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Fokus fuq:
Edukazzjoni Doppja: soluzzjoni għall-problemi attwali?

L-esperjenza tax-xogħol hi ferm apprezzata mill-azjendi, u n-nuqqas ta' esperjenza għalhekk tikkostitwixxi ostaklu ewlieni
għal dawk li qed ifittxu x-xogħol għall-ewwel darba. Ħafna żgħażagħ jinqabdu f'ċirku vizzjuż: ma jistgħux isibu l -ewwel
impjieg, imma ma jistgħux jakkwistaw impjieg minħabba li m'għandhomx esperjenza tax-xogħol. L-apprendistati urew li
jħallu impatt fuq skala kbira fuq il-promozzjoni tal-impjieg taż-żgħażagħ, u huma r-raġuni ewlenija għal livelli baxxi ta'
impjieg taż-żgħażagħ f'uħud mill-pajjiżi Ewropej1.

Kemm fil-komunikazzjoni Reviżjoni tal-Edukazzjoni2 u kemm fil-komunikazzjoni Impjieg taż-Żgħażagħ 20133, il-Kummissjoni
Ewropea sejħet lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom fl-iżvilupp ta' edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali ta' livell dinji u
biex jgħollu l-kwalità tal-ħiliet vokazzjonali u jippromovu tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol inklużi apprendistati ta' kwalità,
apprendistati u sistemi doppji4. Bl-istess mod, il-Parlament Ewropew (PE), wara talba mill-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni (CULT), ippubblika studju li jeżamina l-punti pożittivi u d-dgħufijiet tal-edukazzjoni doppja u jesplora l-iżviluppi
ta' politika fl-UE-28 fir-rigward tal-introduzzjoni u/jew it-titjib ta' dan it-tip ta' tagħlim.

Sfond
Minbarra li huma 'l-istrument kemm għall-iżvilupp sħiħ tal-persuna umana u kemm tal-parteċipazzjoni tal-persuna fil-ħajja
soċjali' (UNESCO), l-edukazzjoni u t-taħriġ huma punti determinanti ewlenin li jħallu effett fuq l-impjieg taż-żgħażagħ: huma
jistgħu jipprovdu liż-żgħażagħ bil-ħiliet meħtieġa u b'attitudnijiet li jippreparawhom għad-dinja tax-xogħol u għalhekk
jiffaċilitaw it-tranżizzjoni bejn l-iskola u x-xogħol.

Kif jista' pajjiż jgħin b'suċċess liż-żgħażagħ tiegħu jgħaddu mill-edukazzjoni għall -impjieg? X'inhuma l-problemi? Liema interventi
jiffunzjonaw? Kif jistgħu dawn jiżdiedu?

Dawn u kwistjonijiet pertinenti oħrajn huma indirizzati fl-istudju kkummissjonat mill-PE: ‘Edukazzjoni Doppja: soluzzjoni
għall-problemi attwali?5’ L-għan ta' dan l-istudju mifrux fl-UE kollha, hu li jipprovdi lill-Kumitat għall -Kultura u l-Edukazzjoni
tal-PE b'data konċiża dwar l-istat attwali tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV) fl -Istati Membri (SM) biex isservi ta'
informazzjoni ta' sfond għal dibattiti li għaddejjin jew li se jsiru dwar il-ġenerazzjoni l-ġdida ta' programmi ta' edukazzjoni u
taħriġ.

B'mod aktar speċifiku, l-istudju jindirizza l-aspetti li ġejjin:

 l-ostakli ewlenin li jfixxklu l-implimentazzjoni ta' edukazzjoni doppja f'uħud mill-Istati Membri;

 ir-raġuni li għaliha l-Istati Membri jiddeċiedu li jimplimentaw jew le sistemi ta' edukazzjoni doppja;

 it-twaqqif ta' rabtiet bejn suċċess fl-ETV, edukazzjoni doppja u tkabbir ekonomiku;

 xejriet u bidliet identifikati fl-edukazzjoni doppja; kif ukoll

 modi innovattivi dwar kif din it-tip ta' edukazzjoni tista' titħeġġeġ u tkun attraenti.

1 Xejriet Globali tal-Impjieg għaż-Żgħażagħ 2013. Ġenerazzjoni f'riskju. ILO 2013.
2 Reviżjoni tal-Edukazzjoni: Ninvestu fil-ħiliet għal eżiti soċjoekonomiċi aħjar (COM(2012)0669).
3 Naħdmu flimkien għaż-żgħażagħtal-Ewropa - Sejħa għal azzjoni fir-rigward tal-qgħad fost iż -żgħażagħ (COM(2013)0447).
4 Ġabra ta' apprendistati f'kumpanija u edukazzjoni vokazzjonali f'istituzzjoni edukattiva. Aktar informazzjoni tinstab fi 2011

CEDEFOP report on the benefits of VET.
5 Minn ICF International: Stelina Chatzichristou, Daniela Ulicna, Ilona Murphy, Anette Curth

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529072/STU(2014)529072_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529072/STU(2014)529072_EN.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/youth_mt.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5510_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5510_en.pdf
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L-istudju jesplora l-punti pożittivi u d-dgħufijiet tal-edukazzjoni doppja/apprendistati u jesplora l-iżviluppi ta' politika fi ħdan
il-karatteristiċi edukattivi, soċjali u ekonomiċi tal -pajjiżi stess. Jippreżenta wkoll eżempji ta' prattika tajba li tista' tinteressa lil
pajjiżi li qed ifittxu li jiżviluppaw l-opportunitajiet ta' edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali tagħhom6.

Dan in-Noti ta' Informazzjoni jiġbru fihom il-karatteristiċi ewlenin tal-istudju, b'attenzjoni partikolari għall-konklużjonijiet u
r-rakkomandazzjonijiet.

X'inhi l-edukazzjoni doppja? Nifhmu d-definizzjonijiet użati u d-differenzi
bejniethom
It-terminu 'edukazzjoni doppja' hu ferm użat bħala terminu ġeneriku, filwaqt li jirreferi għall-fatt li t- tagħlim fl-ETV hu
karatterizzat minn 'duwalità' b'żewġ modi:

 id-duwalità taċ -ċentri tat-tagħlim (skejjel/fornituri tal-ETV u kumpanijiet tat-taħriġ), li jikkondividu r -responsabbiltà li
jipprovdu taħriġ teoretiku u prattiku; kif ukoll

 id-duwalità tal-atturi (atturi pubbliċi/privati), li jikkondividu r -responsabbiltà għall-politika tal-ETV u l-prattika.

Id-duwalità taċ-ċentri tat-tagħlim hi l -bażi għad-definizzjonijiet użati fil-letteratura Ewropea u internazzjonali. Skont il-
UNESCO7, 'is-sistema doppja ta' edukazzjoni tissejjaħ "doppja" minħabba li tgħaqqad flimkien l-apprendistati f'kumpanija u l-
edukazzjoni vokazzjoni fi skola vokazzjonali f'kors wieħed'. Fil-kumpanija, l-apprendist jirċievi taħriġ prattiku, li jkun
supplimentat mill-istruzzjoni teoretika fl-iskola vokazzjonali. Skont is-Cedefop8, l-edukazzjoni doppja tikkonċerna
'edukazzjoni jew taħriġ li jiġbru flimkien perjodi f'istituzzjoni edukattiva jew ċentru tat-taħriġ u fil-post tax-xogħol'. Cedefop
jirreferi wkoll għal edukazzjoni doppja bħala taħriġ b'alternanza, filwaqt li jenfasizza li t-terminu 'edukazzjoni doppja' jista'
jintuża bl-istess tifsira ta' 'taħriġ b'alternanza', 'apprendistati' jew 'tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol'.  Madankollu, hemm xi
differenzi żgħar imma sinifikanti bejn dawn it-termini, għaliex huma differenti fiż-żewġ aspetti msemmija hawn fuq.

Minħabba l-potenzjal pedagoġiku u ekonomiku tagħhom, l-apprendistati u skemi simili huma attwalment l-aktar preferuti
fost dawk li jfasslu l-politika u r-riċerkaturi9. Is-sitwazzjoni diffiċli taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol illum titlob soluzzjonijiet li
jappoġġaw it-tranżizzjoni bejn l-iskola u x-xogħol. Hemm tama kbira sserraħ fuq l-iżvilupp ta' apprendistati u b'mod aktar
ġenerali fuq it-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol.

Filwaqt li l-Istati Membri kollha għandhom programmi li jintegraw it-tagħlim abbażi tax-xogħol, l-iskala u l-popolarità
tagħhom u r-riżultati li jħallu jvarjaw sew. M'hemmx mudell uniku għall-apprendistati, u l-apprendistati huma l-bogħod milli
jkunu l-bażi tal-ETV f'ħafna Stati Membri.

L-istat attwali tal-edukazzjoni doppja fl-UE
Hemm tal-inqas mod wieħed li qed joffri kumbinazzjoni sistematika ta' tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol u fl-iskola fil-parti l-
kbira tal-Istati Membri. Madankollu, hemm differenza kbira fejn qed ikunu offruti dawn il-modi fir-rigward tal-kumplament
tal-edukazzjoni u t-taħriġ. Filwaqt li l -Istati Membri qed jirriformaw is-sistemi tal-ETV tagħhom u jintegraw it-tagħlim ibbażat
fuq ix-xogħol, il -varjetà tal-punt tat-tluq, minbarra l-kuntest soċjali u ekonomiku, tagħmilha impossibbli għall-pajjiżi kollha li
jimmiraw għall-istess mudell fit-terminu qasir. L-impenn u l-perċezzjoni soċjali pożittiva ta' min jimpjega huma kruċjali biex
dawn is-sistemi jiffunzjonaw fuq skala kbira. Minħabba l-varjetà ta' sistemi, il-bidliet jeħtieġu ż-żmien kif ukoll jeħtieġ li jsiru
b'mod progressiv.

L-istudju tal-PE identifika erba' tipi ewlenin ta' linji fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, u ddiskuta l-punti pożittivi u l-isfidi li
jippreżentaw.  Hu ppropona ġabra differenti ta' rakkomandazzjonijiet għal kull tip.

1) Apprendistati awtonomi

Il-karatteristiċi ewlenin ta' din it-tip ta' sistema ta' edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali (ETV) huma:

 L-apprendistati huma parti mill-edukazzjoni formali u jwasslu għal ċertifikat rikonoxxut b'mod nazzjonali. Iċ -
ċertifikati/kwalifiki li jinkisbu huma wkoll marbuta ma' aċċess għal status ta' persunal kwalifikat;

 Il-kontenut tat-taħriġ ibbażat fl-impriża hu determinat mill-gvernijiet flimkien mar-rappreżentati tal-
organizzazzjonijiet ta' min iħaddem u tat-trade unions;

 L-apprendisti għandhom status ċar, huma jirċievu remunerazzjoni, u hemm drittijiet u obbligi definiti b'mod ċar
għall-partijiet kollha involuti (apprendist, kumpanija, ċentru tat-taħriġ u oħrajn);

6 L-analiżi tad-data sekondarja kopriet it-28 Stat Membru. Il-ġbir tad-data primarja ffoka fuq għażla ta' 10 Stati Membri: CZ,
DE, EL, FI, FR, IT, NL, PT, PL, UK (l-Ingilterra).

7 Terminology of Technical and Vocational education
8 Terminology of European education and training policy
9 L-apprendistat hija sistema ppruvata ta' tagħlim li tħejji għad-dinja tax-xogħol fl-Awstrija, id-Danimarka, il-Ġermanja u l-

Iżvizzera. F'dawn il-pajjiżi, rata baxxa ta' qgħad hi spiss attribwita għall-effikaċja ta' din is-sistema, li b'suċċess tipprovdi
għadd kbir ta' żgħażagħ b'edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità li jwassluhom għar -rekwiżiti ta' kwalifiki rikonoxxuti mill-impriżi.
ILO (2011b).

http://books.google.de/books/about/Terminology_of_Technical_and_Vocational.html?id=BTo6nQEACAAJ&redir_esc=y%20(cited%2020/2/14)
http://www.eqavet.eu/qa/gns/glossary/a/alternance-training.aspx
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 L-ispejjeż tat-taħriġ jinqasmu bejn il-gvern u min iħaddem (il-gvern ikopri l-komponent tal-bażi skolastika; min
iħaddem jiffinanzja t-taħriġ ibbażat fl-impriża);

 Filwaqt li jeżistu forom oħra ta' edukazzjoni vokazzjonali f'dawn il-pajjiżi, l-apprendistati huma linja ewlenija fir-
rigward tal-parteċipazzjoni u l-perċezzjoni soċjali ta' din il-forma ta' tagħlim.

Din it-tip ta' sistema ta' ETV tikkorrispondi għas-sitwazzjoni fl-Awstrija, fil-Ġermanja u fid-Danimarka, pereżempju.

Il-punti pożittivi ewlenin tagħha huma:

 Din toffri l-benefiċċji ta' tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol lil għadd kbir ta' studenti u kumpaniji;

 L-apprendistati għandhom trażizzjoni tajba ferm bejn l-iskola u x-xogħol u jwasslu għal rati ta' impjieg relattivament
tajba;

 Huma attraenti u magħrufa sew fost iż-żgħażagħ, il-ġenituri u l-kumpaniji;

 Hemm sjieda qawwija tal-ETV mis-settur tan-negozju, li jiżgura li l-kwalifiki u t-taħriġ ikunu aġġornati u allinjati sew
mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol;

 Is-sistemi għandhom tradizzjoni twila permezz tal -iżvilupp ta' mekkaniżmi ta' assigurazzjoni tal-kwalità robusti.

Madankollu, dawn is-sistemi għandhom numru ta' sfidi;

 Jiddependu ferm fuq id-domanda ta' postijiet għall apprendistat mis-settur tan-negozju. Fi żmenijiet ta' instabbiltà
ekonomika jew ta' tnaqqis fl-attività ekonomika, l-għadd ta' positijiet offruti jista' jonqos filwaqt l i d-domanda mill-
istudenti tibqa' l-istess. Dan joħloq kompetizzjoni u jfisser li dawn iż -żgħażagħ ikollhom jiġu mogħtija post f'tipi
oħra ta' programmi;

 Huma jeħtieġu 'tħejjija għall -apprendistat' suffiċjenti. L-istudenti jeħtieġ li jkunu kapaċi jsibu im prenditur lest li
joffrilhom apprendistat li jitlob ċerta' ħiliet. Fl -istess ħin, huma jeħtieġu li juru b'mod rapidu li għandhom l-imġiba u
l-attitudni bażika meħtieġa għall-post tax-xogħol.

 Dan iwassal għal sitwazzjoni fejn dawk iż-żgħażagħ li jkollhom żvantaġġi kbar ikunu dawk li aktarx ma jsibux post ta'
apprendistat.

 Il-kumpaniji f'dawn is-sistemi għandhom ikunu jistgħu jipprovdu apprentisti b'firxa wiesgħa ta' ħiliet sabiex
jippreparawhom sew għal kwalifika kompleta. Dan ifisser li huma jeħtieġu li j kollhom ir-riżorsi tekniċi u umani, u
dan jista' joffri sfida. Jistgħu jkunu meħtieġa soluzzjonijiet ta' kollaborazzjoni bejn id -diversi kumpaniji.

2) Apprendistati bħala linja parallela għal forom oħra ta' ETV

F'pajjiżi bħal Franza, il-Pajjiżi l-Baxxi, l-Italja, il-Polonja u r-Renju Unit, l-apprendistati jeżistu imma mhumiex il-linja tal-ETV
ewlenija. Dawn il-pajjiżi ta' spiss jgħaqqdu l-apprendistati ma' ETV ibbażat fl-iskola (tipi 3 u 4). Ġew identifikati żewġ
sitwazzjonijiet differenti:

 L-apprendistati jwasslu għall-istess kwalifiki tal-ETV ibbażat fl-iskola. Huma mod alternattiv, għalkemm ekwivalenti,
għal forom oħra ta' ETV (pereżempju fi Franza u l-Pajjiżi l-Baxxi);  jew

 L-apprendistati jwasslu għal ċertifikat speċifiku li mhux l -istess bħal dak miksub fi skejjel ETV (l-Italja, il-Polonja u r-
Renju Unit).

F'dawn il-pajjiżi, l-apprendistati jikkondividu uħud mill-karatteristiċi ewlenin ta' sistemi ta' apprendistati awtonomi (status
tal-istudenti, kuntratt, remunerazzjoni), imma l-apprendistati huma inqas popolari fost l-istudenti u l-kumpaniji.

Il-punti pożittivi ta' din it-tip ta' sistema huma:

 Hu ferm iktar faċli li jkun hemm biżżejjed postijiet biex tkun issodisfata d-domanda min-naħa tal-istudenti
minħabba l-eżistenza ta' linji bbażati fl-iskola;

 Jeżistu linji ta' tranżizzjoni bejn ETV ibbażati fl-iskola u l-apprendistati, li jagħtu lill-istudenti l-possibbiltà li jibdlu l-
orjentament matul l-istudji tagħhom;

 L-apprendistati jistgħu jmorru għal setturi speċifiċi li jkollhom l -akbar potenzjal għall-ħolqien ta' postijiet ta'
apprendistat.

L-isfidi ewlenin f'dawn il-pajjiżi huma:

 Kif se jingħataw spinta dawn l-apprendistati;

 Kif se tinħoloq perċezzjoni pożittiva tal -apprendistati fost l-istudenti u l-ġenituri;

 Xi drabi l-apprendistati jkollhom it-tendenza li jkunu kkonċentrati f'setturi tradizzjonali (snajja', manifattura), filwaqt
li jista' jeżisti distakk fil-ħiliet f'setturi oħra ta' tkabbir fil-pajjiż.
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3) Elementi qawwija ta' tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol fi programmi bbażati fl-iskola

F'pajjiżi bħall-Finlandja, Franza jew il-Pajjiżi l-Baxxi 10, it-taħriġ ibbażat fl-iskola jibqa' l-forma ewlenija ta' ETV, imma t-tagħlim
ibbażat fuq ix-xogħol qed ikun sistematikament integrat fil-programmi. Huma obbligatorji perjodi ta' taħriġ fil-kumpanija u
jikkorrispondu għal perjodu sostanzjali ta' ħin.

Il-punti pożittivi ta' dawn il-linji ta' ETV huma:

 Hu aktar faċli li jkunu impenjati numru akbar ta' imprendituri li ma jkunux involuti fit-taħriġ taż-żgħażagħ, għaliex
ma jkollhomx għalfejn jimpenjaw irwieħhom li jagħtu ħlas għal perjodu twil ta' żmien (bħal fl-apprendistati);

 Dawn il-linji joffru soluzzjoni tajba għal żgħażagħ li mhumiex imħejjija għall-apprendistat. Iż-żgħażagħ ikunu
esposti għal ambjent ibbażat fuq ix-xogħol b'mod progressiv;

 Tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol ikun offrut għal firxa wiesgħa ta' studenti u hu inqas selettiv minn apprendistati
awtonomi;

 Il-fatt li dawk li qed jitgħallmu jkunu esposti għal kumpaniji differenti matul l -istudju tagħhom jippermettilhom li
jiksbu esperjenza ta' firxa ta' impjiegi u ta' ambjenti ta' kumpaniji.

L-isfidi ewlenin huma:

 L-iskejjel jeħtiġilhom jiżviluppaw netwerks b'saħħithom ma' kumpaniji lokali. Din hi responsabbiltà relattivament
ġdida għall-iskejjel u dawn isibuha diffiċli li jfittxu lil min iħaddem;

 Jista' jkun hemm problema dwar il-kwalità tat-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol u kif dan ikun ikkumbinat mat-tagħlim
ibbażat fl-iskola. Il-perjodi ta' tagħlim fuq il-post tax-xogħol idumu biss għal ftit ġimgħat (għalkemm għal diversi
drabi matul is-sena) u mhux dejjem joffru ambjent ta' tagħlim li jkun stimulanti u ta' appoġġ meħtieġ.

 It-tranżizzjoni bejn l-iskola u x-xogħol hi aktarx aktar twila minn tal-apprendistati, minħabba li kumpaniji huma
inqas lesti li b'mod sistematiku jagħtu xogħol lil dawk li jkunu ħarrġu.

4) ETV kompletament ibbażati fl-iskola

Xi pajjiżi għandhom sistemi ta' ETV li għadhom fl-istadji bikrin ta' integrazzjoni ta' tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol (pereżempju
r-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja). Il-parti l-kbira tal-ETV tkun ibbażata kompletament fl-iskola u dan joħloq għadd ta' sfidi:

 Nuqqas ta' kooperazzjoni bejn l-iskejjel u l-kumpaniji;

 Nuqqas ta' fehim minn min iħaddem rigward l-apprendistati u moduli simili ta' tagħlim. Dawk li joffru xogħol ma
jarawx il-benefiċċji ta' dawn il-forom ta' tagħlim għalihom infushom u għaż-żgħażagħ;

 Min jimpjega m'għandux ir-rieda li jħarreġ żgħażagħ biex jakkwistaw kwalifika kompleta (mhux biss ħiliet speċifiċi
għall-kumpanija);

 Dawn is-sistemi jiffaċċjaw ukoll kwistjonijiet dwar kurrikula mhux aġġornata, it-tagħmir tal-iskejjel u l-kompetenzi
tal-għalliema.

Rakkomandazzjonijiet mill-istudju
Sabiex nirrispondu għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, l-istrateġiji ta' żvilupp tat-taħriġ u tal -ħiliet għandhom jiżguraw li l-
għoti ta' taħriġ jinkludi kemm ħiliet tekniċi u kemm ħiliet fundamentali biex persuna tista' tiġi impjegata, 11 ħiliet li huma
applikabbli għat-tipi kollha ta' impjiegi, impriżi u setturi. Madankollu, minħabba l-varjetà ta' punti ta' tluq, il-pajjiżi jeħtieġu
stadji ta' tranżizzjoni differenti biex jiżviluppaw apprendistati ta' kwalità tajba li jkunu disponibbli għal għadd sostanzjali ta'
studenti. Hu ta' importanza kbira f'dan il-kuntest li jiżdied l-għarfien tal-programmi ETV fl-oqsma kollha fost min iħaddem, u
li jiġi mħeġġeġ l-involviment tagħhom fit-tfassil u fl-għoti ta' tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol.

10 Dawn il-pajjiżi kollha għandhom ukoll apprendistati bħala linja parallela (tip 2).
11 Pereżempju l-ħiliet dwar komunikazzjoni, ix-xogħol f'tim u s-soluzzjoni tal-problemi. ILO (2011b).
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SISTEMI BBAŻATI
KOMPLETAMENT FL-

ISKOLA

SISTEMI LI JGĦAQQDU
FLIMKIEN TAGĦLIM U
APPRENDISTATI ETV
IBBAŻATI FL-ISKOLA

APPRENDISTATI BĦALA
LINJA PARALLELA

APPRENDISTATI
KOMPLETAMENT

AWTONOMI

Xogħol li jsir b'mod parallel:

1) Jiġu żviluppat I-
apprendistati bħala linja
alternattiva f'setturi
magħżula. Dawn
għandhom ikunu setturi
b'kundizzjonijiet favorevoli
għall-apprendistati.

2) Jiġu provduti inċentivi
biex ikun offrut taħriġ fil-
kumpanija matul il-
kumplament tal-ETV
ibbażati fl-iskola. B'mod
progressiv għandu jiġi
żgurat li t-tagħlim fuq il -
post tax-xogħol isir rekwiżit.

B'mod progressiv jiżdied il-
proporzjon ta' tagħlim
ibbażat fuq ix-xogħol.

Attenzjoni għall-kwalità tat-
tagħlim ibbażat fuq ix-
xogħol u kif dan ikun parti
mill-edukazzjoni bbażata fl-
iskola.

L-iskejjel jiġu nkoraġġiti
jiżviluppaw netwerks fuq
terminu twil mal-kumpaniji
lokali.

Jiżdiedu l-apprendistati li
jattiraw ammont akbar ta'
dawk li jħaddmu.

L-apprendistati jinfirxu
f'setturi u livelli differenti.

Attenzjoni wkoll fuq is-
setturi tat-tkabbir fis-setturi
li mhumiex tradizzjonali.

Jiġi żgurat li l-kwalifiki jkunu
rikonoxxuti b'mod
nazzjonali.

Tiġi nkoraġġita d -diversità
fir-reklutaġġ tal-
apprendistati.

Jiġu appoġġati studenti li
mhumiex lesti għall-
apprendistati.

Jitjiebu l-opportunitajiet ta'
progressjoni għal livelli u
fororm oħra ta' edukazzjoni
u taħriġ.

Investimenti kostanti fit-tagħlim ibbażat fuq ix -xogħol iħallu riżultat, minħabba li taw prova li jtejbu b'mod sinifikanti l-
prospetti ta' impjegabbiltà taż-żgħażagħ f'uħud mill-Istati Membri. Pereżempju, fid-DK, CZ, DE, NL u AT, studenti ETV
kellhom tranżizzjoni aħjar mill-iskola għax-xogħol12.  Hemm provvediment fil-baġit tal-Unjoni Ewropea speċifikament biex
jappoġġa dan il-proċess: L-Istati Membri jistgħu jużaw il -Fond Soċjali Ewropew 13,l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ14 u
l-programm Erasmus+15 biex ikomplu jtejbu l-kwalità u l-effiċjenza tas-sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali.

12 Ara wkoll CEDEFOP (2012), From Education to working life: the labour market outcomes of vocational education and
training.

13 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp.
14 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829.
15 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm.

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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Lista ta' Abbrevjazzjonijiet

Cedefop

CULT

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni tal-Parlament Ewropew

CZ Ir-Repubblika Ċeka

DE Il-Ġermanja

EL Il-Greċja

EP Il-Parlament Ewropew

UE L-Unjoni Ewropea

FI Il-Finlandja

FR Franza

ILO L-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol

IT L-Italja

SM L-Istati Membri

NL Il-Pajjiżi l-Baxxi

PL Il-Polonja

PT Il-Portugall

UK Ir-Renju Unit

ETV Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali

Dikjarazzjoni ta'
ċaħda tar-

responsabbiltà

Dan id-dokument hu magħmul għall -Membri tal-Parlament Ewropew u l-persunal tagħhom biex
jgħinhom fid-dmirijiet parlamentari tagħhom, u mhux neċessarjament jirrapreżenta l -opinjoni tal-
Parlament Ewropew. M'għandux ikun meqjus bħala eżawrjenti.

Awtur Ana Maria Nogueira, Amministratur tar-Riċerka, Dipartiment Tematiku B: Politiki Strutturali u ta’ Koeżjoni

Feedback Jekk tixtieq tagħti l -feedback tiegħek jekk jogħġbok ibgħat email lis -Segretarjat Poldep-Cohesion:
poldep-cohesion@ep.europa.eu

Dipartiment Tematiku
B:

Fi ħdan id-Direttorat Ġenerali tal-Parlament Ewropew għall-Politiki Interni, id-Dipartiment Tematiku B hu l-
unità tar-riċerka li tgħaddi għajnuna teknika esperta lill -ħames Kumitati Parlamentari li ġejjin: L-Agrikoltura
u l-Iżvilupp Rurali; Il-Kultura u l-Edukazzjoni; Is-Sajd; L-Iżvilupp Reġjonali; It-Trasport u t-Turiżmu.
Konsulenza esperta tingħata jew internament jew b'mod estern.

Il-pubblikazzjonijiet kollha tal-Kumitat CULT
http://www.europarl.europa.eu/studies

mailto:poldep-cohesion@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies

