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UNITÀ 3.
IT-TRASFORMAZZJONI TA’ ĊENTRU TAL-EDUKAZZJONI
F’KOMUNITÀ TAT-TAGĦLIM
Din l-unità tispjega l-proċess tat-trasformazzjoni ta’ ċentru tal-edukazzjoni f’Komunità tat-Tagħlim. Iċ-ċentri li jiġu ttrasformati jridu jiftħu l-bibien tagħhom għall-komunità sabiex jippermettu l-kisba ta’ ħolma ta’ edukazzjoni li tegħleb il-falliment
skolastiku u l-problemi fil-koeżistenza u li hija orjentata lejn edukazzjoni ta’ kwalità
għat-tfal kollha, subien u bniet. Kull min huwa involut f’dan il-proċess huwa konxju
tal-għanijiet u huwa impenjat li jwettqu. Il-passi meħtieġa li għandhom jittieħdu
huma: is-sensibilizzazzjoni, it-teħid tad-deċiżjonijiet, il-ħolm, il-prijoritizzazzjoni u
l-ippjanar.
Huwa importanti li jiġi enfasizzat li d-dettalji ta’ kull pass jiddependu fuq
iċ-ċirkostanzi partikolari taċ-ċentru u dawn għandhom jinbidlu, jiġu kkunsidrati u
diskussi fil-komunità edukattiva b’mod ġenerali. It-trasformazzjoni ta’ ċentru mhijiex proċess li ma jinbidilx, iżda hija miftuħa għal bidliet li jistgħu jinħolqu bħala
riżultat ta’ kontribuzzjonijiet ġodda, kunsiderazzjonijiet u evalwazzjoni kontinwa.
3.1.

Il-passi involuti fit-trasformazzjoni ta’ ċentru tal-edukazzjoni f’Komunità tat-Tagħlim

Il-Komunitajiet tat-Tagħlim ġeneralment huma r-riżultat ta’ skejjel u istituti
nfushom li jiddeċiedu li jibdew il-proċess ta’ trasformazzjoni. Matul dawn l-aħħar
għoxrin sena, ħafna miċ-ċentri edukattivi li għażlu li jsiru Komunitajiet tat-Tagħlim
għamlu dan grazzi għal membri tal-persunal li ltaqgħu ma’ oħrajn f’kors jew lezzjoni, seminar jew sessjoni ta’ taħriġ, li infurmawhom dwar il-proġett. Imbagħad,
meta rritornaw l-iskola huma kienu motivati sabiex jikkondividu dak li skoprew
mal-kollegi tagħhom, b’mod partikolari fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet tal-komunità xjentifika internazzjonali. Madankollu, dan mhuwiex l-uniku mod kif iċ-ċentri ġew immotivati sabiex isiru Komunitajiet tat-Tagħlim. F’xi każijiet, din kienet
deċiżjoni meħuda mill-amministrazzjoni taċ-ċentru u sussegwentement miftiehma
mal-persunal tal-iskola u mal-komunità. F’każijiet oħrajn, il-familji tal-istudenti saru
jafu dwar il-Komunitajiet tat-Tagħlim u b’hekk ressqu l-idea lill-prinċipal tal-iskola.
Barra minn hekk, l-amministraturi tal-edukazzjoni lokali ddeċidew li jimplimentaw
it-trawwim tal-iskejjel tagħhom fil-Komunitajiet tat-Tagħlim.
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CEIP La Paz, f’Albacete (Spanja) hija eżempju ċar tad-deċiżjoni li skola tinbidel
f’Komunità tat-Tagħlim li ġejja mill-uffiċċju amministrattiv tal-edukazzjoni lokali
f’Castilla-La Mancha. F’dan il-każ, il-bidla saret sabiex jissolvew il-problemi serji
bil-falliment skolastiku u l-koeżistenza.

UNITÀ 3

Il-proċess tat-trasformazzjoni tal-Komunità tat-Tagħlim ta’ La Paz (Albacete)
Il-proċess imwettaq mill-Komunità tat-Tagħlim ta’ La Paz ġie studjat mill-komunità xjentifika internazzjonali. Fl-artiklu li ġej huwa possibbli li tara fil-fond il-proċess
tat-trasformazzjoni ta’ skola “ghetto” fejn kien hemm proporzjon għoli ta’ falliment
skolastiku u problemi serji ta’ koeżistenza, fi skola li tista’ tipproduċi evidenza ta’
suċċess wara t-trasformazzjoni tagħha.
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

Iċ-ċentri tal-edukazzjoni li jagħżlu li jsiru Komunitajiet tat-Tagħlim iwettqu
l-proċess f’bosta fażijiet. F’kull fażi hemm għadd ta’ proċeduri li huma orjentati lejn
il-kisba ta’ suċċess edukattiv u inklużività kompleta. Din l-orjentazzjoni lejn it-trasformazzjoni tal-kuntest u taċ-ċentru hija fundamentali u hija aktar effettiva sabiex
jiġi ddeterminat is-suċċess tal-proċess mill-adattament taċ-ċirkostanzi attwali.
Anki jekk il-passi huma definiti b’mod ċar, kull ċentru jiżviluppa l-proċess b’mod
uniku, billi jagħti attenzjoni għall-karatteristiċi u/jew il-ħtiġijiet distintivi tagħhom
stess. Il-passi huma murija hawn taħt:

Is-sensibilizzazzjoni
It-teħid taddeċiżjonijiet
Il-ħolma
L-għażla talprijoritajiet

EVALWAZZJONI

L-ippjanar
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Dan il-proċess ta’ trasformazzjoni ma jiqafx fl-aħħar fażi. Il-ħolma tkompli bla
tarf hekk kif dawk kollha fi ħdan il-Komunità tat-Tagħlim jirrevedu u jevalwaw il-punt
safejn il-ħolm tagħhom intlaħaq u kull sena skolastika mbagħad toffri opportunità
ġdida sabiex jintlaħqu miri ġodda u sabiex it-tamiet ġodda jsiru realtà billi jintużaw
approċċi għall-edukazzjoni li huma bbażati fuq l-eċċellenza u l-ugwaljanza. Kull
pass fil-proċess huwa deskritt hawn taħt.
3.1.1. Inżidu s-sensibilizzazzjoni
Il-fażi ta’ sensibilizzazzjoni tikkonsisti inizjalment f’taħriġ fir-riċerka xjentifika
rilevanti u l-aktar teoriji notevoli tal-lum dwar it-tagħlim u l-edukazzjoni minn perspettiva multidixxiplinarja. Il-kontribuzzjonijiet xjentifiċi huma inklużi minn oqsma
ewlenin bħas-soċjoloġija, il-psikoloġija, il-pedagoġija u l-antropoloġija, fost l-oħrajn. It-teorija u l-prattika jinġiebu flimkien fi proċeduri ta’ edukazzjoni bbażata fuq
l-evidenza rikonoxxuti internazzjonalment. Fuq dawn huma bbażati l-Komunitajiet tat-Tagħlim u dawn huma kkjarifikati fil-fażi ta’ sensibilizzazzjoni. Minn hemm,
il-professjonisti tal-edukazzjoni, ir-riċerkaturi, il-faċilitaturi tal-komunità, il-qraba
u oħrajn janalizzaw flimkien l-isfidi u l-prijoritajiet taċ-ċentru tal-edukazzjoni partikolari tagħhom bl-għan fundamentali li tittejjeb l-edukazzjoni tat-tfal tagħhom.
L-għan ewlieni tal-fażi ta’ sensibilizzazzjoni huwa li l-Azzjonijiet Edukattivi ta’
Suċċess (SEAs) u l-informazzjoni bbażata fuq l-evidenza jiġu magħmula disponibbli
għal dawk kollha relatati maċ-ċentru (Flecha, 2015) sabiex b’hekk, wara diskussjoni
informata u proċess ta’ teħid tad-deċiżjonijiet, iċ-ċentru jkun jista’ jiddeċiedi jekk
isirx Komunità tat-Tagħlim jew le.
Il-fażi ta’ sensibilizzazzjoni ddum għal 30 siegħa, organizzata b’mod intensiv
fuq diversi jiem. Huwa preferibbli li t-taħriġ isir b’dan il-mod minflok fuq perjodu
ta’ żmien estiż minħabba li l-ideat u r-reazzjonijiet jistgħu jiġu analizzati fil-fond
b’mod aktar faċli f’ħin reali. It-taħriġ ġeneralment iseħħ waqt sessjonijiet personali sabiex jibdew jinħolqu konnessjonijiet kemm jista’ jkun b’saħħithom fost dawk
kollha fil-komunità tal-edukazzjoni.
Fil-proċess ta’ sensibilizzazzjoni huwa rrakkomandat li jkun hemm kontribut
mill-biċċa l-kbira tal-membri tal-persunal, jekk mhux kollha u, jekk ikun fattibbli, anki mill-aġenti tal-edukazzjoni mill-komunità, billi l-għan għaċ-ċentru huwa li
joħloq trasformazzjoni globali li tinvolvi lil kulħadd. L-inklużjoni tal-familji tal-istudenti u ta’ oħrajn mill-komunità f’din il-fażi partikolari ssaħħaħ ir-riflessjoni u
d-diskussjoni u tikkontribwixxi għall-konsolidazzjoni tal-bażi xjentifika tal-Komunità
tat-Tagħlim. B’kunsiderazzjoni ta’ dan, tissejjaħ assemblea ġenerali mal-komunità
tal-edukazzjoni.
Is-suġġetti kkunsidrati fil-fażi ta’ sensibilizzazzjoni jinkludu: il-fondazzjoni
xjentifika bbażata fuq l-evidenza tal-Komunitajiet tat-Tagħlim; it-tagħlim bi dja© April 2016. Il-Komunità tar-Riċerkaturi dwar l-Eċċellenza għal Kulħadd - CREA (l-Università ta’ Barċellona)
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logu f’soċjetà tal-informazzjoni; il-fażijiet ta’ trasformazzjoni tal-Komunitajiet
tat-Tagħlim; l-organizzazzjoni tal-Komunitajiet tat-Tagħlim; il-Gruppi Interattivi; il-Laqgħat ta’ Djalogu; il-parteċipazzjoni edukattiva tal-komunità: il-qari bi
djalogu, it-tul tal-perjodu tat-tagħlim, il-Kumitati tax-Xogħol Imħalltin; it-taħriġ
tal-qraba; it-taħriġ dijaloġiku tal-persunal; mudell ta’ djalogu għall-prevenzjoni u
r-riżoluzzjoni tal-kunflitti; il-multikulturaliżmu fil-Komunitajiet tat-Tagħlim; ix-xogħol volontarju; il-prevenzjoni tas-soċjalizzazzjoni tal-aggressjoni abbażi tal-ġeneru.
Il-persuni inkarigati mit-taħriġ hawn iridu jifhmu u jkunu jafu l-bażi xjentifika tal-Komunitajiet tat-Tagħlim, inkluża, pereżempju, evidenza mill-psikoloġija,
mis-soċjoloġija u mill-istħarriġ tal-ġeneri. Dawk li jagħtu t-taħriġ iridu jkunu familjari wkoll mal-Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess, li l-komunità xjentifika internazzjonali wriet li jikkontribwixxu għal proċeduri edukattivi ta’ suċċess u koeżistenza
mtejba wara l-implimentazzjoni ta’ Komunità tat-Tagħlim (Flecha & García, 2007).
Il-fażi ta’ sensibilizzazzjoni ma għandha bżonn tikkawża l-ebda dewmien sabiex
jinbeda l-proċess tat-trasformazzjoni fil-Komunitajiet tat-Tagħlim.
3.1.2. Teħid tad-deċiżjonijiet
It-teħid tad-deċiżjonijiet huwa l-fażi li fiha l-komunità tal-edukazzjoni kollha
kemm hi tiddeċiedi jekk tibdiex jew le l-proċess ta’ trasformazzjoni taċ-ċentru
tal-edukazzjoni tagħhom f’Komunità tat-Tagħlim. Dan ifisser li d-deċiżjoni ma
għandhiex tkun maqbula biss mill-persunal, għalkemm dan huwa l-pass inizjali, iżda hija teħtieġ ukoll l-approvazzjoni tal-familji tal-istudenti u tal-komunità
tal-edukazzjoni b’mod ġenerali. F’din il-fażi, tissejjaħ assemblea ġenerali mal-komunità tal-edukazzjoni. Ġeneralment, dan il-proċess ta’ teħid tad-deċiżjonijiet ikun
jinvolvi diskussjoni fil-fond dwar xi jkun ifisser li l-iskola jew l-istitut jiġu ttrasformati
f’Komunità tat-Tagħlim.
Billi dan il-proċess ta’ teħid tad-deċiżjonijiet irid jinkludi l-membri kollha
tal-komunità tal-edukazzjoni, huwa kruċjali li ninkoraġġixxu l-parteċipazzjoni
tan-numru massimu ta’ nies (Mello, 2009). Għal dan l-għan, huwa importanti li l-persunal, il-korp tal-istudenti, il-qraba tagħhom, il-voluntiera u dawk kollha konnessi
maċ-ċentru jkunu involuti. Huma jiġu infurmati dwar il-Komunitajiet tat-Tagħlim
u għandhom l-opportunità li jieħdu sehem fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.
Sabiex tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni, jistgħu jsiru diversi affarijiet, pereżempju,
jiġu ssuġġeriti varjetà ta’ ħinijiet għal-laqgħa sabiex kulħadd ikun jista’ jattendi,
irrispettivament miċ-ċirkostanzi personali tiegħu. F’xi ċentri, pereżempju, f’Mare
de Déu de Montserrat f’Terrassa (Barċellona, Spanja) huma jirrepetu l-istess laqgħa
f’diversi ħinijiet tal-jum, sabiex kulħadd ikun jista’ jadatta l-laqgħa mal-ħajja ta’
kuljum tiegħu.
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F’dawn il-laqgħat tittieħed id-deċiżjoni li ċentru tal-edukazzjoni jiġi ttrasformat
f’Komunità tat-Tagħlim. Qabel il-laqgħat ewlenin, il-membri tal-persunal jistgħu
jorganizzaw sessjonijiet iżgħar jew interni li fihom jiddiskutu kunsiderazzjonijiet
partikolari fil-fond.
Id-deċiżjoni finali tintlaħaq bil-qbil ta’ dawk kollha kkonċernati. Huwa rrakkomandat ħafna li l-maġġoranza tal-membri tal-persunal ikunu jixtiequ jittrasformaw iċ-ċentru f’Komunità tat-Tagħlim. Il-maniġment tal-iskola għandu jaqbel ukoll
fir-rigward tal-kapaċità tiegħu li jrawwem il-proċess ta’ trasformazzjoni fiċ-ċentru.
B’mod jew b’ieħor, fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni trid tiġi approvata u vverifikata
mill-korp li jieħu d-deċiżjonijiet taċ-ċentru, jiġifieri l-Kunsill tal-Iskola. Ovvjament,
huwa ta’ benefiċċju kbir ukoll meta d-deċiżjoni tkun appoġġjata wkoll mill-amministrazzjoni tal-edukazzjoni lokali.
Il-pass li jmiss, il-ħolma, jittieħed ladarba l-komunità tkun għażlet li ssir Komunità tat-Tagħlim. Dan huwa l-aktar pass eċċitanti minħabba li jfisser li l-iskola issa
tinsab fit-triq it-tajba għal bidla reali.
3.1.3. Il-ħolma
Il-metodu ta’ tagħlim li rridu għal uliedna jrid ikun
disponibbli għal kull tifel u tifla.

Kif ġie ddikjarat minn Ramón Flecha f’intervista minn Vieites, Los sueños son
posibles, mejorar la realidad sin sueños es imposible (Il-ħolm huwa possibbli,
it-titjib tar-realtà mingħajr ħolm huwa impossibbli) (Vieites, 2006: 26). Kull eżempju ta’ bidla mill-istorja seħħ bħala riżultat tal-ħolma ta’ xi ħadd. Paulo Freire qal
li “l-edukazzjoni tassew teħtieġ taħriġ tekniku, xjentifiku u professjonali flimkien
ma’ ħolm u utopja” (‘education really needs technical, scientific and professional
training together with dreams and utopia’) (Freire, 1997, p. 34). Il-proġett tal-Komunitajiet tat-Tagħlim huwa wieħed li jinkorpora t-tamiet u l-ħolm ta’ komunità.
Huwa jitwieled fl-iskola fejn dawk kollha kkonċernati, inklużi l-għalliema, l-istudenti,
il-ġenituri, il-voluntiera, l-assistenti amministrattivi u l-bqija, ikunu jixtiequ jbiddlu
l-iskola tagħhom f’Komunità tat-Tagħlim. Fil-Komunitajiet tat-Tagħlim ma hemmx
lok għal diskors ambigwu, minħabba li l-iskola ppjanata hija dik li nixtiequ għattfal tagħna.
Il-Komunitajiet tat-Tagħlim huma ċentri tal-edukazzjoni li fihom l-Azzjonijiet
Edukattivi ta’ Suċċess (Flecha, 2015), rikonoxxuti mill-komunità internazzjonali,
huma implimentati u jirriżultaw mill-ħolm ta’ dawk kollha kkonċernati fil-komunità
msemmija. Ir-raġuni għaliex din il-fażi hija assolutament essenzjali għall-proċess
tat-trasformazzjoni hija li din hija l-punt li fih l-għalliema jistgħu jibdew jaraw
ir-riżultati tal-impenn tagħhom u li jaraw li l-aspettattivi tagħhom qegħdin jiġu
ssodisfati. Huwa wkoll il-punt li fih il-familji jistgħu jaraw li wliedhom, subien u
bniet, jistgħu jitgħallmu b’mod xieraq mingħajr l-ebda kompromess. Irrispettivament mill-isfond tagħhom, dawn it-tfal jistgħu jiksbu aċċess għad-doni li eluf ta’
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nies tawna matul is-sekli, bħall-“għerf u l-għarfien universali” fil-forma ta’ kurrikulu
li jinkludi l-matematika, il-lingwi, l-għarfien ambjentali, l-istorja, il-mużika u l-bqija.
Il-ħolm, it-tamiet u l-aspettattivi tal-komunità kollha huma konnessi mal-evidenza
xjentifika. Huwa essenzjali li kulħadd joħlom u jieħu sehem fil-proċess, sabiex
b’hekk kulħadd ikun jista’ jieħu pjaċir jaqsam il-ħolm tiegħu li jilħaq l-għan aħħari
li jtejjeb is-sistema edukattiva għal uliedu u għall-istudenti.
B’kunsiderazzjoni ta’ dan, il-komunità edukattiva toħlom dwar l-iskola li tixtieq
li jkollha. Il-ħolma ma għandu jkollha l-ebda limitu. Filwaqt li ħafna proġetti jibdew
billi ssir lista ta’ problemi li jridu jingħelbu, flimkien ma’ nuqqasijiet u ħtiġijiet, it-trasformazzjoni tibda bl-utopja. Il-persunal u l-persunal mhux għalliema, l-istudenti u
l-qraba tagħhom, il-persunal tal-kunsill lokali, il-voluntiera u r-residenti lokali kollha
joħolmu flimkien.
Sabiex tiġi organizzata l-fażi tal-ħolm, jissawwar kumitat inkarigat minn din il-fażi
(preferibbilment mill-persunal, l-istudenti u l-familji tagħhom u aġenti oħrajn)
u dan jistabbilixxi kif għandu jinġabar flimkien il-ħolm tal-komunità edukattiva
tagħhom. Il-mod kif dan jinkiseb ivarja bejn l-istituzzjonijiet. Il-mezzi ta’ komunikazzjoni ppreferuti jiġu deċiżi skont kif jista’ jintlaħaq l-għadd massimu ta’ parteċipanti. Pereżempju, xi ċentri jistgħu jikkuntattjaw direttament lill-familji tal-istudenti
tagħhom sabiex b’hekk il-proġett u l-laqgħa tiegħu jiġu spjegati kif xieraq. F’ċentri
oħrajn, il-komunikazzjoni bil-fomm hija aktar komuni u għalhekk kulħadd jipprova
b’mod attiv jinforma lil xulxin fit-triq, fis-suq, fl-iskola jew meta jwassal jew jiġbor
lil uliedu u l-bqija. Inkella, jintbagħtu ittri lill-familji tal-istudenti li jgħarrfuhom billaqgħa. Barra minn hekk, il-komunikazzjoni tista’ ssir permezz tal-WhatsApp jew
b’netwerks soċjali oħrajn. Kull skola għandha ċ-ċirkostanzi u l-kundizzjonijiet tagħha.
F’kull ċentru u kull distrett, l-aħjar metodi kif jintlaħqu n-nies huma differenti, iżda
l-għan jibqa’ l-istess: kulħadd jieħu sehem sabiex joħlom bit-tip ta’ skola li jixtieq
li jkollu għal uliedu u għall-istudenti. Il-fattur ewlieni għas-suċċess huwa li jiġu varjati l-mezzi li permezz tagħhom kemm tintalab il-parteċipazzjoni kif ukoll jinġabar
il-ħolm. Pereżempju, fi skola fejn hemm perċentwal ta’ familji Marokkini li jista’ jkun
ma jkunux jitkellmu bl-Ispanjol, tinkiteb ittra bl-Għarbi li tistedinhom għal-laqgħa
dwar il-ħolm.
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Il-ħolma mhijiex maħsuba biex tkun marbuta ma’ laqgħa waħda biss. Hemm
ċentri fejn il-ħolm dam għal bosta ġimgħat, fejn kellhom diversi laqgħat u talbu
għal assemblej u fejn il-gruppi ta’ studenti kollha, mill-ewwel sal-aħħar sena,
iddedikaw ftit ħin sabiex jiktbu l-ħolm tagħhom stess. Hemm ċentri fejn il-ħolm
jitpoġġa fuq bord mal-bieb tal-iskola jew fuq il-bieb ta’ kull klassi bħala “ħolm
tal-klassi”. Xi skejjel iddeċidew li joħolqu “kaxxa postali tal-ħolm” jew “siġra talħolm”. Hemm ċentri bi sħab li minnhom nieżla xita ta’ ħolm mis-saqaf u meta
kull ħolma ssir realtà hija ssir kewkba li tiddekora ħajt fis-“sala tal-ħolm”. Hemm
ukoll ċentri fejn, hekk kif tkun miexi fit-triq u qed toqrob lejhom, tiskopri li waslet
“ferrovija tal-ħolm” fiċ-ċentru b’vaguni b’ħafna kuluri mimlijin bil-ħolm. Bl-istess
mod, il-mod kif jinaġabar il-ħolm ivarja wkoll bejn kull skola. F’xi skejjel, hemm
saħansitra proċess differenti għal kull ħolma. Il-punt ewlieni huwa, bħal dejjem,
li kulħadd jipparteċipa, mill-istudenti u l-familji tagħhom sal-kokijiet u d-direttur.
Il-ħolm normalment jitqies bħala uniku, madankollu, matul dan il-proċess, huwa
rrealizzat li, fir-realtà, id-diversi individwi u gruppi fil-komunità tal-edukazzjoni
għandhom ħolma komuni u fundamentali: kulħadd irid l-aħjar edukazzjoni possibbli għal uliedu. Dan il-proċess tal-ħolm spiss iservi sabiex jibdew jingħelbu l-ostakli u l-kunflitti bejn il-persunal tal-iskola u l-familji li jifhmu għall-ewwel darba li
ż-żewġ partijiet għandhom għanijiet identiċi. Ħafna drabi, minkejja l-varjazzjonijiet
fil-metodi tal-komunikazzjoni jew il-lingwa, il-ħolm ikun pjuttost simili.

Matul il-proċess tal-ħolm, tista’ titlaqqa’ assemblea li fiha tipparteċipa l-komunità edukattiva kollha. Fl-imsemmija assemblea, isir proċess li fih jintlaħaq
qbil fuq ħolma komuni taħt it-titolu “It-tip ta’ skola li nixtiequ”. L-għan huwa
li jattendu n-numru massimu ta’ nies, għalhekk, jistgħu jiġu stabbiliti diversi
ħinijiet ta’ laqgħat sabiex jinkiseb dan. Il-puntwalità hija essenzjali. Imbagħad,

© April 2016. Il-Komunità tar-Riċerkaturi dwar l-Eċċellenza għal Kulħadd - CREA (l-Università ta’ Barċellona)

UNITÀ 3

IT-TRASFORMAZZJONI TA’ ĊENTRU TAL-EDUKAZZJONI F’KOMUNITÀ TAT-TAGĦLIM

12

Taħriġ fil-Komunitajiet tat-Tagħlim

UNITÀ 3

il-laqgħa forsi tkun tista’ tibda bil-qari tal-ħolm li jkun inġabar fil-jiem ta’ qabel,
pereżempju, f’kaxxa tal-ħolm.
Il-fażi tal-ħolm hija essenzjali għat-trasformazzjoni ta’ ċentru f’Komunità tatTagħlim. Iżda huwa daqstant ieħor importanti li nirrevedu l-ħolm emerġenti,
jiġifieri li nirrevedu l-ħolm ripetutament sabiex nivvalutaw liema ġew issodisfati, liema le u mbagħad nerġgħu noħolmu. Dan huwa proċess li ma jispiċċa
qatt minħabba li dejjem hemm għanijiet u miri ġodda x’jintlaħqu u tamiet u
opportunitajiet ġodda x’jitfaċċaw. Il-Komunitajiet tat-Tagħlim jirrevedu l-ħolm
tagħhom sabiex b’hekk qatt ma jinsewhom. Huma jservu bħala punti ta’ riferiment fil-vjaġġ taċ-ċentru sabiex dan dejjem ikun jista’ jħares ’il quddiem u
jistabbilixxi l-objettiv intermedju li jmiss, li għandu jintlaħaq f’direzzjoni u b’pass
li jiġu miftiehma b’mod reċiproku. B’dan il-mod, meta n-nies involuti fl-iskola
jaslu għal kunsens li huma għandhom jaġġornaw il-ħolm tagħhom, l-assemblea
tal-ħolm titwettaq mill-ġdid. Pereżempju, f’xi skejjel, kull sena jiġi allokat tmiem
il-ġimgħa partikolari li fih in-numru massimu ta’ nies jinġabru biex jirrevedu
dak li ġara sa mill-aħħar laqgħa tal-ħolm u biex joħolqu sett ġdid ta’ ħolm
għall-ġejjieni. Fl-iskejjel primarji, sikwit jiġi deċiż li l-fażi tal-ħolm għandha sseħħ
kull sena sabiex jiġu involuti l-istudenti ġodda u l-familji tagħhom. Kull ċentru
huwa differenti u kull ċentru u l-komunitajiet tiegħu huma dawk li jiddeċiedu.
3.1.4. L-għażla tal-prijoritajiet
Ladarba l-pass inizjali tal-ħolm ikun mimli xewqat u ideat utopiċi, ikun wasal
iż-żmien li jinħoloq pjan ta’ azzjoni għal kif dan il-ħolm jinbidel f’realtà. Dan
huwa pass li fih jittieħdu deċiżjonijiet sabiex tingħata prijorità lil dak li jista’ jinkiseb f’perjodu ta’ żmien partikolari u skont il-livelli ta’ importanza jew urġenza.
Kull ċentru għandu ċ-ċirkostanzi u r-riżorsi tiegħu u ċentri differenti għandhom
għażliet varji. Jeħtieġ li jiġu eżaminati r-riżorsi disponibbli qabel ma jiġi deċiż
x’għandu jsir l-ewwel. Kumitat Imħallat jiġi fformat b’mod speċjali sabiex iwettaq
dan il-kompitu u jkun inkarigat mir-reviżjoni tal-ħolm taċ-ċentru u jistabbilixxi
liema jistgħu jiġu ssodisfati fuq perjodu ta’ żmien qasir, medju u twil. Huwa
essenzjali li jiġu vvalutati ċ-ċirkostanzi taċ-ċentru tal-edukazzjoni u x’hemm diġà
fis-seħħ sabiex l-azzjonijiet jiġu prijoritizzati b’dan il-mod.
Matul il-proċess tal-prijoritizzazzjoni, huwa essenzjali li jinġabar flimkien
il-ħolm kollu ta’ dawk kollha kkonċernati. Forsi f’ċentru wieħed tittieħed id-deċiżjoni li jittejbu r-riżultati fil-matematika minħabba li, pereżempju, ir-riżultati
tas-soluzzjoni għall-problemi u tal-ġeometrija kienu ħżiena. Għalhekk, iċ-ċentru
jiddeċiedi li jifforma Gruppi Interattivi fil-matematika. Madankollu, forsi jkun
hemm problema bin-numri insuffiċjenti ta’ voluntiera sabiex jinżammu b’mod
effettiv gruppi għal-livelli kollha ta’ spiss biżżejjed. Għalhekk, fl-aħħar mill-aħħar,
tittieħed id-deċiżjoni li jinżammu Gruppi Interattivi darba fil-ġimgħa biss għar-raba’ sena u s-sitt sena, minħabba li dawn huma l-livelli li jiġu eżaminati millkorp tal-amministrazzjoni tal-edukazzjoni. Imbagħad, il-ħolma li jinħolqu gruppi
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interattivi għal snin oħrajn, aktar ta’ spiss u f’dixxiplini oħrajn għadha trid tiġi
rieżaminata fil-laqgħa li jmiss. Iċ-ċentri kollha huma differenti. Kull Komunità
tat-Tagħlim tagħżel il-prijoritajiet tagħhom abbażi ta’ diskussjonijiet li jinvolvu
lil kulħadd fil-komunità.
3.1.5. Ippjanar
Wara li tipprijoritizza l-għanijiet, ikun wasal iż-żmien li tippjana. Id-deċiżjonijiet meħuda f’dan l-istadju jiġu maqbula mill-komunità. Iċ-ċentru tal-edukazzjoni
jsejjaħ assemblea li fiha l-Kumitat Imħallat responsabbli għal dak imsemmi hawn
fuq jipproponi sett ta’ prijoritajiet miġbura skont is-suġġett u l-grupp ta’ ħidma.
L-ippjanar huwa meħtieġ sabiex jiġi deċiż kif ser jintlaħqu l-għanijiet magħżula.
B’hekk, il-ħolm mhuwiex sempliċiment tamiet, iżda sett ta’ azzjonijiet speċifiċi li
jwasslu għal suċċess. Kif ser nispjegaw fit-taqsima li jmiss, ġeneralment, il-Kumitati Mħalltin jiġu fformati minn voluntiera sabiex jaħdmu fuq l-implimentazzjoni
tal-proċessi miftiehma (kif spjegat fid-dettall hawn taħt).

Artikolu dwar it-trasformazzjoni ta’ skola f’Komunità tat-Tagħlim:
Ríos, O., Herrero, C., & Rodríguez, H. (2013). From Access to Education. The
revolutionary Transformation of Schools as Learning Communities. International
Review of Qualitative Research, 6(2), p. 239-253.

3.2. L-Organizzazzjoni ta’ Komunità tat-Tagħlim
Il-komunitajiet tat-tagħlim ibbażati fuq it-tagħlim bi djalogu jiżguraw li l-prinċipji tagħhom jiġu rrispettati f’diversi atti edukattivi li jrawmu l-organizzazzjoni u
t-tmexxija taċ-ċentru tal-edukazzjoni. Fil-qosor, Komunità tat-Tagħlim:
• hija organizzazzjoni demokratika. Hija orizzontali u tinkorpora l-opinjonijiet
ta’ kulħadd fil-komunità permezz ta’ djalogu ugwalitarju, filwaqt li żżomm fil-qalba tagħha l-validità tar-raġunament tagħha fit-tfassil tal-proposti. Il-ftehim bejn
il-parteċipanti huwa apprezzat aktar minn votazzjoni.
• mhijiex mudell riġidu. Hija evoluzzjoni kostanti u dinamika, maħsuba sabiex
tappoġġja t-teħid ta’ deċiżjonijiet demokratiċi fejn hija involuta l-komunità
edukattiva kollha.
• hija bbażata fuq il-parteċipazzjoni. L-approċċ ikollu tifsira biss sakemm
il-parteċipazzjoni fl-oqsma u l-attivitajiet kollha tkun miftuħa għall-komunità
kollha. Organizzazzjoni ta’ dan it-tip, kif deskritta aktar tard, tinkludi l-formazzjoni ta’ Kumitati Mħalltin li jrawmu tmexxija bi djalogu (Redondo-Sama, 2015).
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• hija dipendenti fuq il-prijoritajiet definiti mill-komunità. Il-barrieri bbażati fuq
il-ġerarkija li nbnew f’soċjetà industrijali jitneħħew u d-deċiżjonijiet jittieħdu
mill-komunità kollha kemm hi.
L-organizzazzjoni aktar flessibbli u demokratika tal-Komunitajiet tat-Tagħlim,
aġġustata għall-ħtiġijiet ta’ soċjetà tal-informazzjoni, tibbenifika wkoll mid-diversità tal-interazzjonijiet li jseħħu matul il-proċess tat-tagħlim, li tiżdied mad-dimensjoni strumentali tal-attivitajiet taċ-ċentri tal-edukazzjoni (Gatt, Puigdellívol,
& Molina 2010).
Meta tkun qed tippjana, huwa importanti li tiżgura li d-deċiżjonijiet jiġu maqbula minn kulħadd fil-komunità billi ssejjaħ assemblea. Kumitat Imħallat iressaq lista
ta’ prijoritajiet (kif iddikjarati fid-deskrizzjoni tal-passi) u titqies id-disponibbiltà
ta’ riżorsi interni u esterni. Xi drabi, matul l-assemblea jiġu fformati aktar Kumitati Mħalltin, li l-kompitu tagħhom ikun li jippjanaw kif il-ħolm ipprijoritizzat isir
realtà. Pereżempju, meta jkun hemm proposta għal Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu mal-familji tal-istudenti, jiġu koperti kunsiderazzjonijiet bħall-post, il-ħinijiet
u d-dati u kif jiġu kkomunikati l-arranġamenti.
F’dan il-punt, l-unika ħaġa li għandek tagħmel huwa li tniedi l-Kumitati Mħalltin,
tippubblika d-deċiżjonijiet tal-komunità u tibda l-attivitajiet miftiehma.
Kumitati tax-Xogħol Imħalltin
It-tmexxija tal-Komunitajiet tat-Tagħlim titwettaq minn Kumitati tax-Xogħol Imħalltin.
Dawn il-Kumitati Mħalltin huma magħmula minn diversi nies fil-komunità tal-edukazzjoni
li jixtiequ jieħdu sehem fihom. Huwa essenzjali li jiġu definiti kompiti speċifiċi għal kull
kumitat. Il-Kumitati Mħalltin huma kkoordinati mill-Kumitat ta’ Tmexxija.

Kumitat Imħallat Rappreżentattiv 1
Kumitat ta’ Tmexxija:

Kumitat Imħallat Rappreżentattiv 2
Kumitat Imħallat Rappreżentattiv 3
Kumitati Mħalltin Oħrajn

Kumitat ta’ Tmexxija: Il-Kumitat ta’ Tmexxija jikkoordina u jissorvelja l-Kumitat
Imħallat. Billi l-Kumitat ta’ Tmexxija huwa fformat mhux biss minn rappreżentanti
tat-tmexxija, iżda wkoll rappreżentanti minn kull wieħed mill-Kumitati Mħalltin,
għalhekk, kollox ma’ kollox, huwa jista’ jitqies ukoll bħala Kumitat Imħallat.
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Kumitati Mħalltin: Il-Kumitati Mħalltin jeżistu sabiex jiżguraw li l-organizzazzjoni kollha tippermetti l-parteċipazzjoni fi djalogu ugwalitarju minn
kulħadd, irrispettivament mill-pożizzjoni tagħhom fl-iskola. Hemm Kumitati
speċifiċi li jirrispondu għal oqsma speċifiċi u jimmaniġġjawhom. Dawn il-Kumitati jistgħu jikkonsistu f’persunal mhux tat-tagħlim, studenti, membri tal-persunal, qraba u membri ta’ assoċjazzjonijiet lokali, biex insemmu ftit.
Il-Kumitati Mħalltin iżommu kapaċità awtonoma ta’ teħid tad-deċiżjonijiet.
Għalkemm kwalunkwe deċiżjoni meħuda trid tkun maqbula mill-Kumitat ta’
Tmexxija u vverifikata mill-Kunsill Skolastiku, id-deċiżjonijiet meħuda minn kull
Kumitat Imħallat għandhom ikunu fdati. Il-Kumitati Mħalltin kollha huma meqjusa bħala ugwali f’termini kemm ta’ approċċi tal-ippjanar kif ukoll ta’ approċċi
edukattivi. Il-Kumitat ta’ Tmexxija huwa fformat bir-rwol speċifiku ta’ koordinazzjoni ġenerali. Huwa jissorvelja l-ħidma kollha fil-Komunità tat-Tagħlim. Għalhekk, pereżempju, jekk il-Kumitat tal-Laqgħat Letterarji ta’ Djalogu u l-familji ta’
Komunità tat-Tagħlim partikolari jiddeċiedu li jiltaqgħu nhar ta’ Erbgħa filgħaxija
bejn il-5pm u s-6pm fil-librerija tal-iskola, iżda l-Kumitat tal-Librerija b’Tutoraġġ
jiddeċiedi wkoll li jiltaqa’ f’ħin u post identiku, il-Kumitat ta’ Tmexxija jkollu
għad-dispożizzjoni tiegħu l-informazzjoni rilevanti kollha u li jkun jista’ jevita
sovrappożizzjoni fl-iskeda. Ma hemmx bżonn ngħidu li d-deċiżjonijiet imbagħad
iridu jiġu maqbula mill-Kunsill Skolastiku, minħabba li dan huwa l-korp legali li
għandu l-poter li jieħu deċiżjonijiet dwar il-ħajja taċ-ċentru. Huwa għalhekk li
l-Kumitat ta’ Tmexxija u l-Kunsill Skolastiku jżommu djalogu mill-qrib ta’ kuljum
f’kull ħin.
Kull Kumitat iħejji għadd ta’ proposti fattibbli li jirrispondu għall-ħtiġijiet
issuġġeriti ta’ kull suġġett. Il-proposti jiġu sottomessi lill-Kumitat ta’ Tmexxija li
jew japprovahom jew inkella jikkunsidra mill-ġdid l-aħjar mod kif dawn jistgħu jiġu
implimentati b’mod ieħor. Il-kumitati jiġu fformati skont il-prijoritajiet stabbiliti
fl-assemblej. L-operazzjonijiet tagħhom jiddependu fuq tmexxija dijaloġika li trawwem l-aċċess għal kull familja tal-iskola. Dan jinvolvi l-iffissar ta’ skeda addattata
u flessibbli, li turi puntwalità mal-ħinijiet tal-bidu u tat-tmiem, li tagħti l-kelma lil
kulħadd u l-bqija.
Huwa importanti li jiġu enfasizzati tliet regoli bażiċi fil-Kumitati Mħalltin:
• Deċiżjonijiet strumentali: L-għan ewlieni fl-iskola huwa l-avvanz tat-tagħlim
għat-tfal, subien u bniet, għall-iskola u għall-familji tal-istudenti. Kwalunkwe
għan ieħor jista’ jtejjeb dan l-għan ewlieni iżda qatt ma jeħodlu postu.
• Ħin produttiv: Billi l-ħin huwa prezzjuż, huwa importanti li l-ħin disponibbli
jintuża b’mod produttiv f’termini tat-teħid ta’ deċiżjonijiet ewlenin. Għalhekk,
huwa rrakkomandat li jittieħdu kemm jista’ jkun deċiżjonijiet strumentali fl-inqas ħin possibbli, billi tiġi applikata r-raġuni kemm jista’ jkun iżda mingħajr ma
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jinħela l-ħin. Minbarra dak li ntqal hawn fuq, il-laqgħat dejjem isiru, irrispettivament mill-għadd ta’ nies preżenti, u jibdew u jintemmu fil-ħin.
• Pluralità tal-vuċijiet: Xi drabi jkun hemm tendenza li n-nies jaħsbu li kemm
jekk jattendu kif ukoll jekk le, ir-riżultat ser ikun l-istess, li dejjem jitkellmu l-istess nies u li s-suġġetti diskussi huma suġġetti li ma għandhom l-ebda idea
dwarhom. Għalhekk, il-parteċipanti huma dejjem imħeġġa jesprimu l-fehmiet
tagħhom mingħajr ma jiġu sfurzati jagħmlu dan. Wara kollox, huwa l-Kumitat
Imħallat innifsu li jiffaċilita l-bidliet u jimplimenta l-proposti..

L-indirizzar tal-organizzazzjoni ta’ Komunità tat-Tagħlim
CEIP Jaume Conqueridor jispjega kif permezz tal-pass tal-ħolm kien deċiż li
jiġu organizzati Kumitati għall-ħolm kollu mressaq: voluntiera, TIC, pedagoġija u
infrastruttura. Dawn kollha huma kkoordinati mill-Kumitat ta’ Tmexxija, għalkemm
dan għandu l-awtonomija tiegħu stess.
Moreno, V. (2013). Organización transformadora de la Comunidad de Aprendizaje. Suplemento Escuela, 4, 7-8.

Dawn li ġejjin huma eżempji ta’ Kumitati Mħalltin skont is-suġġett jew l-oqsma ta’ interess: Kumitat tat-Tagħlim, Kumitat tal-Voluntiera, Kumitat tal-Librerija,
Kumitat tal-Infrastruttura, Kumitat tar-Relazzjonijiet, Kumitat tar-Relazzjonijiet bejn
l-Iskola u l-Familja u l-bqija.
Il-Kumitati Mħalltin huma rappreżentattivi tal-ħajja fiċ-ċentru tal-edukazzjoni.
Id-dinamiżmu u l-funzjonalità tagħhom jirreaġixxu għall-ħtiġijiet u l-prijoritajiet
taċ-ċentru. Pereżempju, hemm ċentri fejn il-Kumitat tal-Voluntiera huwa l-pilastru
ċentrali tal-operazzjonijiet tagħhom u jieħu ħsieb il-ġestjoni, ir-reklutaġġ, il-merħba u s-sorveljanza tal-voluntiera. F’istitut partikolari, waħda mill-prijoritajiet ta’
terminu medju kienet dik li jinfetaħ canteen għas-subien u l-bniet, xi ħaġa li ħolmu
li jkollhom. F’dan il-każ partikolari, il-komunità ddeċidiet speċifikament li toħloq
Kumitat Imħallat iffokat fuq il-kisba tal-ħolma tal-canteen. Ir-rwoli tal-kumitat kienu
kollha diretti lejn ir-ristrutturar tal-ispazju għall-canteen u l-ħolqien tiegħu. Fi skola
oħra, prijorità kienet li jkun hemm librerija fid-distrett fejn ikun jista’ jsir ix-xogħol
skolastiku tad-dar, minħabba li ma kienet teżisti l-ebda librerija bħal din. F’dan
il-każ, il-komunità edukattiva ddeċidiet li tiftaħ librerija fl-iskola.

© April 2016. Il-Komunità tar-Riċerkaturi dwar l-Eċċellenza għal Kulħadd - CREA (l-Università ta’ Barċellona)

17

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

3.3. Bibljografija
Flecha, R., & Garcia, C. (2007). Prevención de conflictos en las comunidades de aprendizaje. Idea La Mancha: Revista De Educación De Castilla-La Mancha, 4, 72-76.
Freire, P. (1997). Pedagogy of the heart. New York, NY: Continuum Books.
Gatt, S., Puigdellívol, I., & Molina, S. (2010). Mead’s contributions to learners identities.
Journal of Psychodidactics, 15(2), 223-238.
Mello, R. (2009). Diálogo y escuela en Brasil: Comunidades de aprendizaje [Dialogue and
school in Brazil: Learning communities]. Cultura y Educación, 21(2), 171-181.
Redondo-Sama, G. (2015). Dialogic leadership in learning communities. Intangible Capital, 11(3), 437-457.
Vieites, M. (2006). Entrevista a Ramón Flecha: Los sueños son posibles, mejorar la realidad
sin sueños es imposible [Interview to Ramón Flecha: Dreams are possible, improve
reality without dreams is impossible]. Escuela, 3.718, 26-28.

© April 2016. Il-Komunità tar-Riċerkaturi dwar l-Eċċellenza għal Kulħadd - CREA (l-Università ta’ Barċellona)

UNITÀ 3

IT-TRASFORMAZZJONI TA’ ĊENTRU TAL-EDUKAZZJONI F’KOMUNITÀ TAT-TAGĦLIM

