
X’inhu l-progess ta’ Malta lejn il-parametri 
referenzjarji għall-2020?

Il-Qafas Strateġiku tal-UE għall-programm ta’ ħidma tal-
Edukazzjoni u t-Taħriġ jinkludi l-parametri referenzjarji li ġejjin:
>  tal-anqas 82 % tal-gradwati jsibu xogħol fi żmien tliet snin;
>  tal-anqas 95 % tat-tfal li għandhom bejn erba’ snin u l-età ta’ 

meta jibdew skola jipparteċipaw fl-edukazzjoni bikrija tat-tfal; 
>  il-perċentwal ta’ dawk li għandhom 15-il sena b’kapaċitajiet 

li mhumiex suffiċjenti fil-qari, il-matematika u x-xjenza tkun 
anqas minn 15 %; 

>  tal-anqas 15 % tal-adulti li għandhom bejn 25 u 64 sena 
jipparteċipaw f’tagħlim tul il-ħajja.

Figura 2 Edukazzjoni u Taħriġ 2020 – parametri referenzjarji

Il-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni bikrija tat-tfal naqset mill-2006 
u fl-2011 kienet taħt il-medja tal-UE ta’ 92.3 %. Fl-2009, 
il-proporzjon ta’ dawk li għandhom 15-il sena b’ħiliet inadegwati 
fil-qari, il-matematika u x-xjenza kienet aktar għolja mill-medja 
tal-UE fit-tliet suġġetti kollha (19.6 %, 22.2 % u 17.7 % rispetti-
vament). Il-parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim tul il-ħajja 
żdiedet ftit mill-2006, iżda fl-2012 baqgħet żewġ 
punti perċentwali taħt il-medja tal-UE ta’ 9 %.
 

m Modi ġodda ta’ ħidma
Biex tittejjeb ir-rilevanza tal-ħiliet għas-suq tal-ħaddiema, Malta 
introduċiet suġġett vokazzjonali fl-iskejjel sekondarji. Dan jgħin 
biex joħloq karrieri f’dawk is-setturi li hemm domanda għalihom. 
In-nuqqas ta’ ħiliet ġie wkoll indirizzat parzjalment billi jiġu 
introdotti korsijiet ta’ edukazzjoni għolja aktar flessibbli 
b’kollaborazzjoni mal-industrija. Barra minn hekk, mill-2012, 
kumitat tal-ħiliet settorjali huwa responsabbli għall-iżvilupp 
tal-istandards fuq il-post tax-xogħol.

Fejn nista’ nikseb aktar informazzjoni?

Informazzjoni dwar ir-Reviżjoni tal-Edukazzjoni: ninvestu 
fil-ħiliet għal riżultati soċjo-ekonomiċi aħjar u d-dejta użata 
f’dan il-fuljett hija disponibbli fuq: 
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm

Żur il-paġni tal-web li ġejjin għal informazzjoni dwar:
Il-miri ta’ Ewropa 2020
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_mt.htm
Parametri referenzjarji tal-edukazzjoni u t-taħriġ għall-2020
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
benchmarks_en.htm
Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi  
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/
country-specific-recommendations/
Erasmus+ 
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
Monitor tal-edukazzjoni u t-taħriġ tal-2012
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
monitor12_en.htm
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X’inhi r-“Reviżjoni tal-Edukazzjoni”?

FI -2012, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat viżjoni 
ġdida għall-edukazzjoni biex tagħti spinta ġdida 

lit-tkabbir ekonomiku u l-kompetittività. Din tistabbilixxi 
kif is-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ jistgħu jipprovdu 
l-ħiliet it-tajbin għas-suq tax-xogħol, u jappoġġjaw 
lin-nies biex jiżguraw il-futur ekonomiku u l-inklużjoni 
soċjali tagħhom.

Il-komunikazzjoni tar-“Reviżjoni tal-Edukazzjoni” tidenti-
fika kif l-Istati Membri jistgħu jgħinu lill-adulti jtejbu 
l-ħiliet tagħhom u jinvolvu ruħhom f’tagħlim tul il-ħajja, 
u jgħinu fit-taħriġ taż-żgħażagħ bil-ħiliet li jeħtieġu biex 
jidħlu fis-suq tax-xogħol jew jistabbilixxu n-negozju 
tagħhom stess. Tħeġġeġ lill-partijiet interessati, inklużi 
l-impjegaturi, it-trejdjunjins, u oħrajn biex ikunu aktar 
involuti fil-proċessi tar-riforma. 

Biex jiġi promoss it-tkabbir ekonomiku u l-innovazzjoni, 
l-Ewropa teħtieġ li tinvesti aktar fin-nies u l-ħiliet 
tagħhom. Fi żmien ta’ livell ta’ qgħad għoli fost iż-żgħażagħ 
flimkien ma’ żewġ miljun post tax-xogħol battal madwar 
l-Ewropa, l-Istati Membri huma mitluba biex ma jnaqqsux 
il-baġits tal-edukazzjoni, iżda biex itejbu l-effiċjenza 
filwaqt li jiżguraw l-ekwità u l-inklussività.

Għaliex hija meħtieġa riforma?

Il-proporzjon ta’ impjiegi fl-UE li jeħtieġu kwalifiki ta’ 
edukazzjoni għolja huwa mistenni li jiżdied għal 34 % sal-
2020 – flimkien ma’ tnaqqis fin-numru ta’ impjiegi li jeħtieġu 
livelli baxxi ta’ ħiliet. Dejjem aktar Ewropej sejjer ikollhom 
karriera li tinbidel u varjata fejn huma mistennija li jaħsbu 
b’mod kritiku, jieħdu l-inizjattiva, isolvu l-problemi u jikkollabo-
raw bħala tim. Is-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ jeħtieġ 
li jindirizzaw din it-tip ta’ ħajja tax-xogħol.

Riforma edukattiva għandha:
>  twassal għal fokus akbar fuq ir-riżultati tat-tagħlim, inkluż 

dawk miksuba permezz ta’ taħriġ ibbażat fuq ix-xogħol 
ta’ kwalità għolja;

>  tnaqqas in-numru ta’ persuni li jieqfu mill-iskola qabel 
iż-żmien u żżid it-tagħlim tul il-ħajja;

>  toffri aktar appoġġ għall-professjonisti tat-tagħlim; u
>  ittejjeb l-isħubijiet bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni 

u t-taħriġ u l-impjegaturi. 

Ir-Reviżjoni tal-Edukazzjoni kif 
tappoġġja l-Istati Membri?

Ir-Reviżjoni tal-Edukazzjoni tistabbilixxi viżjoni ċara biex 
issaħħaħ l-importanza tal-ħiliet li huma meħtieġa fl-impjiegi 
kollha, b’mod partikolari l-ħiliet diġitali, intraprenditorjali 
u fil-lingwa. Tenfasizza l-valur tal-apprendistati, Żona Ewropea 
ta’ Ħiliet u Kwalifiki, u l-potenzjal tal-ICT u r-Riżorsi Edukattivi 
Miftuħa għat-tagħlim, kif ukoll appoġġ (inkluż finanzjarju) 
akbar għall-isħubijiet.

Permezz ta’ miri u parameteri referenzjarji fuq livell Ewropew, 
kull Stat Membru jista’ jiġġudika l-progress tiegħu f’xi oqsma 
ewlenin, kif ukoll jivvaluta fejn jista’ jkun meħtieġ aktar sforz. 

 

X’inhu l-progess ta’ Malta lejn il-miri 
tal-Ewropa 2020?

jeżistu żewġ miri tal-edukazzjoni għall-Ewropa sal-2020. 
Dawn huma li:
>  jitnaqqsu r-rati ta’ tfal li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien 

għal taħt l-10 %;
>  jiġi żgurat li tal-anqas 40 % ta’ dawk li għandhom bejn 

30 u 34 sena jispiċċaw edukazzjoni għolja.

Dawn il-miri Ewropej huma marbuta mal-miri nazzjonali 
li jirriflettu ċirkustanzi u tradizzjonijiet differenti – il-miri 
ta’ Malta huma 29 % u 33 % [1]. 

Figura 1 Miri ta’ Ewropa 2020

 

Fir-rigward tal-proporzjon ta’ żgħażagħ li jieqfu mill-iskola qabel 
iż-żmien, Malta baqgħet iżżomm waħda mill-agħar rati tal-UE 
(22.6 % fl-2012) fl-2012 [2]. Il-proporzjon ta’ dawk li għandhom 
bejn 30-34 sena li spiċċaw l-edukazzjoni terzjarja kienet it-tielet 
l-aktar baxxa fl-UE fl-2012.

[1]  Id-dejta kollha hija mill-Kummissjoni Ewropea, Dokument ta’ Ħidma 
tal-Persunal, Reviżjoni tal-Edukazzjoni – analiżi tal-pajjiżi, 2012.

[2]  Il-figuri ġew irreveduti ’l isfel minħabba klassifikazzjoni ġdida ta’ ċerti 
kwalifiki fil-livell sekondarju li m jistgħux jitqabblu ma’ dejta sal-2009.

m  Semestru Ewropew 2013: 
Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi 

Malta, flimkien mal-Kummissjoni Ewropea, laħqet ftehim 
dwar sett ta’ rakkomandazzjonijiet għall-2013 skont 
ir-Reviżjoni tal-Edukazzjoni. Dawn jinkludu miżuri biex 
jitnaqqas in-numru ta’ persuni li jieqfu mill-iskola qabel 
iż-żmien, tittejjeb ir-rilevanza tal-edukazzjoni għas-suq 
tax-xogħol u tiġi indirizzata l-affordabbiltà tal-edukazzjoni 
bikrija tat-tfal.
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