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In-nies jeħtieġu ħiliet ta’ kwalità għolja biex ikollhom irwol 
attiv fis-suq Ewropew tax-xogħol tal-lum u ta’ għada. Il-mo-
dernizzar tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV) sejjer 

jagħtihom is-setgħa li jiżviluppaw il-ħiliet ix-xierqa matul ħaj-
jithom permezz ta’ mogħdijiet flessibbli tat-tagħlim.

F’ekonomija globali li tinbidel malajr, it-trawwim tal-ħiliet u 
t-tpoġġija tagħhom f’użu tajjeb sejrin, fil-biċċa l-kbira, jiddeter-
minaw il-kapaċità tagħna li nixprunaw l-innovazzjoni u t-tkabbir u 
li nsostnu l-mudell soċjali tagħna. L-Ewropa teħtieġ li tgħammar 
in-nies tagħha bil-ħiliet it-tajbin sabiex huma jkunu jistgħu jieħdu 
rwol attiv fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà. L-Aġenda tal-Ħiliet 
Ġodda għall-Ewropa ġiet proposta bħala kontribuzzjoni fuq livell 
tal-UE, sabiex tiggwida dan id-dibattitu politiku u tipprovdi lill-
-Istati Membri b’oqsma konkreti għall-azzjoni u l-kooperazzjoni. 

Fir-rigward tal-ħiliet għas-suq tax-xogħol, l-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali (ETV) huma essenzjali. Previzjonijiet f’diversi Stati 
Membri jindikaw nuqqas ta’ nies bi kwalifiki fl-ETV fil-futur. 
Madankollu, għal wisq żgħażagħ u l-ġenituri tagħhom, l-ETV 
inizjali jibqa’ t-tieni għażla, u minoranza ta’ ħaddiema biss huma 
offruti opportunitajiet sabiex jiżviluppaw aktar il-ħiliet tagħhom. 
L-ETV jista’ jkun biss iktar attraenti jekk in-nies jafdaw fir-riżultati 
tiegħu u jekk jipprovdi lill-istudenti b’aktar opportunitajiet għal 
esperjenzi ta' xogħol u kollokamenti barra minn pajjiżhom. In-nies 
li jsegwu programmi tal-ETV għandhom jingħataw rikonoxximent 
għall-ħiliet li jiggwadanjaw, waqt li dawk li jiksbu kwalifiki tal-ETV 
għandhom ikunu kapaċi jkomplu għal livelli ogħla ta’ edukazzjoni 
jew taħriġ. Dan jirrikjedi sħubijiet mill-qrib man-negozju, eduka-
zzjoni ogħla u r-riċerka.



Il-konklużjonijiet ta’  
Riga: 

5  miri biex itejbu 
l-ETV

Skont il-Proċess ta’ Kopenħagen, il-Ministri responsabbli għall-iżvilupp tal-ħiliet vokazzjonali mill-Istati Membri kollha 
tal-UE, l-Istati Kandidati tal-UE u l-Istati taż-ŻEE flimkien mas-Sħab Soċjali Ewropej (ETUC, BUSINESSEUROPE, UEAPME, 
CEEP) u l-Kummissjoni Ewropea ltaqgħu f’Riga fl-20 ta’ Ġunju 2015. Flimkien, huma qablu fuq il-Konklużjonijiet ta’ Riga, 

li stabbilixxew il-"ħames riżultati tal-ETV fuq perjodu ta' żmien medju." Dawn ir-riżultati ewlenin jiffurmaw il-bażi tal-aġenda 
għall-immodernizzar tal-ETV matul il-perjodu 2015-2020. 

1
Nippromwovu 

t-tagħlim imsejjes fuq 
ix-xogħol fil-foroms kollha 
tiegħu, b’fokus speċjali fuq 
l-apprendistati, billi ninvolvu 
sħab soċjali, kumpaniji, 
kmamar u fornituri ETV, u billi 
nistimulaw l-innovazzjoni u 
l-intraprenditorja.

It-tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol wera 
li hu effettiv ħafna fl-iżvilupp tal-
ħiliet relevanti għas-suq tax-xogħol, li 
jinkludu ħiliet personali kif ukoll ħiliet 
applikabbli għal varjetà ta’ ambjenti 
tax-xogħol. Madankollu, 25 % biss 
tal-istudenti inizjali tal-ETV jattendu 
programmi msejsa fuq ix-xogħol. Hemm 
bżonn ċar għal aktar apprendistati 
ta’ kwalità u aktar tagħlim imsejjes 
fuq ix-xogħol. Dan jirrikjedi sħubijiet 
bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u 
t-taħriġ u negozji u organizzazzjonijiet 

tas-suq tax-xogħol. Dawn is-sħubijiet 
huma promossi mill-Alleanza Ewropea 
għall-Apprendistati u l-Patt Ewropew 
għaż-Żgħażagħ.

L-Alleanza Ewropea għall-
Apprendistati tlaqqa' flimkien 
lill-partijiet ikkonċernati pubbliċi 
u privati biex itejbu l-kwalità, 
il-provvista u d-dehra tal-
apprendistati ġewwa l-Ewropa.
http://ec.europa.
eu/social/main.
jsp?catId=1147&langId=mt 

Il-Patt Ewropew għaż-
Żgħażagħ jappoġġja 
l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ, 
permezz ta’ sħubijiet bejn il-
partijiet ikkonċernati pubbliċi u 
privati relevanti. 
http://www.csreurope.org/
pactforyouth

2
Niżviluppaw 

iktar il-mekkaniżmi tal-
assigurazzjoni tal-kwalità 
fl-ETV f’konformità mar-
Rakkomandazzjoni tal-EQAVET 
u, bħala parti mis-sistemi ta’ 
assigurazzjoni tal-kwalità, 
nistabbilixxu informazzjoni 
kontinwa u feedback loops 
f’sistemi I-VET u C-VET ibbażati 
fuq ir-riżultati tat-tagħlim.

Madwar pajjiżi u setturi, l-impjegaturi 
jeħtieġu li jafdaw li l-ħaddiema 
verament għandhom il-ħiliet murija 
fil-kwalifiki tagħhom. Għaldaqstant 
jeħtieġ li l-kwalità tkun żgurata fil-
fażijiet kollha tal-EVT – id-disinn, 
it-tagħlim, il-valutazzjoni, il-validazzjoni 
u ċ-ċertifikazzjoni – biex jiġi żgurat li 
r-riżultati huma tajbin kemm għall-
ETV inizjali (I-VET) kif ukoll għall-ETV 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=mt
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=mt
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=mt
http://www.csreurope.org/pactforyouth
http://www.csreurope.org/pactforyouth


li jissuktaw (C-VET). L-istrument ta’ 
EQAVET qiegħed jiġi żviluppat biex 
jipprovdi appoġġ aħjar għall-kwalità ta’ 
tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol u C-VET 
u biex jittraċċa r-riżultati okkupazzjonali 
tal-ETV.

EQAVET huwa netwerk għall-
kollaborazzjoni Ewropea 
fl-iżvilupp tal-assigurazzjoni 
tal-kwalità fl-ETV permezz tal-
Qafas Ewropew ta’ Referenza. 
www.eqavet.eu

3
Intejbu l-aċċess għall-

ETV u l-kwalifiki għal kulħadd 
permezz ta’ sistemi aktar 
flessibbli u miftuħa, b'mod 
partikolari billi noffru servizzi 
effiċjenti u komprensivi ta’ 
gwida u nivvalidaw it-tagħlim 
mhux formali u informali.

In-nies illum għandhom għażla wiesgħa 
ta’ modijiet kif jiżviluppaw il-ħiliet 
tagħhom, minn ċentri vokazzjonali 
għall-korsijiet fuq l-internet, xogħol, 
volontarjat u esperjenzi oħrajn tal-ħajja. 

Għan-nies biex japprofittaw bl-aħjar 
mod minn dawn l-opportunitajiet, 
jeħtieġ li jkun hemm il-kundizzjonijiet 
it-tajbin fis-seħħ: il-ħiliet, ikun xi jkun 
il-mod kif inkisbu, għandhom jiġu 
vvalutati, ivvalidati u jwasslu għal 
kwalifika. L-implimentazzjoni tar-
Rakkomandazzjoni dwar il-validazzjoni 
tat-tagħlim non-formali u informali u 
r-reviżjoni tal-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki, is-servizz Europass u l-għodda 
ECVET ser jappoġġjaw mogħdijiet 
miftuħa u flessibbli tat-tagħlim.

Il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki 
(QEK) jiddefinixxi tmien livelli 
ta’ riżultati tat-tagħlim, sabiex 
il-kwalifiki madwar il-pajjiżi 
u s-setturi jistgħu jitqabblu u 
jinftehmu aħjar.

Il-portal tal-Europass qiegħed 
jiġi żviluppat, bħala parti 
mill-Aġenda għall-Ħiliet, biex 
jinkludi s-servizzi online kollha 
li jkopru l-ħiliet u l-kwalifiki.

ECVET huwa qafas Ewropew 
tal-kreditu għall-ETV li 
jappoġġja mogħdijiet flessibbli 
tat-tagħlim.
www.ecvet-secretariat.eu 

Ir-Rakkomandazzjoni dwar 
il-validazzjoni tat-tagħlim 
non-formali u informali 
teħtieġ arranġamenti nazzjonali 
li jippermettu lill-individwi 
jitolbu għall-validazzjoni tal-
ħiliet miksuba lil hinn mill-
edukazzjoni istituzzjonali.

4
Nipprovdu spinta 

addizzjonali għall-kompetenzi 
ewlenin fil-kurrikula tal-
ETV u noffru opportunitajiet 
iktar effettivi biex niksbu jew 
niżviluppaw dawn il-ħiliet 
permezz ta’ I-VET u C-VET.

Fit-tmiem tal-edukazzjoni u t-taħriġ 
inizjali, kulħadd għandu jkun kiseb sett 
prinċipali ta’ ħiliet b'mod konformi mat-
tmien kompetenzi ewlenin għat-tagħlim 
tul il-ħajja. Dawn jiffurmaw il-bażi ta’ 
kwalunkwe tagħlim ulterjuri u għal ħajja 
attiva fis-soċjetà u s-suq tax-xogħol 
tal-lum. Il-programmi inizjali tal-ETV 
jeħtieġu li jassiguraw li, minbarra 
l-ħiliet vokazzjonali speċifiċi, il-gradwati 
tagħhom jiżviluppaw il-kompetenzi 
kollha ewlenin, li jinkludu ħiliet diġitali 
u ħiliet intraprenditorjali u orjentati lejn 
l-innovazzjoni. Dawn huma neċessarji 
u utli hekk kif in-nies javvanzaw fil-
karrieri tagħhom. Biex jgħin fl-indirizzar 
ta' din il-kwistjoni, il-qafas Ewropew 
ta’ kompetenzi ewlenin qiegħed jiġi 
rivedut taħt l-Aġenda għall-Ħiliet Ġodda 
tal-Ewropa.

Bħala parti mill-Aġenda għall-
Ħiliet, il-Kummissjoni pproponiet 
Garanzija għall-Ħiliet, biex 
tipprovdi lil adulti b’livell baxx 
ta’ kwalifiki, li jinkludu migranti 
li jkunu waslu riċentament, 
bl-opportunità li jgħollu l-livell 
tal-ħiliet bażiċi tagħhom – 
litteriżmu, numeriżmu u ħiliet 
diġitali – u possibbilment tal-
kompetenzi ewlenin kollha. 
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1224&langId=en

http://www.eqavet.eu
http://www.ecvet-secretariat.eu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224&langId=en


5
 Nintroduċu 

approċċi sistematiċi għal, 
u opportunitajiet għal, 
żvilupp inizjali u kontinwu 
professjonali ta’ għalliema, 
dawk li jħarrġu u konsulenti 
tal-ETV kemm f’ambjenti tal-
edukazzjoni kif ukoll f’dawk 
ibbażati fuq ix-xogħol.

Il-kwalità tal-għalliema, dawk li jħarrġu 
u l-konsulenti tibqa’ fattur kruċjali 
fid-determinazzjoni ta’ kemm u kemm 
tajjeb in-nies jiżviluppaw il-ħiliet 
tagħhom permezz tal-edukazzjoni 
u t-taħriġ. It-tagħlim tajjeb huwa 
element essenzjali fit-taħlita li twassal 
għal riżultati tajbin. Il-membri tal-
persunal tat-tagħlim jista' jkollhom 
ukoll irwol maġġuri biex jispiraw u 
jiggwidaw lill-istudenti, jinkoraġġuhom 
biex jaħdmu lejn livelli ogħla ta’ 
kwalifiki jew iwessgħu l-ambitu tal-
kompetenzi tagħhom. 

L-iskambji tal-prattiċi tajbin u tagħlim 
reċiproku huma approċċi effettivi biex 
jappoġġjaw lill-Istati Membri f'li jgħollu 
l-kwalità tal-għalliema u dawk li jħarrġu 
fl-ETV, b’referenza speċifika biex jitjieb 
t-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol u 
l-apprendistati.

INŻOMMU RENDIKONT TAL-PROGRESS

Il-progress lejn il-ħames riżultati fuq perjodu ta' żmien medju ser 
jiġi mmonitorjat bl-appoġġ ta’ CEDEFOP, iċ-Ċentru Ewropew għall-
Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali, li janalizza l-iżviluppi Ewropej 
u nazzjonali fl-edukazzjoni vokazzjonali u t-taħriġ, u l-ETF, il-
Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ, li tappoġġja l-iżvilupp tal-kapital 
uman f’pajjiżi ta’ tranżizzjoni. 

Sir af aktar
Edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali (Kummissjoni Ewropea): 
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/

index_mt.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&langId=en

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali: 
http://www.cedefop.europa.eu/mt

Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ: 
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/ETF-MT 
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