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UNIT 7
LAQGĦAT LETTERARJI TA’ DJALOGU
Il-laqgħat ta’ djalogu huma waħda mill-Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess
(SEAs) żviluppati fil-Komunitajiet tat-Tagħlim. Dawn jinvolvu l-bini kollettiv tat-tifsir u l-għarfien abbażi tad-djalogu mal-korp kollu tal-istudenti jew man-nies li jipparteċipaw fil-laqgħat. Il-laqgħat ta’ djalogu huma bbażati fuq il-Qari bi Djalogu
(Serrano, Mirceva & Larena, 2010) u fuq is-seba’ prinċipji tat-tagħlim bi djalogu
(Flecha, 1997). Barra minn hekk, huma jiffokaw fuq l-aktar kreazzjonijiet siewja
tal-umanità f’diversi oqsma mil-letteratura sal-arti u l-mużika. Permezz tal-laqgħat
ta’ djalogu jsir kuntatt dirett ma’ kapolavuri eterni u għarfien xjentifiku li l-umanità
akkumulat matul is-sekli. Dan il-kuntatt jitrawwem fil-laqgħat u huwa disponibbli
għal kulħadd, irrispettivament mill-età, il-ġeneru, il-kultura jew l-abbiltà.
F’din l-unità jiġu ppreżentati l-karatteristiċi ewlenin tal-laqgħat ta’ djalogu.
L-ewwel taqsima hija ffokata fuq dawk li jibbenifikaw minn firxa u esperjenza akbar
fiż-żmien: il-Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu (DLGs). Fit-tieni taqsima, jiġu kkunsidrati
laqgħat ta’ djalogu alternattivi li huma ffokati fuq oqsma speċifiċi tal-kultura u
x-xjenza, bħal laqgħat ta’ djalogu dwar l-arti, laqgħat ta’ djalogu dwar il-matematika, laqgħat ta’ djalogu dwar ix-xjenza jew laqgħat ta’ djalogu pedagoġiku.
7.1. Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu
Il-Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu (DLGs) oriġinaw fis-snin tmenin (1980s) f’Escuela de Personas Adultas La Verneda-Sant Martí f’Barċellona u kienu jinkludu
laqgħat dwar il-letteratura li fihom il-parteċipanti qraw u ddiskutew kapolavuri
tal-letteratura universali. Ramón Flecha, fil-ktieb tiegħu Sharing Words (2000), jispjega t-tagħlim bi djalogu u l-prinċipji tiegħu: id-djalogu ugwalitarju, l-intelliġenza
kulturali, it-trasformazzjoni, id-dimensjoni strumentali, il-ħolqien ta’ tifsira, is-solidarjetà u l-ugwaljanza fid-differenza. Huwa jagħmel dan permezz tal-esperjenzi
u t-trasformazzjonijiet ta’ nies li saru litterati jew li qraw ktieb għall-ewwel darba
b’riżultat tad-DLGs u li saru ammiraturi passjonati ta’ Lorca, Cervantes, Joyce u
Sappho.
B’riżultat ta’ eżiti bħal dawn, il-Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu jinfirxu għal ċentri
u entitajiet oħrajn, inizjalment fil-qafas tal-edukazzjoni għall-adulti. Fil-fatt, il-Confederación de Federaciones y Asociaciones Culturales y Educativas għall-edukazzjoni demokratika għall-adulti (CONFAPEA) kellha rwol ewlieni fit-tixrid u
l-promozzjoni tad-DLGs. Bl-użu tal-motto “1001 Laqgħa Lettararja ta’ Djalogu”,
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terarji ta’ Djalogu. Dawn il-persuni riedu jaqsmu l-esperjenza tagħhom saħansitra
aktar u ħolmu b’letteratura klassika li tkun aċċessibbli wkoll għat-tfal kullimkien.
Għalhekk, mill-edukazzjoni għall-adulti, il-Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu issa saru
wkoll parti minn ħafna klassijiet tal-edukazzjoni tas-snin bikrija u tal-edukazzjoni
primarja, sabiex b’hekk saru waħda mill-aktar Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess
komuni implimentati miċ-ċentri tal-edukazzjoni li jappartjenu għan-netwerk tal-Komunitajiet tat-Tagħlim. Barra l-klassijiet, il-Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu jseħħu
wkoll fiċ-ċentri tal-Edukazzjoni tal-Familja u tal-komunità, fil-libreriji, fl-ispazji ta’
barra u fil-ħabsijiet, fost l-oħrajn (Flecha & García, 2013; Garcia, Gairal, Munté,
Plaja, 2017).
Il-Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu qanqlu l-interess tal-komunità akkademika u
xjentifika madwar il-pjaneta. Saramago, Jose Luis Sampedro, Jose Antonio Labordeta u ħafna oħrajn għamlu referenza għall-ammirazzjoni tagħhom għall-valuri
tad-DLGs. F’ittra kommoventi ħafna lil CONFAPEA, Saramago qal:

“Inħossni ferħan li sirt naf li Laqgħa Letterarja toħloq tant interess u li kisbet suċċess daqstant kbir. Kont nieħu gost kieku stajt nattendi għall-konferenza, minħabba li l-pjan ta’ ħidma tagħkom huwa tant straordinarju u tant meħtieġ
sabiex tiġi enfasizzata l-importanza ta’ kull individwu f’soċjetà li għandha l-għan li
tkun dejjem aktar ta’ appoġġ”.

UNITÀ 7

Żewġ rekwiżiti: Letteratura Universali Klassika u għal kulħadd
Il-Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu għandhom żewġ pedamenti. Il-prinċipju inizjali huwa li jinqara kapolavur tal-letteratura klassika. It-tieni prinċipju huwa li t-tfal,
iż-żgħażagħ u l-adulti mingħajr edukazzjoni formali u bi ftit li xejn esperjenza ta’
qari jkunu jistgħu jattendu għal-laqgħat. Fil-Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu jinqraw biss il-kapolavuri tal-letteratura universali klassika. Dawn huma xogħlijiet li
fuqhom hemm kunsens universali li jirrikonoxxi l-eċċellenza tagħhom u l-kontribut
tagħhom għall-wirt kulturali tal-umanità, irrispettivament mill-kultura u l-epoka.
Dawn huma biċċiet mudelli. Huma juru fil-fond u bi kwalità kbira t-temi universali
li jikkonċernaw l-umanità kollha kemm hi sabiex b’hekk il-qari tagħhom jiffaċilita
fehim aħjar tal-kultura u tas-soċjetà u jinkoraġġixxi l-ħsieb dwar id-dinja u l-wirt
tagħha. Il-letteratura universali qatt ma tista’ toħroġ mill-moda. Hija tinteressa lil
nies ta’ kull ġenerazzjoni, minkejja l-fatt li xi drabi nkitbet mijiet jew, f’każijiet bħal
l-Iljade jew l-Odissea ta’ Omeru, eluf ta’ snin ilu. Ix-xogħlijiet klassiċi jgħaqqdu
lill-qarrejja ma’ mudelli kulturali globali, esperjenza msaħħa permezz tal-ħolqien
ta’ għarfien komuni fi DLGs li jżid mal-argumenti li jinsabu fit-testi. Il-parteċipanti
jgħaqqdu l-messaġġi tal-kapolavuri mal-kwistjonijiet attwali, sabiex b’hekk irawmu
riflessjoni kritika fuq is-soċjetà tal-lum.
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Il-prinċipju ewlieni l-ieħor tal-Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu huwa li l-letteratura
universali klassika tiġi magħmula aċċessibbli għal nies li għandhom edukazzjoni
formali limitata u li tradizzjonalment ġew imħeġġa, jekk xejn, jiffokaw fuq il-letteratura meqjusa bħala“aktar faċli” jew fuq l-aktar kotba popolari u ta’ suċċess.
Nies li qabel qatt ma qraw ktieb, bħal xi tfal f’żoni b’ekonomija batuta ħafna u
b’livell għoli ta’ faqar li huma tradizzjonalment emarġinati, jew forsi, pereżempju,
persuni fil-ħabs, jiskopru mistoqsijiet, tweġibiet u ħsibijiet universali fil-letteratura klassika li jistgħu jorbtuhom direttament ma’ ħajjithom stess. Tali kunċetti
jinkludu l-onestà, l-imħabba, il-valur tal-ħbiberija, l-inġustizzja, il-vjolenza u l-immigrazzjoni. Hawnhekk, tali individwi tradizzjonalment emarġinati jipparteċipaw
fid-diskussjonijiet bħala ugwali bl-istess kundizzjonijiet. Huma jiddiskutu suġġetti
li qabel spiss kienu jiġu “riżervati” għal dawk bi sfond familjari u kulturali speċifiku
minħabba l-idea li l-oħrajn “qatt ma jistgħu jgawdu minnu”. Il-qari tal-letteratura
klassika għal tfal ta’ minoranzi kulturali, pereżempju, mhux biss itejjeb il-livelli tattagħlim u tal-għarfien kulturali tagħhom, iżda wkoll jittrasforma l-aspettattivi ta’
oħrajn tal-potenzjal akkademiku tagħhom, u b’hekk jiftaħ il-bibien għas-suċċess
akkademiku.
Din ta’ hawn taħt hija silta qasira mill-ewwel storja fil-ktieb Aprendiendo Contigo [Nitgħallmu Flimkien], iddedikata għad-djalogu ugwalitarju. It-trasformazzjoni
deskritta li seħħet fil-klassi ta’ Andrei tagħtina ċ-ċans nifhmu l-potenzjal tal-edukazzjoni u ta’ liberazzjoni tal-Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu:
“F’okkażjoni waħda, ex-president tal-provinċja tiegħu żar l-iskola. Il-politikant
daħal fil-klassi ta’ Andrei u beda jitkellem mal-istudenti, li ħafna minnhom kienu
ġejjin mill-Afrika ta’ Fuq, mir-Rumanija, mill-Amerika ta’ Isfel… Il-Mistoqsijiet
tiegħu wrew l-immaġini sterjotipata mogħtija fl-istampa mhux speċjalizzata dwar
dawn il-gruppi. Iżda din l-immaġini għamlet bidla sħiħa meta huwa rrealizza li l-istudenti kienu qegħdin jaqraw ktieb daqstant importanti bħalma huwa L-Odissea.
Huwa kien kuntent jisma’ lill-istudenti jirrakkontaw l-istejjer ta’ Ulisse, Kalipso u
Circes, kif ukoll ta’ karattri oħrajn u huwa saħansitra ħa sehem fid-dibattiti b’mod
ugwalitarju.” (Racionero, Ortega, García, & Flecha, 2012, p.20)
Dawn iż-żewġ rekwiżiti, inklużi kapolavuri letterarji tal-wirt intanġibbli tal-umanità u l-parteċipazzjoni tan-nies mingħajr sfond akkademiku, huma fundamentali u
essenzjali. Hemm approċċi alternattivi għall-qari, li jinkludu forom oħrajn ta’ letteratura jew li jiffavorixxu l-parteċipazzjoni ta’ nies b’livelli akkademiċi għoljin. Madankollu,
sabiex inkunu nistgħu nitkellmu dwar l-Azzjonijiet ta’ Suċċess fil-Laqgħat Letterarji
ta’ Djalogu, jeħtieġ li nużaw il-letteratura klassika u li ninkoraġġixxu l-parteċipazzjoni
ugwalitarja tan-nies mingħajr sfond akkademiku u/jew ta’ qarrejja ġodda. Huwa biss
permezz ta’ dan li jista’ jitneħħa “l-elitiżmu kulturali”, minħabba li tradizzjonalment
dan ippermetta li minoranza ta’ nies biss ikollhom aċċess għal mudelli eżemplari ta’
arti u kultura, biex b’hekk jipperpetwaw l-inugwaljanzi soċjali u kulturali. Kif jgħid
Flecha (2000, p. 62): “ … l-awtoritajiet akkademiċi jibnu ħitan bejn in-nies b’inqas
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edukazzjoni u ċerti tipi ta’ letteratura, minħabba li huwa mifhum li n-nies esklużi
mill-“minoranza magħżula” jipprovdu interpretazzjonijiet skorretti tat-testi, filwaqt
li jinsew li l-elit jgħaqqdu l-qari mal-kuntesti partikolari tagħhom” (‘ ... academic
authorities build walls between people with less education and certain literature
types because it is believed that the people excluded from the ‘select minority’
provide incorrect interpretations of the texts, forgetting that elites link reading with
their particular contexts’) .
Il-Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu jaħdmu b’mod effettiv bħala riżultat ta’ djalogu
ugwalitarju bejn kulħadd li jirrikonoxxi l-isfond, il-kontribuzzjonijiet, l-intelliġenza u
s-sensittività tal-parteċipanti kollha kif spjegat hawn taħt.

Minn interpretazzjoni esperta għal djalogu ugwalitarju

UNITÀ 7

Il-paragrafu li ġej jagħti dettalji dwar l-esperjenza ta’ omm mhux akkademika
f’Laqgħa Letterarja ta’ Djalogu abbażi ta’ interazzjonijiet ta’ djalogu ugwalitarju,
minflok l-ispjegazzjonijiet esperti li jseħħu f’attivitajiet letterarji oħrajn:
Inħeġġeġ verament lil ommijiet oħrajn biex jieħdu sehem f’dawn iċ-ċrieki. Ngħidilhom biex ma jitilfu l-ebda opportunità. Mhuwiex diffiċli biex taqra
l-klassiċi tal-letteratura dinjija. Kulħadd jista’ jaqrahom. It-temi li jittrattaw dawn
il-kotba huma profondi, iżda aħna ma nistgħux norbtuhom mal-esperjenza ta’
kuljum tagħna. Faċli ħafna: Kulħadd jagħżel paragrafu li jkun qara fid-dar u
jgħid għaliex għażel lilu. Meta naqsmu l-paragrafi tagħna ma’ xulxin inkunu qed
nidħlu f’dibattitu. It-temi klassiċi tal-letteratura dinjija jgħinu lill-umanità kollha
timxi ’l quddiem, irrispettivament mill-pajjiż jew ir-reliġjon tagħna. It-temi huma
komuni għal kulħadd.
(De Botton, Girbes, Ruiz, & Tellado, 2014, p. 245)

Laqgħat Letterarji Ta’ Djalogu: Metodoloġija - Kif jiġu organizzati?
Il-metodoloġija tal-laqgħat hija bbażata fuq xi kunsiderazzjonijiet fundamentali iżda sempliċi. L-għadd ta’ nies, it-tul u l-frekwenza tal-Laqgħat ser ikunu
jiddependu fuq iċ-ċirkostanzi tal-grupp fejn ikunu ser jiġu implimentati. Bl-istess
mod, huwa l-grupp innifsu li jiddeċiedi liema ktieb għandu jinqara, sakemm tiġi
rrispettata l-għażla ta’ ktieb klassiku.
Nies li jieħdu sehem fil-Laqgħa jattendu wara li jkunu qraw il-paġni miftiehma
minn qabel u, darba fil-laqgħa, meta jkun imisshom, jitkellmu dwar il-kontenut tat-test u l-ideat li jkunu ħarġu minnu. Il-parteċipanti jispjegaw il-paragrafi
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jew is-siltiet li jkunu għażlu minħabba li, pereżempju, tkun inġibdet l-attenzjoni
tagħhom għalihom jew minħabba li jkunu ħadu pjaċir bihom b’mod partikolari,
jew inkella minħabba li jkunu ġabulhom memorji. Waqt il-Laqgħa l-parteċipanti
jikkondividu l-ħsibijiet, l-ideat u s-sentimenti li jesperjenzaw meta jaqraw it-test
mal-bqija tal-grupp.
Persuna waħda tieħu r-rwol ta’ moderatur tal-Laqgħa. Din tista’ tkun l-għalliem,
qarib, voluntier jew kwalunkwe persuna oħra. Il-moderatur għandu status ugwali
għal kulħadd u ma jistax jimponi l-opinjoni jew il-perspettiva tiegħu. Ir-rwol tiegħu
jikkonsisti f’li jiżgura li kulħadd jikkontribwixxi għal u jirrispetta l-bidliet, kif ukoll
l-opinjonijiet tal-oħrajn. Għandha tingħata prijorità lil dawk li huma inqas parteċipattivi jew li jesperjenzaw aktar diffikultajiet, sabiex b’hekk il-parteċipazzjoni tkun
ugwalitarja u ddiversifikata kemm jista’ jkun.
Il-Laqgħa tibda meta l-moderatur jitlob lil parteċipant jaqra paragrafu b’leħen
għoli u jispjega lill-bqija tal-grupp għaliex għażel dik il-parti u liema punti jixtieq
jenfasizza mit-test imsemmi. Ladarba l-parteċipanti jkunu ddikjaraw l-opinjonijiet
tagħhom lill-bqija tal-parteċipanti, il-moderatur jiftaħ id-diskussjoni għall-parteċipanti kollha, sabiex ikunu jistgħu jaqsmu l-opinjonijiet u r-riflessjonijiet tagħhom
dwar dak il-paragrafu. Ladarba jkunu ġew ikkunsidrati l-opinjonijiet kollha dwar dik
is-silta partikolari, iqum xi ħadd ieħor biex jaqra paragrafu ieħor, u nibqgħu sejrin
hekk. B’hekk, tinħoloq tifsira ġdida permezz ta’ djalogu. L-għan mhuwiex li naslu
għal konklużjoni partikolari jew opinjoni waħda dwar kull qari, iżda li noħolqu lok
għal djalogu u riflessjoni konġunta. Jiddaħħal fil-prattika djalogu inter-suġġettiv
li jgħin lil dawk kollha involuti jeżaminaw suġġetti notevoli aktar fil-fond flimkien
u, fl-istess ħin, jgħaqqdu l-prattika tagħhom ma’ forom ta’ tagħlim strumentali.
Il-metodoloġija u l-proċess segwiti fid-DLGs huma miġbura fil-qosor fit-tabella
li ġejja u huma elaborati fil-Manual de Tertulia Literaria Dialógica minn CONFAPEA (2012):
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1. Jintgħażel xogħol ta’ letteratura universali klassika. Sabiex isir dan, jiġu proposti
diversi testi lill-parteċipanti biex ikollhom minn fejn jagħżlu. Kull persuna tagħżel
li tipproponi ktieb lill-oħrajn, filwaqt li tispjega r-raġunijiet għaliex tixtieqhom
jaqrawh.
2. Ladarba jintgħażel il-ktieb, jintlaħaq ftehim mal-parteċipanti dwar kemm għandhom jinqraw paġni sal-laqgħa li jmiss. Għal darba oħra, fi tmiem is-sessjoni li jmiss
jiġi ripetut il-proċess.
3. Il-parteċipanti jaqraw il-paġni miftiehma fid-dar, jidentifikaw il-paragrafu li
għoġobhom l-aktar jew li b’mod partikolari ġibed l-attenzjoni tagħhom.
4. Matul il-laqgħa, il-qari jiġi diskuss billi ssir enfasi partikolari fuq il-paragrafi
magħżula. Il-parteċipanti li għażlu dawk il-paragrafi jitolbu biex jintervjenu.
5. Il-moderatur jagħti ċans lil kull parteċipant jitkellem u jaqra b’leħen għoli l-paragrafu magħżul minnu u jipprovdi r-raġunijiet għaliex għażel lilu.
6. Il-moderatur jiftaħ id-diskussjoni għal kulħadd sabiex parteċipanti oħrajn ikunu
jistgħu jikkummentaw fuq kull paragrafu.

UNITÀ 7

7. Il-proċess jiġi ripetut għal kull paragrafu, billi tiġi segwita l-ordni tal-kapitolu/
tat-taqsima tat-test, sakemm jitlesta l-ktieb.
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Eżempju ta’ esperjenza bil-laqgħat ta’ djalogu:
Is-silta li jmiss tikkwota lil Kaoutar El Bina, studenta mill-ħames grad fl-iskola primarja, u turi l-iżvilupp ta’ valuri bħall-koeżistenza, ir-rispett u t-tolleranza fid-DLGs:
“Xi ħaġa importanti ħafna li tgħallimt fil-Laqgħat hija dak li jaħsbu sħabi tal-klassi u l-mod kif jaħsbu. Qatt ma stajt nimmaġina li kienu jaħsbu l-affarijiet li jgħidu
fil-laqgħat. Pereżempju, meta nkunu qed niddibattu, jiena naħseb xi ħaġa u xi ħadd
ieħor jaħseb b’mod differenti dwar l-istess ħaġa. Għall-ewwel kelli l-impressjoni
li kollha konna naħsbuha bl-istess mod. U issa naħseb li kulħadd għandu l-mod
tiegħu ta’ kif jaħseb. Aħna qatt ma ndejqu lil xulxin fil-laqgħat, lanqas meta jkollna
opinjonijiet differenti. Xi drabi nbiddel fehmti fuq idea li oriġinarjament ma kontx
naqbel magħha, iżda mbagħad ir-raġunament ta’ sħabi jikkonvinċini. Kien hemm
drabi oħrajn fejn ma fhimtx għaliex qalu xi ħaġa, u mbagħad, wara li qgħadt nisma’
fil-laqgħa, eventwalment fhimtha. Pereżempju, dan huwa dak li ġara bil-lealtà, jien
ma fhimtx x’kienet tfisser, iżda wara li qgħadt nisma’ fil-laqgħat, finalment fhimt
xi tfisser.”
El Bina, K. (2012). Las tertulias literarias son fantásticas porque salen debates
de los grandes. Suplemento Escuela, 4, 3-4

It-tagħlim u t-trasformazzjoni
Il-Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu mhumiex sempliċiment opportunità sabiex jinkiseb aċċess għal-letteratura klassika. L-għarfien kondiviż jinbena permezz tat-trawwim ta’ djalogu u skambju ta’ interpretazzjonijiet li jevolvu mill-qari tax-xogħol.
Il-ħiliet kritiċi fil-qari jissaħħu wkoll u l-komprensjoni tal-qari ttejjeb il-ħiliet konjittivi.
Dan it-titjib fil-komprensjoni tal-qari u t-tagħlim globali jikkombinaw flimkien
ma’ għarfien “tekniku” u żvilupp tal-ħiliet differenti, bħall-vokabularju, u l-iżvilupp
tal-ortografija, l-għarfien tal-istorja u l-ħiliet fin-narrazzjoni. Id-djalogu jżid ukoll
bil-kbir il-ħiliet komunikattivi, fir-rigward kemm tat-tibdil fil-pożizzjonijiet kif ukoll
tal-għoti ta’ opinjonijiet lill-bqija tal-grupp; huwa jtejjeb ukoll l-espressjoni tar-riflessjonijiet personali u s-saħħa tar-raġunament.
Barra minn hekk, permezz tad-diversi interazzjonijiet li jseħħu fil-Laqgħat u
l-parteċipazzjoni attiva fil-kostruzzjoni kondiviża tal-għarfien, jinħoloq ambjent li
fih jiġu apprezzati u rrispettati l-kontribuzzjonijiet kollha. Huwa post fejn kulħadd
jista’ jgħin lil xulxin u jipprattika valuri bħar-rispett, it-tolleranza, is-solidarjetà,
il-koeżistenza u l-bqija.
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Sommarji jew djalogi
Is-silta li ġejja mill-ktieb Aprendiendo Contigo tagħti eżempju ta’ kif bil-qari ta’
La Peste ta’ Albert Camus jinbena għarfien kondiviż u jiġu attivati l-proċessi ta’
trasformazzjoni. Il-ktajjen tal-interazzjoni u tad-djalogu stabbiliti fil-Laqgħat jinbidlu
f’katina ta’ għajnuna reċiproka u solidarjetà.

UNITÀ 7

“Jum fost l-oħrajn, wara nofsinhar, Lourdes, għalliema u koordinatriċi talLaqgħa, kienet sorpriża tisma’ lil Kepa jgħid lil sħabu li wieħed mill-kotba li għoġbu
l-aktar kien La Peste ta’ Albert Camus. “Kien diffiċli biex nifhmu, iżda meta smajt lil
sħabi tal-klassi jitkellmu fuqu, l-affarijiet iċċaraw ruħhom.” ... “Lili għoġobni ħafna
wkoll u dak li jiġri huwa li meta mmur id-dar nieħu l-Laqgħa miegħi, fil-ħsibijiet
tiegħi. Spiss naħseb dwar ir-riflessjonijiet u d-djalogi kollha li qsamna ma’ xulxin.
Il-verità hija li jien niftakar f’dawk is-suġġetti li tkellimna dwarhom u mbagħad niftakar l-istorja. Bħal li kieku sħabi kollha tal-klassi kienu jinsabu ġewwa fija.” ... B’xi
mod, il-katina ta’ djalogu stabbilita bejn Luis Alberto u Kepa ... inbidlet f’katina ta’
solidarjetà u għajnuna reċiproka. Lourdes saret taf li ma kienx meħtieġ li tipprovdi
sommarji tat-testi letterarji u fil-fatt ma kienx utli ħafna li tagħmel hekk! Billi qasmet
il-qari, hija għamlet ċert li l-istudenti tagħha jaqraw il-kotba tal-letteratura klassika
universali b’mod sħiħ.” (Racionero et al., 2012, p.120).

Il-Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu jrawmu l-għarfien tal-qari lil hinn mill-klassi.
Minbarra l-konverżazzjonijiet li t-tfal jieħdu d-dar magħhom u f’kuntesti differenti
wara li jipparteċipaw, ħafna ċentri għamlu wkoll id-DLGs disponibbli għall-qraba
tal-istudenti, għall-għalliema u għal adulti oħrajn fil-komunità. Il-laqgħat mal-qraba
jikkontribwixxu għall-ġenerazzjoni ta’ esperjenzi edukattivi ġodda li jittrasformaw
l-aspettattivi tagħhom, kif ukoll l-atmosfera tat-tagħlim fil-familja. Il-parteċipazzjoni ta’ familji mhux akkademiċi ta’ oriġini kulturali differenti fil-Laqgħat ittejjeb
id-dibattiti u t-tagħlim għat-tfal.
Pereżempju, f’Komunità tat-Tagħlim partikolari, il-grupp tas-sitt grad tal-iskola primarja u grupp ta’ ommijiet qraw u qasmu l-ideat tagħhom dwar Romeo
and Juliet ta’ Shakespeare; dan tahom iċ-ċans li jiddiskutu flimkien l-imħabba,
ix-xewqat, il-familja u l-bqija. F’Komunità tat-Tagħlim oħra, Laqgħa ta’ Djalogu
partikolari dwar Animal Farm ta’ Orwell, kondiviża bl-istess mod mill-istudenti u
l-qraba tagħhom, ma setgħetx titlesta minħabba li kulħadd kellu aktar punti dwar
xiex jikkummenta, jiddiskuti, jistaqsi u jikkontribwixxi.
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It-tabella ta’ hawn taħt tiġbor fil-qosor x’inhuma u x’mhumiex eżattament
il-Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu
LAQGĦAT LETTERARJI TA’ DJALOGU
X’INHUMA

X’MHUMIEX

1. Id-DLGs huma bbażati fuq il-qari bi
djalogu, li jinvolvi qari u interpretazzjoni kollettiva li jseħħu fi proċess fejn
ir-raġunar huwa apprezzat fuq is-suppożizzjonijiet ta’ status jew ta’ poter.
Permezz ta’ dan il-proċess ta’ djalogu,
kull persuna u l-grupp kollu kemm hu
jżidu dimensjonijiet ġodda ta’ tifsira
mal-qari ta’ xogħlijiet ta’ awturi klassiċi.
B’dan il-mod ta’ qari flimkien jista’ jinkiseb livell ta’ ħsieb kritiku profond u ta’
komprensjoni, li ma jistax jinkiseb jekk
in-nies jaqraw weħidhom.

1. Jekk il-qari tal-kotba ma jsirx jew jekk
ikun hemm laqgħa dwar suġġett interessanti fejn espert jittrasferixxi l-għarfien
tiegħu, mela din mhijiex DLG.

2. Il-kotba huma kapolavuri tal-letteratura
tal-wirt intanġibbli tal-umanità.

2. Jekk il-kotba mhumiex kapolavuri tal-letteratura tal-wirt intanġibbli tal-umanità,
mela din mhijiex DLG.

3. Il-komprensjoni kollettiva tat-test tiġi
ġġenerata permezz ta’ proċess ta’ interpretazzjoni kollettiva, li l-medjazzjoni
tiegħu ssir permezz ta’ djalogu ugwalitarju
bejn il-parteċipanti kollha.

3. Jekk id-djalogu jkun konformi mal-pretensjonijiet ta’ poter fejn in-nies bi status
akkademiku ogħla jagħmlu monopolju
fuq id-dibattitu jew jimponu l-interpretazzjonijiet tagħhom, minflok ikun imsejjes fuq il-validità tar-raġunar, mela din
mhijiex DLG.

4. Id-djalogu ugwalitarju jrawwem l-iżvilupp ta’ valuri bħall-koeżistenza, ir-rispett
u s-solidarjetà.
5. Id-DLGs jistgħu jitwettqu ma’ qraba,
membri tal-komunità, persunal, voluntiera
u studenti minn kindergarten, skola primarja, sekondarja u ta’ studju f’livell avvanzat.

Sors: Is-sit web tal-Komunitajiet tat-Tagħlim [iċċekkjat f’Diċembru 2017].
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Evidenzi dwar l-impatt tal-Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu
Bħalissa hemm ħafna riċerka li rreġistrat l-impatt pożittiv iġġenerat mil-Laqgħat
Letterarji ta’ Djalogu fil-kuntesti differenti li fihom ġew implimentati (Soler, 2015).
Hawn taħt, aħna nipprovdu wħud mir-riżultati miksuba mill-proġett Chipe1, riċerka li twettqet f’sitt skejjel primarji fir-Renju Unit u fi Spanja li jimplimentaw din
l-Azzjoni Edukattiva ta’ Suċċess. Dawn l-iskejjel jinsabu f’viċinati differenti ħafna u
jservu lill-istudenti li jappartjenu għal minoranzi kulturali. Fost il-benefiċċji miksuba
mil-Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu b’rabta mat-titjib tar-riżultati tal-istudenti hemm:
•

Żieda tal-kisba akkademika fir-rigward tas-snin akkademiċi preċedenti.

•	Arrikkiment tal-vokabularju, żieda fl-użu ta’ sentenzi twal (aktar minn 20
kelma) u kostruzzjonijiet lingwistiċi kumplessi.
•

Il-ħolqien ta’ ambjenti tat-tagħlim bi djalogu

•	Bidliet fil-ħin tal-intervent tal-għalliema fil-klassi, u żieda fil-ħin li fih jintervjenu l-istudenti. Aktar minn 80 % tal-konverżazzjonijiet irrekordjati fil-klassi
waqt il-Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu jinvolvu lill-istudenti, b’parteċipazzjoni
ta’ 75 % tal-istudenti preżenti fil-klassi.
•	It-tfal jistaqsu l-mistoqsijiet u jisimgħu lil xulxin. Huma jipprovdu argumenti
sabiex jiġġustifikaw il-qbil jew in-nuqqas ta’ qbil tagħhom. Huma jużaw
il-bagalja kulturali tagħhom fir-raġunar tagħhom.

UNITÀ 7

•

Livelli għoljin ta’ attenzjoni matul is-sessjoni (50 sa 60 minuta).

•	Il-kwistjonijiet li jitqajmu fil-Laqgħat jinkludu kwistjonijiet morali, ta’ etika
jew ta’ ġustizzja soċjali, tabù jew suġġetti li l-istudenti jqisu bħala diffiċli
biex jiġu indirizzati.
•	Il-maġġoranza tal-għalliema jaffermaw li huma sorpriżi bl-impenn, is-suġġetti u l-entużjażmu li juru l-istudenti fil-Laqgħat.
•

Titjib tar-relazzjonijiet soċjali.

•

• Appoġġ pożittiv ħafna mill-ġenituri

1 Is-sit web tal-Proġett Chipe, Epistemoloġiji personali tat-tfal: il-kapitalizzazzjoni fuq l-għarfien tat-tfal u
tal-familji fl-iskejjel lejn l-għoti u r-riċeviment ta’ tagħlim effettiv, iffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea.
Proġett taħt id-direzzjoni ta’ Rocio Garcia-Carrion u Linda Hargreaves, l-Università ta’ Cambridge:
https://chipeproject.eu/research-phases/ [iċċekkjat f’Diċembru 2017]
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7.2. Laqgħat ta’ Djalogu Oħrajn
As detailed previously, the enthusiasm and results of participants who have
taken part in Dialogic Literary Gatherings have resulted in its expansion to working
with other great creations of humanity such as art, music and science.
Laqgħat Mużikali ta’ Djalogu: Il-kapaċità komunikattiva u espressiva tal-mużika hija differenti mill-kliem. Pereżempju, huwa komuni li jingħad li xi ħaġa ma
tistax tiġi espressa bil-kliem. Il-profondità tal-mużika tipprovdi avventura kbira.
Fil-Laqgħat Mużikali ta’ Djalogu tinstema’ u tiġi diskussa l-mużika klassika. Kulħadd
jieħu pjaċir, jitgħallem, jiskopri u jikkondividi mal-oħrajn permezz tal-mużika
klassika. L-opri ta’ Mozart u Verdi, il-kantati ta’ Bach, il-kwartetti ta’ Beethoven u
s-sinfoniji ta’ Mahler huma ftit eżempji ta’ biċċiet użati. Pereżempju, fil-Kungress
tal-Laqgħat Letterarji u Mużikali ta’ Djalogu li seħħ fi “3,000 abitazzjoni” fid-distrett
ta’ Sivilja fl-2009, it-tfal u l-adulti semgħu, ġew imqanqla minn u tkellmu dwar uħud
mill-isbaħ arji tal-opra bl-isem ta’ ‘Magic Flute’ ta’ Mozart. L-eżekuzzjoni mill-kor
Va Pensiero tal-opra Nabucco, li kienet komposta minn Giuseppe Verdi aktar minn
mija u ħamsin sena ilu, iżda li ttenni u tirrifletti s-sitwazzjonijiet tal-lum il-ġurnata,
wasslet għal dibattiti sħan dwar il-kriżi, in-nies, ir-razziżmu u l-inġustizzja.
Laqgħat Artistiċi ta’ Djalogu: F’dawn il-Laqgħat, in-nies joħolqu djalogu dwar
xogħlijiet artistiċi bħal pitturi minn Picasso jew Van Gogh u jiddiskutu suġġetti
relatati. Pereżempju, dibattiti dwar il-pitturi ta’ Frida Kahlo darba minnhom wasslu
għal diskussjoni dwar l-istorja tal-Messiku, il-femminiżmu, il-maternità u l-istorja
tal-pittura.
Laqgħat Matematiċi ta’ Djalogu: X’enigmi jistgħu jinstabu fl-aktar xogħlijiet
letterarji famużi? Kif jistgħu jinstabu xi problemi matematiċi? F’dawn it-tipi ta’
laqgħat l-idea hija li jiġu diskussi l-matematika u l-problemi tagħha.
Laqgħat Xjentifiċi ta’ Djalogu: L-avvanzi f’ċerti oqsma bħan-nanoxjenza
u n-nanoteknoloġija, li qegħdin ibiddlu l-futur tal-umanità, ħafna drabi jkunu
maqtugħin min-nies b’inqas sfond akkademiku. Il-Laqgħat Xjentifiċi ta’ Djalogu
jsaħħu d-djalogu bejn ix-xjenza u s-soċjetà, jagħmlu r-relazzjonijiet eqreb u jsaħħu
l-abbiltà ta’ kulħadd li jiddubita u jistaqsi, ifittex l-informazzjoni u jiddiskuti l-misteri
kbar li jridu jissolvew.
Laqgħat Pedagoġiċi ta’ Djalogu: F’dawn il-Laqgħat, l-għalliema, il-qraba u
oħrajn jaqraw u jiddiskutu xogħlijiet oriġinali ewlenin fil-qasam tal-edukazzjoni
bħal Lev Vygotsky, John Dewey, Paulo Freire u l-bqija. Dawn il-laqgħat huma
deskritti fid-dettall f’unità oħra.
Fil-każijiet kollha titrawwem rabta diretta ma’ xogħlijiet letterarji, artistiċi u xjentifiċi oriġinali, minflok jintuża materjal li fih verżjonijiet interpretati minn ħaddieħor.
Fil-każijiet kollha, il-parteċipanti jipprovdu l-interpretazzjonijiet tagħhom tal-punt
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li jkun qed jiġi kkunsidrat fil-Laqgħa (test letterarju, biċċa mużikali, kontribuzzjoni
matematika u l-bqija) u l-attività tkun ibbażata fuq it-tagħlim bi djalogu.
Għalkemm il-prinċipji tat-tagħlim (Aubert, Flecha, García, Flecha & Racionero,
2008) ġew spjegati qabel, dawn huma elenkati wkoll kif ġej:
•	
Djalogu ugwalitarju: Il-kontribuzzjonijiet u l-opinjonijiet kollha fil-Laqgħa
jiġu rrispettati b’mod ugwalitarju. Ħadd ma jista’ jimponi l-opinjoni tiegħu
fuq ħaddieħor daqs li kieku din hija l-unika opinjoni li teżisti jew l-unika
waħda valida, għaliex l-individwu jqis lilu nnifsu espert, għaliex huwa mħarreġ ħafna aktar f’dak is-suġġett partikolari jew għaliex huwa l-moderatur
tal-grupp. Kull kontribuzzjoni tiġi aċċettata u titqies bħala valida, sabiex
b’hekk dak kollu li jintqal jiġi rrispettat u allura huwa possibbli li kulħadd
jitgħallem minn xulxin.
•

Intelliġenza kulturali: Kulħadd għandu l-intelliġenza kulturali, l-għarfien
u l-esperjenza miksuba matul ħajtu, li jagħtuh iċ-ċans li joffri interpretazzjonijiet siewja minn varjetà ta’ perspettivi ta’ xogħlijiet kulturali jew punti
xjentifiċi li jkunu qed jiġu diskussi. Id-djalogu ugwalitarju japprezza l-intelliġenza kulturali ta’ kulħadd billi jirrispetta d-diversità tal-opinjonijiet.
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•	
Trasformazzjoni: Din il-forma ta’ tagħlim permezz tad-djalogu u l-kunsiderazzjoni oġġettiva tal-opinjonijiet kollha sseħħ matul il-ħajja kollha, turi
l-kapaċità trasformattiva tan-nies u hija proċess kontinwu. L-għarfien miksub
fil-Laqgħat ibiddel il-ħajja personali u r-relazzjonijiet mal-oħrajn. Il-parteċipazzjoni fil-Laqgħat hija opportunità sabiex taqra, tidħol fi djalogu u tagħmel realtà
l-ħolma li jingħelbu l-isterjotipi soċjali u l-ostakoli li jakkumpanjawhom.
•	
Dimensjoni strumentali: Waqt il-Laqgħat, il-parteċipanti jistgħu jiksbu
għarfien u ħiliet akkademiċi u ewlenin ta’ kull tip: storja, vokabularju, ħiliet
fil-qari, ħiliet fl-IT u l-bqija. Barra mid-dibattiti kondiviżi, il-parteċipanti spiss
jieħdu gost ikomplu jiksbu l-għarfien tagħhom dwar is-suġġett weħidhom
fuq l-internet jew ma’ ħbiebhom u l-familja tagħhom u l-bqija. Dak li jitgħallmu jista’ jiġi kondiviż aktar tard mal-grupp.
•

Il-ħolqien ta’ tifsira: Il-konnessjoni tad-dibattiti u l-għarfien mal-esperjenzi
personali, is-sentimenti, il-lezzjonijiet tal-ħajja, l-istorja personali u familjari
tagħna u l-bqija, kemm jekk espliċita kif ukoll jekk le, tikkontribwixxi għallħolqien ta’ tifsira għal dawk kollha li jipparteċipaw fil-Laqgħat. It-tagħlim
u x-xewqa li titgħallem imorru id f’id, għalhekk, ir-riflessjoni fuq il-passat u
l-ħolqien ta’ aspettattivi ġodda għall-ġejjieni jippermettu riaffermazzjoni personali u titjib fir-relazzjonijiet soċjali.

•	
Solidarjetà: Il-laqgħat huma miftuħa għal kulħadd, ma hemm l-ebda ostakolu. Ma jiswew xejn minħabba li huma bla ħlas. Ma hemm l-ebda rekwiżit
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akkademiku, minħabba li l-prijorità hija l-parteċipazzjoni tan-nies mingħajr
sfond akkademiku. Ir-relazzjonijiet ugwalitarji huma dawk li jiġġeneraw aktar
relazzjonijiet ta’ indukrar. Is-solidarjetà tinvolvi r-rispett, il-fiduċja u l-appoġġ
dejjem mingħajr obbligu. Kulħadd jitgħallem minn xulxin u r-relazzjonijiet
ta’ solidarjetà jiġu vvalutati ’l fuq mill-età, l-etniċità jew id-differenzi reliġjużi
li jestendu aktar mill-attività nnifisha.
•

 -ugwaljanza tad-differenzi: Dawk kollha li jipparteċipaw fil-Laqgħat huma
L
ugwali u differenti minn xulxin. Prinċipju ewlieni huwa l-ugwaljanza tan-nies
bid-dritt li kollha kemm huma jgħixu b’mod differenti. Kulħadd, mingħajr l-ebda esklużjoni, għandu l-istess dritt għad-differenzi tiegħu u li jgħolli
l-kwalità tal-ħajja tiegħu.
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