
Ir-Rakkomandazzjoni «Perkorsi ta’ titjib tal-Ħiliet: 
Opportunitajiet ġodda għall-Adulti» ġiet adottata 
f’Diċembru 2016 mill-Kunsill tal-UE. Hija waħda mill-
proposti leġiżlattivi ewlenin tal-“Aġenda Ġdida għall-
Ħiliet għall-Ewropa”. Il-prinċipju li kulħadd, inklużi 
l-adulti, għandu d-dritt għal edukazzjoni inklużiva u 
ta’ kwalità, għat-taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja, huwa 
wieħed mill-20 prinċipju ewlieni proposti permezz tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

Biex taqra r-Rakkomandazzjoni kollha, tiskopri dak li 
diġà qiegħed isir f’xi Stati Membri u ħafna aktar:

Involvi ruħek !

Ara kif tista’ tagħmel differenza:

• Mexxi l-kelma dwar l-inizjattiva tal-Perkorsi 
tat-titjib tal-ħiliet u ara ftit kif l-organizzazzjoni 
tiegħek tista’ tikkontribwixxi.

• Użaħa biex tissensibilizza liċ-ċittadini dwar l-im-
portanza tal-ħiliet bażiċi u t-tagħlim tal-
adulti u biex tinvolvi aktar nies li jistgħu jaġixxu. 

• Aqsam prattiki tajbin dwar l-EPALE, il-pjattaforma 
għat-tagħlim tal-adulti fl-Ewropa, u ngħaqad fid-
dibattitu.

• Jekk int awtorità pubblika, iddefinixxi miżuri ta’ 
implimentazzjoni, involvi l-partijiet ikkonċernati, u 
mmobilizza r-riżorsi.

• Jekk inti professjonista, applika t-tliet passi jekk 
ikun possibbli u agħmel kuntatt ma’ dawk li huma 
fil-mira biex faċilment ikollhom aċċess għall-
Perkorsi ta’ titjib tal-ħiliet.

• Jekk inti tħaddem lil ħaddieħor, ara kif tista’ 
tappoġġa l-ħaddiema tiegħek biex ikollhom aċċess 
u jagħmlu progress permezz tal-Perkorsi ta’ titjib 
tal-ħiliet.
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Għalfejn, il-Perkorsi ta’ titjib tal-

ħiliet ?

Il-qari, il-kitba, il-kalkoli sempliċi u l-użu ta’ kom-
pjuter: dawn huma affarijiet li nagħmlu ta’ kuljum, 
billi nqiegħdu fil-prattika l-ħiliet bażiċi tagħna, l-aktar 
mingħajr ma lanqas biss nirrealizzaw. 

Dan, iżda, mhuwiex ħafif għal kulħadd. Dawn l-ope-
razzjonijiet sempliċi, li għal ħaddieħor mhuma xejn, għal 
kważi 70 miljun persuna fl-Ewropa huma kedda. 

Sew jekk qegħdin f’impjieg, sew jekk huma qiegħda 
jew inattivi ekonomikament, l-inizjattiva l-ġdida tal-
Perkorsi ta’ titjib tal-ħiliet se tipprovdi bidu ġdid għal 
dawn in-nies permezz ta’ mmappjar u rikonoxximent tal-
għarfien u l-ħiliet li huma diġà fil-pussess tagħhom; billi 
jingħataw edukazzjoni u taħriġ ulterjuri li fl-aħħar mill-
aħħar iwasslu għal kwalifika ġdida.

Kif se jaħdmu ?
Il-Perkorsi ta’ titjib tal-ħiliet se jsegwu loġika ta’ tliet passi sempliċi, li dejjem jiġu adattati għas-sitwazzjoni speċifika 
ta’ kull individwu. 

Sal-2018,l-Istati Membri tal-UE huma mistiedna jibnu fuq strutturi nazzjonali eżistenti u jistabbilixxu arranġamenti 
sabiex il-Perkorsi ta’ titjib tal-ħiliet isiru realtà. Dan għandu jinkiseb f’kooperazzjoni mill-qrib mal-atturi kollha invo-
luti fit-tagħlim għall-adulti. 

L-Unjoni Ewropea se tipprovdi appoġġ permezz ta’ diversi programmi ta’ finanzjament, b’mod partikolari l-Fond Soċjali 
Ewropew u l-Erasmus +, u se tiffaċilita t-tagħlim reċiproku u l-iskambji għal implimentazzjoni b’suċċess.

Valutazzjoni 
tal-ħiliet 
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il-ħiliet eżistenti 
tagħhom u dak 
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jkollhom 
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tal-ħiliet li jeħtieġu 
l-aktar.


