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I L - B I DW I Ż A G Ħ Ż U G Ħ
Ragħaj apprendista
Żagħżugħ ħabrieki ħafna li qed ifittex li jikseb esperjenza fix-xogħol mal-klieb
li jindukraw in-nagħaġ u l-aspetti kollha tal-biedja fl-għoljiet u t-trobbija talmerħliet. Jista’ jassisti għall-istaġun tat-twelid tal-ħrief, forsi anke aktar fit-tul,
bi skambju għat-taħriġ. Għandu kelb collie ta’ sena u vann.

1.

Tista’ taqta’ s-sena meta dan l-avviż kien ippubblikat fit-taqsima tax-xogħlijiet/
pożizzjonijiet mixtieqa ta’ gazzetta?
L-avviż tpoġġa minn żagħżugħ li kellu fuq l-għoxrin sena li xtaq jibdel il-karriera
u jsib mod kif jagħmel għajxien filwaqt li jgħix viċin tan-natura. Wara li tħarreġ
bħala tekniku, hu ħadem jinstalla t-turbini tar-riħ fuq l-azjendi agrikoli u,
għalkemm ma kellux esperjenza fl-agrikoltura, wasal biex jiddeċiedi dwar
il-karriera ideali tiegħu; “... li jaħdem f’armonija mal-għoljiet, itejjeb il-ġestjoni
tal-art u joħloq ħabitats.” Hu poġġa dan l-avviż f’Jannar 2015. Sorpriż?

a)

X’bidliet taħseb li għandu jistenna fid-dħul u l-istil tal-ħajja tiegħu
minħabba l-bidla fil-karriera li ser jagħmel?

b)

Bħala medja l-bdiewa żgħażagħ, dawk li għandhom inqas minn 35 sena,
jifformaw biss 6 % minn dawk kollha li għandhom azjenda agrikola.
Ikkalkula kemm-il student jifformaw 6 % tal-klassi u staqsihom joqogħdu
bilwieqfa filwaqt li l-94 % li jifdal jibqgħu bilqiegħda. Huwa ovvju li għal
dawk minnkom li għandhom il-ħiliet u t-taħriġ xieraq hemm
karrieri u opportunitajiet tal-ħajja li jistgħu jagħtu sodis
fazzjon fil-ħajja agrikola!

Iddiskutu l-vantaġġi tal-ħajja agrikola.

Il-bidwi:

▶▶ jahdem ghal rasu ;
▶▶ jghix u jahdem viċin tan-natura ;
▶▶
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2.

Il-bdiewa jitimgħuna kif ukoll iżommu l-ħajja tal-komunità rurali (jiġifieri
l-ħwienet, l-uffiċċji postali, l-iskejjel, il-banek) “ħajja”. Madankollu li
tħeġġeġ liż-żgħażagħ jaħdmu fl-agrikoltura hija sfida reali għall-iżvilupp
rurali fl-UE.

a)

Għaliex taħseb li huwa hekk?
Jimmy u Anna, it-tfal tal-bdiewa fil-vidjow animat, ma kinux interessati flagrikoltura u riedu jsegwu karrieri differenti. L-Ewropa għandha bżonn tal-bdiewa
u għalhekk l-agrikoltura teħtieġ tkun magħmula aktar attraenti għaż-żgħażagħ.
L-UE tgħin liż-żgħażagħ jibdew karriera fl-agrikoltura b’fondi biex jixtru l-art,
il-makkinarju u t-tagħmir u tipprovdi wkoll għotjiet biex tħarreġ bdiewa ġodda
fit-tekniki tal-produzzjoni l-aktar reċenti.

b)
3.

4.

Immaġinaw li d-Dipartiment tal-Agrikoltura għandu kampanja biex
iħeġġeġ liż-żgħażagħ jidħlu fl-agrikoltura. Oħolqu poster għall-kampanja
li jappella għal persuni tal-età tagħkom.

Ħafna bdiewa jikbru fuq azjenda agrikola tal-familja bħal dik fil-vidjow, iżda kif
rajna mill-avviż tal-gazzetta fil-paġna ta’ qabel, mod kif tista’ ssir bidwi huwa li
tieħu apprendistat.

a)

Fittxu onlajn għal uħud mir-rotot li jwasslu għal karriera fl-agrikoltura.
Fittxu opportunitajiet ta’ apprendistat u korsijiet fl-agrikoltura, l-ortikoltura,
il-ġestjoni agrikola, ix-xjenza, l-ekonomija jew studji ambjentali u korsijiet
tal-edukazzjoni part-time u bil-korrispondenza.

b)

Uru fil-klassi uħud mill-programmi ta’ taħriġ u posters ta’ Jum bil-Bibien
Miftuħa.

Firxa vasta ta’ xogħlijiet fil-kampanja huma relatati mal-agrikoltura, li juri kif
il-bdiewa jikkontribwixxu lill-ekonomija tal-komunitajiet rurali. Il-bdiewa jeħtieġu
makkinarju, bini, karburanti, għalf, fertilizzanti u kura tas-saħħa għall-annimali
tagħhom. Daż-żmien jeħtieġu wkoll konsulenti tan-negozju u appoġġ tekniku
tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni. Hemm ukoll karrieri floperazzjonijiet iktar ’l isfel fil-katina ta’ attivitajiet – bħall-preparazzjoni,
l-ipproċessar u l-ippakkjar tal-ikel u dawk involuti fil-ħżin, it-trasport u l-bejgħ
lill-konsumatur tal-ikel.

a)

Agħmlu lista tal-karrieri professjonali differenti konnessi mal-agrikoltura u
n-negozju agroalimentari.

b)

Qabblu l-listi tal-professjonijiet. Min għandu membru tal-familja li jaħdem
f’wieħed minn dawn is-setturi?
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