bi djalogu jmur lil hinn mit-tagħlim dwar kif l-aħjar li jinqraw il-kreazzjoni-
jiet u l-perċezzjonijiet iffissati f’test li huma aċċessibbli biss permezz tar-relazzjoni 
limitata bejn il-qarrej u t-test. Tali approċċ tal-qari jrawwem l-iżvilupp tal-proċessi 
analitiċi u konjittivi ta’ individwu. Min-naħa l-oħra, il-qari bi djalogu jaħdem f’kon-
formità ma’ qafas ta’ teoriji tal-psikoloġija tat-tagħlim li jenfasizzaw l-interazzjoni u 
jinkorporaw ir-relazzjonijiet bejn il-qarrej u l-persunal u oħrajn fl-ispazju minbarra 
r-relazzjoni tal-qarrej waħdu.

F’dan is-sens, il-qari bi djalogu jżid dimensjoni soċjali mal-komprensjoni tal-qa-
ri hekk kif isir proċess kondiviż u intersuġġettiv li jinkludi nies u kuntesti oħrajn 
preżenti fil-ħajja tat-tfal kemm ġewwa kif ukoll barra l-iskola. Għalhekk, il-karat-
teristika ewlenija tal-kompiti ta’ qari bi djalogu hija dik ta’ interazzjoni u djalogu 
emerġenti bejn il-qarrejja tat-test. Din tippermetti komprensjoni aktar profonda 
tal-qari li tinkorpora interpretazzjoni letterarja u riflessjonijiet kritiċi fuq il-ħajja u 
s-soċjetà. Fl-istess ħin, toħloq opportunitajiet għal trasformazzjoni personali u 
soċjali. 

Eżempju ta’ żieda fl-interazzjonijiet, fl-oqsma  
disponibbli u fil-ħinijiet tal-qari:

“Jiena ma nifhimx xi tfisser is-sentenza ‘qed jisfuma fix-xejn gradwalment’”, tgħid 
Nihad … 

Jesica tgħinha grazzi għall-qari li hija għamlet ma’ missierha. “Jiena ma fhimthiex 
lanqas, iżda missieri qraha miegħi u spjegali li tfisser li huwa għajjien u qed jitlef 
saħħtu”. 

B’hekk, bl-għan li tgħin lil Nihad, Jesica tippreżenta fil-laqgħat id-djalogi li kellha 
ma’ missierha waqt li kienet qed taqra El Quixote fid-dar.”

Ortega, S (2011). Leyendo juntos. Suplemento Escuela, 2, 7-8 
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Il-mudell ta’ qari bi djalogu jfisser aktar spazji għall-qari u l-kitba b’żieda fil-ħin 
disponibbli u fl-għadd ta’ nies.

Il-prattika tal-qari bi djalogu hija diversifikata, organizzata u kondiviża bejn 
iċ-ċentru tal-edukazzjoni, il-familji tal-istudenti u l-komunità edukattiva b’mod ġen-
erali. Fil-klassi din tieħu l-forma ta’ Gruppi Interattivi b’qari kondiviż. Fiċ-ċentru usa’ 
dan iseħħ fil-Librerija b’Tutoraġġ, fil-klassijiet tal-istudju u fil-klassijiet diġitalizzati 
tat-tutoraġġ u, fil-komunità, dan iseħħ, pereżempju, waqt l-edukazzjoni fil-familja 
u l-qari fid-dar.

Il-qari bi djalogu jsir prijorità mit-twelid sal-età ta’ 18-il sena u, b’hekk, 
jinħolqu opportunitajiet akbar għall-prattika tiegħu għall-istudenti u l-familji 
tagħhom barra mill-ħin tal-iskola, fi tmiem il-ġimgħa u fil-vaganzi. L-impli-
mentazzjoni ta’ żieda fl-interazzjonijiet, fl-ispazji u fil-ħinijiet tal-qari għandha 
effett kruċjali fuq l-iżvilupp tal-ħiliet ta’ komunikazzjoni li, min-naħa tiegħu, 
għandu konsegwenzi pożittivi fuq it-tagħlim ta’ oqsma oħrajn tal-kurrikulu. 

Fil-qosor, il-qari bi djalogu jirrappreżenta t-tranżizzjoni minn esperjenza 
individwali għal esperjenza intersuġġettiva bħala riżultat tal-interazzjoniji-
et ma’ oħrajn fil-grupp jew fil-komunità usa’. Iż-żieda tal-ispazji disponibbli 
għall-qari bi djalogu toħloq ambjent ta’ tagħlim sodisfaċenti u ddiversifikat 
aktar.

Xi forom ta’ żieda fl-ispazji għall-qari bi djalogu jinkludu l-użu ta’:

•    Gruppi Interattivi bil-qari,

•    Attivitajiet interattivi, pereżempju, qari fil-klassi bejn studenti fl-istess 
sena, fi snin differenti jew ma’ voluntiera,

•    Attivitajiet fil-Librerija b’Tutoraġġ, klassijiet tal-istudju mmonitorjati u 
klassijiet diġitalizzati mmonitorjati, kemm waqt il-ħin tal-iskola kif ukoll barra 
mill-ħin tal-iskola man-nies fil-komunità,

•    It-trawwim ta’ attivitajiet għall-istudenti sabiex jaqraw fid-dar mal-familji 
tagħhom.
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Eżempju ta’ qari bi djalogu bħala apprendiment ikkonsolidat: 

“Din l-attività ta’ qari kkonsolidat titwettaq waqt il-ħin tal-iskola ma’ voluntiera 
li jattendu l-iskola għal (minimu ta’) siegħa fil-ġimgħa fi klassi partikolari ... f’dan 
il-każ, Diana, omm, voluntiera ... tinsab mal-mejda ppreparata minn qabel ... sabiex 
ikunu jistgħu jingħaqdu tliet persuni biex ipoġġu u jaqraw ... L-ewwel huma jaqraw 
fis-skiet u mbagħad jaqraw b’leħen għoli wara xulxin. Diana tanalizza li l-kelmiet 
huma korretti ... Meta jispiċċaw jaqraw l-artiklu, bejniethom, huma jgħaddu għal 
dawk is-suġġetti li kienu aktar interessati fihom biex jiddiskutu x’inhi t-tifsira ta’ 
dak il-qari speċifiku, kif jorbtuh mal-ħajja ta’ kuljum tagħhom, mal-affarijiet li qed 
jiġru llum fid-dinja, eċċ. Eventwalment, huma jwettqu awtovalutazzjoni ... Fl-aħħar 
nett, issir valutazzjoni kondiviża tal-istudenti kollha mill-istudenti stess u mill-vol-
untiera. Meta dan isir, Diana turi s-sodisfazzjon tagħha għall-isforz li sar u t-titjib 
miksub mit-tfal li jaqraw magħha fuq bażi ta’ kull ġimgħa. Hija tagħtihom parir biex 
ikomplu jaqraw fid-dar.”

Ymbert, M. & Rodríguez, J. (2011). La lectura dialógica en la Comunidad de 
Aprendizaje Amistat. Suplemento Escuela, 2, 3-4.

Il-qari bi djalogu jirrispondi għal parti waħda mill-qafas teoretiku usa’, li hija 
t-tagħlim bi djalogu. Kif intqal f’unitajiet preċedenti, awturi ewlenin fix-xjenzi tat-
tagħlim, bħal Vygotsky, Wells, Rogoff jew Bruner, fost l-oħrajn, jenfasizzaw ir-rwoli 
tal-interazzjoni u tad-djalogu matul il-proċess kollu tat-tagħlim, inkluż il-qari.

Min-naħa l-oħra, il-kontribuzzjonijiet minn Noam Chomsky (1977) fil-pubblika-
zzjoni tiegħu Universal Grammar Theory jiġġustifikaw kunċett universali tal-lingwa 
li jgħid li kull tifel u tifla, meta jitwieldu, igawdu l-istess possibbiltajiet lingwistiċi 
(grammatika universali). “It-tfal ta’ familji minn sfondi kulturali differenti għandhom 
l-istess kapaċità li jifhmu t-tifsira ta’ kull sentenza u, għalhekk, jirrispondu għal u 
jipparteċipaw fi kwalunkwe djalogu ta’ kwalunkwe qasam ta’ għarfien. Minħabba 
li l-abbiltà li tiżviluppa u titgħallem lingwa hija stabbilita f’moħħ kull tifel u tifla, ma 
hemm l-ebda restrizzjoni lingwistika biex tifhem il-lingwa” (‘Children of families 
from varying cultural backgrounds share the same capacity for understanding the 
meaning of every sentence and therefore respond to and participate in any dia-
logue of any area of knowledge. Since the ability to develop and learn language is 
fixed in the brains of every child, there is no linguistic restriction to understanding 
language’) (Aubert, Flecha, García, Flecha, & Racionero, 2008, p. 96).

Bl-istess mod, il-kontribuzzjonijiet mill-filosfu Jürgen Habermas huma kruċ-
jali. Fil-pubblikazzjoni tiegħu Theory of Communicative Action (Habermas, 
1981), huwa jiddeskrivi kif kulħadd għandu kapaċità għal-lingwa u l-azzjoni, 
irrispettivament mit-taħriġ jew il-livell akkademiku tagħhom, u l-bqija. Għal-
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hekk, huma jistgħu jistabbilixxu l-interazzjonijiet ta’ komunikazzjoni mal-oħrajn 
u jikkontribwixxu b’argumenti għad-djalogu sabiex jintlaħaq ftehim jew qbil.

Kontribuzzjoni teoretika ewlenija oħra ssir minn Mihjail Bakhtin (1984). Huwa 
jipproponi li djalogu li jinsab għaddej inbena parzjalment minn kull djalogu 
ieħor li xi ħadd ikun involut fih. Għalhekk, dan joħloq katina ta’ djalogi. Dan 
il-kunċett ta’ katina jfakkarna li l-istudenti jmorru fil-klassi bid-djalogi li jkunu 
involvew ruħhom fihom qabel. Meta jaqraw, in-nies joħolqu djalogu bbażat 
fuq id-djalogi tal-interazzjonijiet preċedenti tagħhom; aħna noħolqu tifsiriet 
f’din l-esperjenza ta’ djalogu dwar test. Il-qari u t-tifsira jissaħħu għall-individ-
wi kollha li jingħaqdu mal-interpretazzjoni ġenerali.

Minbarra r-referenzi ta’ hawn fuq, hemm bosta studji oħrajn dwar ir-ri-
levanza tar-relazzjonijiet li skola għandha mal-familji tal-istudenti tagħha u 
mal-komunità dwar il-proċess biex titgħallem taqra. Pereżempju, il-Proġett 
ta’ Riċerka tal-Familja ta’ Harvard1 li ilu għaddej fl-Università ta’ Harvard mill-
1983, jiffoka fuq l-analiżi tal-benefiċċji li għandha l-parteċipazzjoni tal-familja 
u tal-komunità fuq is-suċċess akkademiku tal-korp tal-istudenti, speċjalment 
fil-każ ta’ tfal f’ambjenti aktar vulnerabbli. Permezz tal-essay Home School 
Study of Language and Literacy Development, intwera li l-appoġġ tal-familja, 
kemm fl-iskola kif ukoll barra minnha, għandu influwenza akbar fuq l-iżvilupp 
tal-ħiliet ta’ komunikazzjoni bikrija mil-livell soċjo-ekonomiku jew l-isfond 
kulturali.

Dan huwa fundamentali. Mill-perspettiva reduzzjonista, il-kapaċità tal-edu-
kazzjoni li tittrasforma u tegħleb sitwazzjonijiet ta’ inugwaljanza tqieset bħala 
impossibbli. Fil-fatt, kien maħsub li l-edukazzjoni ma għamlet xejn ħlief li rrinforzat 
l-inugwaljanza. Ir-riżultati tal-istudji li ġew ikkompilati mill-Università ta’ Harvard 
juru l-oppost, fis-sens li l-parteċipazzjoni u l-kooperazzjoni ta’ skola mal-familji u 
l-komunità tagħha, f’termini tal-progress fil-qari, jistgħu jużaw id-diversità u jtejbu 
l-livelli edukattivi u l-pass tat-tagħlim.

Fil-qosor, ir-riċerka globali tal-ogħla livell uriet li t-trawwim ta’ attivitajiet kultur-
ali li jżidu l-interazzjonijiet kemm bejn l-istudenti u l-familji tagħhom, kif ukoll bejn 
il-persunal u membri oħrajn tal-komunità għandu effett kruċjali fuq iż-żieda tal-
pass tat-tagħlim u fuq l-akkwiżizzjoni u l-iżvilupp tal-kapaċità komunikattiva fit-tfal.

 1 Jekk jogħġbok ara s-sit web tal-Proġett ta’ Riċerka tal-Familja ta’ Harvard: http://www.hfrp.org
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Aktar informazzjoni rigward il-qari bi djalogu:

Llopis, A., Villarejo, B., Soler, M., & Álvarez, P. (2016). (Im)Politeness and inter-
actions in Dialogic Literary Gatherings. Journal of Pragmatics, 94, 1-11

Racionero, S. & Padrós, M. (2010) The Dialogic Turn in Educational Psycholo-
gy. Journal of Psychodidactics, 15 (2), 143-162.

Soler, M. (2001). Dialogic reading. A new understanding of the reading event. 
Unpublished PhD Thesis, Harvard University.

8.2.2. Espansjoni tal-ħin tat-tagħlim

L-espansjoni tal-ħin tat-tagħlim hija Azzjoni Edukattiva ta’ Suċċess għall-in-
klużjoni edukattiva (Flecha, 2015). Xi riċerka preċedenti bħal dik immexxija 
minn Creemers u Reezigt (1996) turi relazzjoni pożittiva bejn iż-żieda fil-ħin 
tat-tagħlim u r-riżultati akkademiċi, speċjalment f’termini tal-ħin permess għal 
tagħlim strumentali bħall-matematika, il-lingwi u x-xjenza. Ir-riċerka minn 
Creemers u Reezigt (1996), b’mod partikolari, li għadha rilevanti għoxrin sena 
wara, turi li l-aktar skejjel effiċjenti huma dawk li joffru l-aktar opportunità 
espansiva għat-tagħlim f’termini ta’ ħin.

Fil-Komunitajiet tat-Tagħlim, il-ħin tat-tagħlim barra l-ħin normali tal-iskola 
jiġi kkunsidrat ukoll. Dan jippermetti opportunitajiet addizzjonali għal oppor-
tunitajiet speċifiċi ta’ taħriġ tal-istudenti f’termini tal-Azzjonijiet Edukattivi ta’ 
Suċċess, inklużi l-Laqgħat ta’ Djalogu u, pereżempju, il-Librerija b’Tutoraġġ, 
fejn l-istudenti jagħmlu x-xogħol skolastiku tagħhom u jsolvu l-mistoqsijiet li 
jista’ jkollhom fir-rigward tal-kontenut tiegħu. Dan jgħin biex jiżdied il-pass tat-
tagħlim għall-istudenti kollha u, fl-istess ħin, jippermetti appoġġ addizzjonali 
għall-istudenti b’diffikultajiet jew żvantaġġi. L-adulti (il-persunal u l-voluntiera) 
jipparteċipaw f’dawn l-ispazji sabiex iżidu l-għadd u l-kwalità tal-interazzjoniji-
et. Dan jikkontribwixxi b’mod deċiżiv għat-tnaqqis tal-inugwaljanzi edukattivi 
billi jirrispondi għad-diffikultajiet fit-tagħlim u jipprovdi appoġġ addizzjonali 
sabiex l-istudenti jkunu jistgħu jwettqu l-attivitajiet fil-ħinijiet mhux tal-iskola.

Fil-każ tal-Libreriji b’Tutoraġġ li jkunu miftuħin barra l-ħin tal-iskola, 
pereżempju filgħaxija jew fi tmiem il-ġimgħa, it-tfal u l-familji tagħhom jiġu 
offruti spazju ta’ tagħlim li jkun aċċessibbli u bla ħlas. Anki jekk il-Libreriji 
b’Tutoraġġ jistgħu jieħdu diversi forom, il-karatteristika ewlenija tagħhom hija 
dik li jipprovdu spazju miftuħ għall-komunità fejn kulħadd, speċjalment it-tfal, 
jistgħu jsibu riżorsi u għajnuna (minn voluntiera) biex jappoġġjaw ix-xogħol 
tagħhom f’suġġetti strumentali.
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Jekk, pereżempju, ċentru li jsir Komunità tat-Tagħlim joħlom li jkollu spazju 
fejn l-istudenti jistgħu jagħmlu x-xogħol skolastiku tad-dar tagħhom, il-komu-
nità edukattiva tista’ taqbel b’kunsens li dan huwa prijorità minħabba l-fatt 
li ma teżisti l-ebda dispożizzjoni fil-qasam. Konsegwentement, il-ftuħ tal-li-
brerija taċ-ċentru għall-viċinat barra l-ħin tal-iskola jista’ jkun mod li jigga-
rantixxi li l-iskola tpoġġi r-riżorsi tagħhom biex tipprovdi kemm għat-tfal kif 
ukoll għall-familji tagħhom. Hawnhekk, kwalunkwe familja tista’ takkumpanja lil 
uliedha sal-librerija u tappoġġjahom waqt li jkunu qed jagħmlu x-xogħol sko-
lastiku tad-dar tagħhom, jew inkella, il-voluntiera li jiftħu l-Librerija b’Tutoraġġ 
jistgħu jipprovdu assistenza lil dawk li jeħtiġuha.

Il-ħinijiet tal-ftuħ u l-attivitajiet ivarjaw b’mod konsiderevoli bejn il-Libreriji 
b’Tutoraġġ. Xi Libreriji b’Tutoraġġ jiftħu fi tmiem il-ġimgħa, oħrajn wara nof-
sinhar jew fil-btajjel. Eżempju ta’ attivitajiet jinkludu qari minn ktieb, ix-xogħol 
skolastiku tad-dar jew is-soluzzjonijiet għall-mistoqsijiet tal-istudju, it-tagħlim 
ta’ lingwa jew il-logħob taċ-ċess u l-bqija.

Eżempji ta’ titjib fit-tagħlim

“María, studenta li tbati minn problemi emozzjonali, irnexxielha bl-attivitajiet 
komplementari li hija twettaq fil-Librerija b’Tutoraġġ, biex tikseb kapaċitajiet ta’ 
qari-kitba li hija ma setgħetx tikseb fil-klassi.”

“Jesús, student bi mġiba ħażina, permezz ta’ qari kondiviż ta’ stejjer tradizz-
jonali tal-Andalusija ma’ għalliem, innormalizza l-ħeffa tiegħu fil-qari. Huwa ħadem 
ukoll f’bosta sessjonijiet ma’ ommu li attendiet il-Librerija b’Tutoraġġ biex ittejjeb 
il-ħiliet tagħha fil-qari.”

Molina, A. & Barrera, E. (2011). La biblioteca Fantasía como espacio transfor-
mador de desigualdad. Suplemento Escuela 2, 6-7.

Aktar ma jiġu implimentati attivitajiet ta’ tagħlim strumentali fiċ-ċentru, aktar 
ikun twil il-ħin li l-istudenti jkunu jistgħu jiddedikaw għat-tagħlim u b’hekk jiksbu 
riżultati aħjar u suċċess edukattiv.
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Eżempju tal-Librerija Fantasía fis-CEIP Andalusia:

Eżempju ta’ Librerija b’Tutoraġġ jeżisti fis-CEIP Andalusia. F’dan iċ-ċentru 
partikolari, ġie deċiż li waħda mill-azzjonijiet li riedu jniedu ladarba saru Komu-
nità tat-Tagħlim kienet dik li żżid il-ħin disponibbli għat-tagħlim. Għal dan l-iskop, 
huma ddeċidew li jikkonvertu l-librerija taċ-ċentru fi spazju miftuħ għall-komunità. 
Huma għażlu l-approċċ ta’ Librerija b’Tutoraġġ biex jagħmlu dan. Il-prinċipju 
ewlieni kien li jiġu organizzati attivitajiet madwar ir-riżorsi disponibbli permezz 
tal-librerija kif ġej:

—  Il-librerija tal-iskola tintuża bħala ċentru tar-riżorsi għal skopijiet tal-għoti u 
r-riċeviment tat-tagħlim.

—  Il-Librerija b’Tutoraġġ tinkludi l-litteriżmu tal-informazzjoni u l-iżvilupp tal-
ħiliet fir-riċerka.

— Il-Librerija b’Tutoraġġ tippromwovi u trawwem il-qari u l-kitba.

—  Il-Librerija b’Tutoraġġ tipprovdi appoġġ u pariri rigward il-kurrikulu.

—  Il-librerija tkun spazju biex twitti l-inugwaljanzi u taġixxi bħala ċentru biex 
tagħti ħajja ġdida lill-edukazzjoni u l-kultura fil-Komunità tat-Tagħlim.

—  Il-Librerija b’Tutoraġġ tkun teħtieġ organizzazzjoni u tmexxija minn vol-
untiera.

Molina, A. & Barrera, E. (2011). La biblioteca Fantasía como espacio transfor-
mador de desigualdad. Suplemento Escuela, 2, 6-7.

8.2.3. Kumitati tax-Xogħol Imħalltin

Kif ġie spjegat fid-dettall fl-Unità 3, il-Kumitati Mħalltin huma fformati minn 
studenti u l-familji tagħhom, persunal u/jew professjonisti edukattivi oħrajn u vol-
untiera, biex b’hekk jirrappreżentaw id-diversità tal-komunità edukattiva. Il-Kumita-
ti Mħalltin huma inkarigati biex iwettqu bidliet orjentati lejn l-Azzjonijiet Edukattivi 
ta’ Suċċess speċifiċi li tfasslu għaċ-ċentru. Dawn il-Kumitati, approvati mill-Kun-
sill tal-Iskola, huma organizzati f’konformità mal-prijoritajiet li ppropona ċ-ċen-
tru għall-iżvilupp ta’ Azzjonijiet ta’ Suċċess u huma jikkoordinaw, jimplimentaw, 
jissorveljaw u jivvalutaw kontinwament aspett speċifiku jew attività speċifika. Xi 
responsabbiltajiet possibbli tal-Kumitati Mħalltin huma dawn li ġejjin: Il-Voluntiera, 
it-Tagħlim, il-Komunikazzjoni, il-Koeżistenza, eċċ. 
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Il-Kumitati Mħalltin huma dejjem miftuħa għal proposti ġodda u jinbidlu per-
mezz ta’ diskussjoni u kunsens. Tali deċiżjonijiet huma bbażati fuq il-validità tar-
raġuni tal-perspettivi kollha mingħajr ma jiġu imposti minn individwi jew gruppi 
fil-poter, inklużi professjonisti edukattivi.

Għal aktar tagħrif:

Flecha, R. & Soler, M. (2013) Turning difficulties into possibilities: engaging 
Roma families and students in school through dialogic learning. Cambridge Journal 
of Education, 43(4), p. 451-465. doi:10.1080/0305764X.2013.819068

INCLUD-ED Consortium (2009). Actions for success in schools in Europe. Brus-
sels: European Commission

Padrós, M., García, R., de Mello, R., & Molina S. (2011). Contrasting scientific 
knowledge with knowledge from the lifeworld: The Dialogic Inclusion Contract. 
Qualitative Inquiry, 17 (3), 304-312.
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