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LISTA TA’ ABBREVJAZZJONIJIET 

ALJ Action locale pour jeunes (Azzjoni lokali għaż-żgħażagħ – il-

Lussemburgu) 

Cedefop Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali 

DEIS Delivering Equality of Opportunity in Schools (Aktar opportunitajiet 

indaqs fl-iskejjel) – l-Irlanda 

DĠ EAC Direttorat Ġenerali għall-Edukazzjoni u l-Kultura 

DĠ EMPL Direttorat Ġenerali għax-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni 

E2C Écoles de la 2eme Chance (Skejjel tat-tieni opportunità – Franza) 

ECEC Kura u edukazzjoni bikrija tat-tfal (Early childhood education and 

care) 

EEO Osservatorju Ewropew għall-Impjiegi 

EES Strateġija Ewropea għall-Impjiegi 

EMA Educational Maintenance Allowance (Allowance ta’ manteniment waqt 

l-edukazzjoni) – ir-Renju Unit 

EPPE Effective Provision of Pre-School Education project (Proġett dwar il-

provvediment effikaċi tal-edukazzjoni preprimarja) – ir-Renju Unit 

QEK Qafas Ewropew tal-Kwalifiki 

FSE Fond Soċjali Ewropew 

ESL Early School Leaving / Early School Leaver(s) (Tluq bikri mill-

iskola/persuna jew persuni li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien) 

ESO Educación Secundaria Obligatoria (edukazzjoni sekondarja 

obbligatorja – Spanja) 

ESRI Economic and Social Research Institute (Istitut għar-Riċerka 

Ekonomika u Soċjali) – l-Irlanda 

E&T Edukazzjoni u taħriġ 
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ET 2010  Qafas strateġiku għall-koperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ 

2010 

ET 2020 Qafas strateġiku għall-koperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ 

2020 

PDG Prodott Domestiku Gross 

ISCED International Standard Classification of Education (Klassifikazzjoni 

Standard Internazzjonali tal-Edukazzjoni) 

(I)VET (Initial) vocational education and training (Edukazzjoni u taħriġ 

vokazzjonali (inizjali)) 

JCSP Junior Certificate School Programme (Programm skolastiku li jwassal 

għall-kisba tal-Junior Certificate) – l-Irlanda 

JSA Jobseekers Allowance (Allowance għal min ikun qed ifittex ix-xogħol) 

– l-Irlanda u r-Renju Unit 

LCA Leaving Certificate Applied (Ċertifikat tat-tluq applikat) – l-Irlanda 

LFS Stħarriġ dwar il-Forza tax-Xogħol (Labour Force Survey) 

LGBT Persuni lesbiċi, omosesswali, bisesswali u transesswali (Lesbian, Gay, 

Bisexual and Transgender) 

LLP Programm ta' azzjoni fil-qasam tat-tagħlim tul il-ħajja 

LOE Liġi Organika fir-rigward tal-Att dwar l-Edukazzjoni – Spanja 

MBO Middelbaar beroepsonderwijs (edukazzjoni vokazzjonali sekondarja) 

– il-Pajjiżi l-Baxxi 

MGI Mission générale d’insertion (Missjoni ġenerali dwar l-inklużjoni) – 

Franza) 

MLP Programm ta’ Tagħlim Reċiproku 

SM Stati Membri 

NEET Barra mill-edukazzjoni, l-impjieg jew it-taħriġ  
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NESSE Network of Experts in Social Sciences in Education and Training 

(Netwerk ta’ Esperti fix-Xjenzi Soċjali, l-Edukazzjoni u t-Taħriġ) 

NGO Organizzazzjoni mhux governattiva 

NEWB National Educational Welfare Board (Bord Nazzjonali dwar il-

Benesseri Edukattiv) – l-Irlanda 

NMA New Modern Apprenticeship Scheme (Skema Ġdida dwar l-

Apprendistat Modern) – Ċipru 

NQF Qafas Nazzjonali tal-Kwalifiki 

OECD Organizzazzjoni għall-Koperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi 

MMK Metodu Miftuħ ta’ Koordinazzjoni 

PCPI Programas de Cualificación Profesional Inicial (Programmi ta’ 

Kwalifiki Vokazzjonali Inizjali) – Spanja) 

PES Servizz Pubbliku tal-Impjiegi  

PISA Programme for International Student Assessment (Programm għall-

Valutazzjoni Internazzjonali tal-Istudenti) 

PLYA Project Learning for Young Adults (Tagħlim permezz ta’ proġetti għal 

adulti żgħażagħ) – is-Slovenja 

p.p Punti perċentwali 

PPRE Programme personnalisé de réussite educative (Programm 

personalizzat għas-suċċess fl-edukazzjoni – Franza) 

PROA Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (Programm ta’ 

rinfurzar, gwida u appoġġ – Spanja) 

ProgeSs Projekt gegen Schulschwänzen (Proġett kontra l-iskartar mill-iskola – 

il-Ġermanja) 

RAR Réseaux ambition réussite (Netwerks ta’ ambizzjoni għas-suċċess – 

Franza) 
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RASED Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Netwerks ta’ 

akkumpanjament speċjalizzat għall-istudenti b’diffkultajiet – Franza) 

RONI Risk of NEET indicator (Indikatur tar-riskju NEET) – ir-Renju Unit 

RSR Réseaux de réussite scolaire (Netwerks għas-suċċess fl-iskola – 

Franza) 

SCP School Completion Programme (Programm għat-tlestija tal-iskola) – 

l-Irlanda 

SDE/ΣΔΕ Skola tat-tieni opportunità – il-Greċja 

SEN Special Educational Needs (Bżonnijiet edukattivi speċjali)  

SPHE Social, Personal and Health Education (Edukazzjoni Soċjali, Personali 

u tas-Saħħa) – l-Irlanda 

VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Edukazzjoni 

sekondarja vokazzjonali) – il-Pajjiżi l-Baxxi 

VTOS Vocational Training Opportunities Scheme (Skema ta’ opportunitajiet 

għat-taħriġ vokazzjonali) – l-Irlanda 
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SOMMARJU EŻEKUTTIV 
Ir-rata ta’ persuni fl-UE li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien 
Il-parti l-kbira taż-żgħażagħ jgħaddu mis-sistema skolastika b’suċċess u jimxu lejn 
edukazzjoni ulterjuri jew opportunitajiet ta’ taħriġ jew lejn l-impjieg. Madankollu, wieħed 
jew waħda minn kull seba’ żgħażagħ Ewropej jieqfu mis-sistema edukattiva mingħajr 
ma jkollhom il-ħiliet jew il-kwalifiki li llum il-ġurnata jitqiesu neċessarji għal tranżizzjoni 
b’suċċess għas-suq tax-xogħol u biex ikollhom sehem attiv fl-ekonomija tal-għarfien tal-
lum. Dan ifisser li fil-preżent madwar 6.4 miljun żagħżugħ u żagħżugħa fl-Ewropa 
huma kklassifikati bħala persuni li waqfu mill-iskola qabel iż-żmien1. 
 
Ir-rata ta’ persuni li waqfu mill-iskola qabel iż-żmien (ESL) naqset fil-parti l-kbira tal-
Ewropa. Fl-2000, ir-rata kienet ta’ 17.6 % u minn dakinhar ġie rreġistrat tnaqqis ta’ 3.2 
punti perċentwali; bħalissa r-rata tal-ESL tammonta għal 14.4 %. Sal-2009, tmien pajjiżi 
laħqu livell ta’ ESL aktar baxx mill-mira ta’ 10 % stabbilita mill-UE (ir-Repubblika Ċeka, il-
Litwanja, il-Lussemburgu, l-Awstrija, il-Polonja, is-Slovenja, u l-Finlandja). Xi pajjiżi bħal-
Lussemburgu, il-Litwanja u Ċipru rreġistraw tnaqqis sinifikanti fir-rata ta’ ESL bejn l-2000 u 
l-2009. 
 
Madankollu, il-progress lejn il-mira stabbilita mill-UE kien qed isir ħafna aktar bil-
mod milli kien ġie antiċipat u fil-fatt mixtieq, minkejja l-firxa wiesgħa ta’ interventi 
stabbiliti mal-Ewropa kollha. F’diversi pajjiżi (Spanja, Malta u l-Portugall) mhux inqas minn 
terz taż-żgħażagħ jieqfu mis-sistema edukattiva qabel iż-żmien. Ir-rata ta’ ESL tvarja bejn 
il-persentaġġ għoli ta’ kważi 37 % f’Malta għal 4.3 % biss fis-Slovakkja.  
 
Il-kawżi  
Iż-żgħażagħ li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien jiġu sfondi differenti. Il-fatt li wieħed 
jieqaf mill-iskola qabel iż-żmien huwa kkawżat minn proċess kumulattiv ta’ 
diżimpenn għal raġunijiet personali, soċjali, ekonomiċi, ġeografiċi, edukazzjonali jew 
relatati mal-familja. Tali raġunijiet jistgħu jkunu esterni jew interni fir-rigward tal-
proċessi skolastiċi u l-esperjenzi relatati, u s-soltu jkunu speċifiċi ħafna għall-
individwu. F’ħafna każijiet, in-nuqqas ta’ sodisfazzjon jirriżulta minn raġunijiet varji 
bħalma huma l-ibbuljar, il-prestazzjoni akkademika baxxa, ir-relazzjoni ħażina mal-
għalliema, in-nuqqas ta’ motivazzjoni jew ħbiberiji li jinfluwenzawhom ħażin filwaqt li 
oħrajn jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien peress li jkunu qed jiffaċċjaw problemi personali jew 
relatati mal-familja, bħal pereżempju l-abbuż minn sustanzi perikolużi jew il-fatt li qegħdin 
jgħixu bla saqaf. Madankollu, parti sinifikanti mill-problema tista’ tkun ġejja min-nuqqas ta’ 
appoġġ u gwida, id-diżimpenn rigward l-affarijiet tal-iskola u mill-kurrikuli fil-livell 
sekondarju li ħafna drabi ma joffrux biżżejjed għażliet għal korsijiet varjati, metodi 
alternattivi ta’ tagħlim, opportunitajiet ta’ tagħlim esperimentali u tagħlim ieħor mill-
prattika jew flessibilità suffiċjenti.  
 
 
 

                                                 
1  Fl-UE, dawk iż-żgħażagħ li jieqfu mis-sistema edukattiva mingħajr ma jkollhom l-iktar l-iktar livell baxx ta’ 

edukazzjoni sekondarja u li ma jipparteċipawx fl-edukazzjoni u t-taħriġ, huma kklassifikati bħala persuni li 
jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien. Għaldaqstant, il-persuni li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien huma dawk li jaslu 
biss sal-edukazzjoni preprimarja, primarja jew livell baxx ta’ edukazzjoni sekondarja jew jgħaddu minn 
edukazzjoni sekondarja ta’ livell ogħla ta’ mhux iktar minn sentejn (ISCED 0, 1, 2 jew 3c short5) u jinkludu lil 
dawk li għandhom biss edukazzjoni prevokazzjonali jew dik vokazzjonali li ma tkunx wasslet għal ċertifikat ta’ 
livell sekondarju ogħla. 
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Spejjeż 
L-ESL huwa ta’ tħassib sinifikanti għax huwa fattur li jikkontribwixxi b’mod 
fundamentali għall-esklużjoni soċjali aktar tard fil-ħajja. It-tbassir dwar il-ħiliet 
meħtieġa fl-UE fil-futur, jissuġġerixxu li fil-ġejjieni wieħed minn kull għaxar impjiegi biss se 
jkun aċċessibbli għal persuna li tkun waqfet mill-iskola qabel iż-żmien. Iż-żgħażagħ li jieqfu 
mill-iskola qabel iż-żmien huma aktar probabbli li jkollhom dħul aktar baxx jew li jkunu 
qiegħda. L-edukazzjoni inadegwata tista’ wkoll tiġġenera spejjeż pubbliċi u soċjali kbar 
f’għamla ta’ dħul u tkabbir ekonomiku aktar baxxi, inqas dħul mit-taxxi u spejjeż ogħla ta’ 
servizzi pubbliċi bħall-kura tas-saħħa, il-ġustizzja kriminali u l-ħlasijiet ta’ benefiċċji soċjali. 
 
Fil-fatt, l-ESL għandu implikazzjonijiet finanzjarji enormi billi jiġġenera spejjeż soċjali u 
ekonomiċi serji kemm għall-individwi u kemm għas-soċjetà, bi spejjeż ta’ tul il-ħajja 
kkawżati mill-ESL li jilħqu l-miljun jew iż-żewġ miljun ewro għal kull persuna li 
tkun waqfet mill-iskola qabel iż-żmien. L-ispiża ta’ din l-esklużjoni ġiet ikkalkulata, 
pereżempju, fil-Pajjiżi l-Baxxi, fejn l-ispejjeż ta’ tul il-ħajja kkawżati minn tluq bikri mill-
iskola huma kkalkulati li jammontaw għal madwar EUR 1.8 miljun2. Fil-Finlandja, l-ispiża 
annwali ta’ kull persuna li tkun waqfet mill-iskola qabel iż-żmien tammonta għal 
EUR 27 500, bi spiża ta’ tul il-ħajja (40 sena) li taqbeż il-EUR 1.1 miljun3; u ħafna huma 
tal-fehma li din stima baxxa wisq tal-ispejjeż reali. B’mod simili, fl-Irlanda, l-ispiża annwali 
tal-benefiċċji, flimkien mad-dħul mitluf mit-taxxa għal kull raġel li jkun waqaf mill-iskola 
qabel iż-żmien ġiet ikkalkulata li tiswa lill-Istat madwar EUR 29 300, saħansitra qabel jiġu 
kkunsidrati l-ispejjeż marbuta mas-saħħa u mal-kriminalità4. Persuna żagħżugħa li tibqa’ l-
iskola għal sena addizzjonali jista’ jkollha żieda fid-dħul globali tul ħajjitha ta’ aktar minn 
EUR 70 0005.  
 
Għalhekk, pajjiż b’livell għoli ta’ ESL isibha bi tqila li jżomm il-livelli għoljin ta’ 
impjiegi u ta’ koeżjoni soċjali. Jekk dawn il-livelli għoljin ta’ ESL jinsabu mal-Ewropa 
kollha, hija se jkollha diffikultà tikkompeti fis-suq globali u se tiffaċċja restrizzjoni fejn 
tidħol il-kisba ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv – il-prijorità tal-Istrateġija 
Ewropa 2020. Rati għoljin ta’ ESL huma wkoll ta’ detriment għall-għan li t-tagħlim tul il-
ħajja jsir realtà u jirrappreżentaw “ħela kemm ta’ opportunitajiet individwali u kemm ta’ 
potenzjal soċjali u ekonomiku”6. Kieku r-rata Ewropea ta’ dawk li jieqfu mill-iskola qabel iż-
żmien tinżel imqar b’punt perċentwali wieħed, kull sena dan jipprovdi lill-ekonomija 
Ewropea kważi nofs miljun żagħżugħ u żagħżugħa kkwalifikati oħra b’potenzjal ta’ impjieg7. 
 
Għaldaqstant, mhuwiex sorprendenti li l-ESL jitqies prijorità politika ewlenija mhux biss 
fl-Ewropa, iżda madwar id-dinja żviluppata kollha. Huwa ta’ rilevanza partikolari peress li 
għall-kuntrarju ta’ ħafna kwalitajiet oħra (bħall-karatteristiċi tal-familja u dawk personali), 
il-kisbiet edukattivi jistgħu jiġu influwenzati mill-politika pubblika8.  
 

                                                 
2  Ikkalkulati mill-Ecorys.  
3  Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomus 

146/2007. Valtiontalouden tarkastusvirasto, Ħelsinki. Ministeru għall-Impjiegi u l-Ekonomija (2009), Nuoret 
miehet työelämään; mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa. Työ- ja elinkeinoministeriön 
julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 34/2009. 

4  Smyth, E. u McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 
Social Research Institute, Dublin, 2009.  

5  NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers. 
6  Il-Kummissjoni Ewropea (2011), Reducing early school leaving. Dokument ta’ Ħidma tal-persunal tal-

Kummissjoni [mhux disponibbli bil-Malti]. Dokument li jakkumpanja l-Proposta għal Rakkomandazzjoni tal-
Kunsill dwar il-politiki biex jitnaqqas it-tluq bikri mill-iskejjel. [SEC(2011)96], 26 ta’ Jannar 2011. 

7  Il-Kummissjoni Ewropea (2011), Nindirizzaw il-problema tal-waqfien mill-iskola qabel iż-żmien: Kontribut 
ewlieni għall-Aġenda tal-Ewropa 2020. Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni. Brussell, 31.1.2011 COM(2011) 18 finali. 

8  Ara Belfield, C.R. u Lewin, H.M (2007), The price we pay: Economic and Social Consequences of Inadequate 
Education. U NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers. 
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L-irwol ta’ dan l-istudju 
Matul is-snin reċenti, sar aktar intensiv ix-xogħol fil-livell Ewropew sabiex tkun sfruttata l-
possibilità li wieħed jitgħallem mill-Istati Membri. Pereżempju, għal erba’ snin (2006–
2010), id-Direttorat Ġenerali għall-Edukazzjoni u l-Kultura (DĠ EAC) iffaċilita l-attivitajiet 
tal-Grupp ta’ Tagħlim dwar l-Aċċess u l-Inklużjoni Soċjali, li ġabar flimkien 17-il Stat 
Membru bil-għan li jiġu esplorati kwistjonijiet relatati mal-ESL u l-esklużjoni soċjali. Il-
ħidma tal-Grupp ta’ Tagħlim ikkontribwiet fit-tħejjija tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar l-ESL9. Id-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, li jakkumpanja l-
Komunikazzjoni, jinkludi ħafna eżempji tal-politika li ġew investigati mill-Grupp ta’ Tagħlim. 
Anki n-Netwerk ta’ Esperti fix-Xjenzi Soċjali tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ (NESSE) u s-Cedefop 
ippubblikaw studji dwar is-suġġett f’livell Ewropew, bir-rapport ta’ dak tal-ewwel jiffoka fuq 
eżami ta’ xi nkiteb dwaru u dak ta’ dak tal-aħħar fuq analiżi tal-politika u programmi dwar 
l-ESL orjentati lejn il-provvediment ta’ gwida fl-Ewropa. 
 
B’rabta ma’ dan il-kuntest, dan l-istudju dwar “Kif tista’ titnaqqas ir-rata ta’ persuni fl-UE li 
jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien” ġie kkummissjonat mill-Parlament Ewropew f’Novembru 
2010 u twettaq minn organizzazzjoni indipendenti għar-riċerka dwar il-politika pubblika, 
GHK Consulting Ltd., matul perjodu ta’ ħames xhur bejn Diċembru 2010 u April 2011. L-
għan aħħari ta’ dan l-istudju huwa li jissuġġerixxi azzjonijiet possibbli futuri li 
jkunu jistgħu jgħinu lill-Istati Membri biex ikollhom prestazzjoni aħjar f’dan il-
qasam fil-ġejjieni.  
 
Huwa importanti l-fatt li l-approċċ adottat għar-riċerka li saret għal dan l-istudju huwa 
differenti minn dak ta’ studji Ewropej preċedenti dwar dan is-suġġett fis-sens li ppermetta 
analiżi aktar iddettaljata ta’ għadd żgħir ta’ Stati Membri, b’konsultazzjonijiet ma’ 
firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati f’dawn il-pajjiżi. Ġew involuti rappreżentanti ta’ 
awtoritajiet edukattivi, għalliema, ġenituri u studenti tal-iskejjel sekondarji kif ukoll 
professjonisti li jaħdmu ma’ persuni li jkunu waqfu mill-iskola qabel iż-żmien permezz ta’ 
NGOs u proġetti maħsuba għaż-żgħażagħ fir-riskju.   
 
Dan l-istudju jkopri s-27 Stat Membru kollha, iżda jinkludi analiżi fil-fond ta’ disa’ pajjiżi. 
Dawn huma: l-Irlanda, il-Greċja, Spanja, Franza, il-Litwanja, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-
Polonja, il-Finlandja, u r-Renju Unit (l-Ingilterra).  

Ħarsa ġenerali dwar ir-rispons tal-politika għat-tluq bikri mill-
iskejjel 
Ir-rispons different tal-politika adottata mill-pajjiżi tal-UE biex jindirizzaw l-ESL, huwa 
kkaratterizzat b’ħafna valuri u perspettivi, u huwa influwenzat ukoll mill-istorja u t-
tradizzjonijiet tal-Istat Membru kkonċernat. Barra minn hekk, kull individwu li jieqaf mill-
iskola qabel iż-żmien għandu storja unika u jsib ruħu f’kuntest speċifiku jew f’“ekosistema” 
speċifika. Għaldaqstant, ir-rispons għall-ESL għandu jkunu adattat u mfassal skont il-
ħtiġijiet partikolari. Għal dawn ir-raġunijiet, m’hemm ebda rispons uniku għall-ESL, u 
madwar l-Istati Membri nstab għadd ta’ politiki, programmi, proġetti u approċċi dejjem 
jinbidlu. Dawn l-approċċi wieħed jiġborhom fi tliet kategoriji wiesgħa: (i) Rispons f’livell 
strateġiku; (ii) Strateġiji preventivi; u (iii) Strateġiji ta’ riintegrazzjoni, kif murija fit-tabella 
1 ta’ hawn taħt.  
 

                                                 
9  Il-Pjan ta’ Azzjoni, il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni u d-Dokument ta’ Ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni 

dwar it-tluq bikri mill-iskejjel wieħed jista’ jsibhom fuq: http://ec.europa.eu/education/school-
education/doc2268_en.htm. 
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Tabella 1: Tipoloġija tal-approċċi tal-Istati Membri lejn l-ESL 
RISPONS F’LIVELL STRATEĠIKU 

Koordinazzjoni tal-politiki u l-miżuri Monitoraġġ tal-iskartar u l-ESL (figuri u 
raġunijiet) 

 
 

STRATEĠIJI PREVENTIVI 
Approċċi mmirati (jiġifieri interventi 
bbażati fiż-żona, konsulenza, tagħlim 

addizzjonali, appoġġ finanzjarju lit-tfal u l-
familji, sistemi ta’ twissija bikrija, appoġġ 
tranżitorju, attivitajiet ta’ wara l-ħin tal-

iskola, eċċ.) 

Rispons relatat mas-sistema/l-istruttura 
(jiġifieri taħriġ għall-għalliema, riforma fil-

kurrikulu, it-twessigħ tal-ambitu tal-
edukazzjoni obbligatorja, edukazzjoni 

preprimarja ta’ kwalità għolja, provvediment 
ta’ gwida u konsulenza, ħidma mal-ġenituri u 

mal-komunitajiet, eċċ.) 
 
 

STRATEĠIJI TA’ RIINTEGRAZZJONI 
Servizzi ta’ 

appoġġ 
olistiku għaż-
żgħażagħ fir-

riskju 

Klassijiet 
tranżitorji 

Skola tat-tieni 
opportunità 

Validazzjoni ta’ 
tagħlim mhux 

formali u 
informali 

Opportunitajiet ta’ 
tagħlim prattiku 

(vokazzjonali u dak 
ibbażat fuq ix-

xogħol) 
Sors: GHK Consulting Ltd., 2011 

 
Rispons fil-livell strateġiku: Innaqqsu l-ESL permezz ta’ 
koordinazzjoni u monitoraġġ aħjar 
Saret bidla pożittiva konsiderevoli fil-mod kif it-tluq bikri mill-iskejjel qed jiġi kkunsidrat 
f’ħafna Stati Membri. Tnejn minn kull ħames persuni intervistati (43 %) għal dan l-istudju 
qalu li kien hemm impenn “qawwi” fl-indirizzar tal-ESL f’pajjiżhom, appoġġjat minn 
politika, fondi u programmi adegwati. Persuna waħda biss minn kull ħamsa (20 %) ħasset li 
l-livell ta’ impenn u ta’ investiment kien wieħed “dgħajjef”. 
 
Barra minn hekk, bħalissa hemm aktar pajjiżi li jindirizzaw l-ESL fil-qafas ta’ politika 
usa’, pereżempju politika ta’ tagħlim tul il-ħajja jew strateġija usa’ għall-promozzjoni tal-
koeżjoni ekonomika u soċjali, għalhekk qed jiġi rrikonoxxut li din kwistjoni hija kumplessa u 
għandha ħafna aspetti. Żvilupp pożittiv ieħor huwa l-ħolqien ta’ oqfsa ta’ politika 
espliċiti u komprensivi dwar l-ESL li jiġbru flimkien il-partijiet interessati u l-programmi 
ewlenin taħt politika ġenerali waħda.  
 
Madankollu, il-parti l-kbira tal-pajjiżi għadhom jieħdu approċċ ifframmentat u 
mhux ikkoordinat biżżejjed biex jindirizzaw l-ESL, u dan iwassal għal duplikazzjoni 
ta’ attivitajiet u ta’ finanzjament. Hemm wisq risposti li għadhom marbuta biż-żmien, 
għad għandhom miżuri bbażati fuq proġetti u jew inizjattivi maħsub biex jindirizzaw tħassib 
partikolari minflok jiffunzjonaw f’qafas koerenti u magħqud kemm mil-lat ta’ 
strateġija u kemm mil-lat ta’ funzjonament. Kważi terz (31 %) tal-persuni intervistati 
għal dan l-istudju jaħsbu li l-livell ta’ koordinazzjoni tal-politika dwar l-ESL kien “ħażin” jew 
“ħażin ħafna”. Kważi nofshom (45 %) huma tal-fehma li hemm xi “ftit” tal-koordinazzjoni 
tal-politiki dwar l-ESL u li kien hemm tentattivi biex jinħolqu “xi” konnessjonijiet ma’ oqsma 
oħra tal-politika, iżda li s-sitwazzjoni fiha lok għal titjib.  
 
F'xi każijiet, m’hemmx kollaborazzjoni bejn l-awtoritajiet dwar l-edukazzjoni u dawk soċjali 
u tax-xogħol filwaqt li f’pajjiżi oħra jeħtieġ li tissaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn il-politiki dwar 
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l-edukazzjoni u dawk dwar iż-żgħażagħ qabel ma jkun jista’ jintlaħaq approċċ aktar 
koerenti u magħqud. F’ċerti kuntesti, diversi awtoritajiet differenti qed jimplimentaw 
programmi simili, u dan qed iwassal għal duplikazzjoni ovvja tal-attivitajiet.  
 
L-ESL jirriżulta minn taħlita ta’ fatturi. Għaldaqstant, il-ħidma interazjendali u dik 
multidixxiplinari hija kruċjali għall-implimentazzjoni ta’ viżjoni komuni rigward l-ESL, u 
jeħtieġ li ssir tranżizzjoni mit-teorija għall-prattika f’livell nazzjonali, reġjonali u f’dak 
lokali. Dan l-istudju wera li l-approċċi bbażati fuq koperazzjoni ġenwina bejn aġenziji u 
speċjalisti differenti f’livell nazzjonali, reġjonali u lokali u f’dak tal-iskejjel individwali 
jgħinu biex jitnaqqas l-ESL. Din il-koperazzjoni u l-approċċi multidixxiplinari jistgħu  
jiżguraw ukoll li jiġu involuti partijiet interessati differenti kemm fit-tfassil tal-politika u l-
programmi dwar l-ESL, kif ukoll fl-implimentazzjoni tagħhom. Dan jippermetti, fir-rigward 
tal-kwistjoni tal-ESL, l-adozzjoni ta’ approċċ immirat lejn il-personalità tat-tifel jew it-tifla 
fl-intier tagħha li jindirizza l-firxa kollha ta’ fatturi li jikkontribwixxu għaliha u li 
jinfluwenzawha. Jeħtieġ li din il-koperazzjoni tinkludi, minbarra l-awtoritajiet mill-oqsma 
tal-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u dawk soċjali, tas-saħħa u tax-xogħol, anke lill-imsieħba 
soċjali, il-ġenituri, l-NGOs, is-settur taż-żgħażagħ u liż-żgħażagħ innifishom. Biex din il-
koperazzjoni tiffunzjona u jkollha impatt kontinwu, hija għandha tifforma parti 
mill-prassi prinċipali tal-aġenziji u tal-partijiet interessati ewlenin l-oħra li jaħdmu maż-
żgħażagħ, aktar milli tkun ħaġa addizzjonali maħluqa minn attività relatata ma’ 
proġetti. Dan jitlob ukoll li jsir użu aħjar mill-influwenza jew/u l-għarfien espert ta’ ċerti 
partijiet interessati, b’mod partikolari l-ġenituri, l-imsieħba soċjali, is-settur taż-żgħażagħ u 
l-NGOs.   
 
L-evidenza tar-riċerka li toħroġ minn dan l-istudju turi wkoll li l-politika u l-programmi 
għandhom ikunu aġġornati billi wieħed jitgħallem mir-riċerka u l-evalwazzjonijiet (dawn tal-
aħħar jikkostitwixxu qasam li bħalissa donnu mhuwiex b’saħħtu) kif ukoll mill-analiżi tax-
xejriet li tippreżenta d-dejta. Ir-riċerka għandha tqis b’mod partikolari l-vuċi tal-
istudenti kif ukoll dik tal-partijiet interessati l-oħra involuti. Tnejn minn kull ħames persuni 
li wieġbu għall-istudju tagħna (42 %) huma tal-fehma li, fil-kuntest tal-politiki dwar l-ESL 
f’pajjiżhom, il-fehma taż-żgħażagħ ma tiġi kkunsidrata qatt jew f’każijiet rari biss. Barra 
minn hekk, waħda minn kull ħames persuni (18 %) stqarret li kważi l-ebda miżura/politika 
relatata mal-ESL mhi bbażata fuq evidenza soda mir-riċerka u l-evalwazzjoni. 
 
Il-prevenzjoni tat-tluq bikri mill-iskejjel  
F’għadd kbir ta’ każijiet iż-żgħażagħ jieqfu mill-edukazzjoni jew mit-taħriġ qabel iż-żmien 
għal raġunijiet li setgħu ġew evitati. Għalhekk, il-miżuri preventivi jimmiraw biex jegħlbu l-
ESL saħansitra qabel ma jseħħ. Normalment dawn il-miżuri jkunu aktar effikaċi minn 
miżuri ta’ riintegrazzjoni.  
 
B’mod ġenerali, l-Istati Membri rrikonoxxew il-ħtieġa li jinstabu modi effikaċi kif jiġu 
rikonoxxuti u indirizzati l-kwistjonijiet li jistgħu jżidu r-riskju ta’ ESL. FL-istess ħin, l-
implimentazzjoni ta’ tali strateġiji tinsab f’fażijiet differenti ħafna madwar l-Ewropa kollha, u 
tista’ tiġi identifikata varjazzjoni kbira fit-tipi ta’ rispons magħżula minn  pajjiżi differenti. 
Jista’ jiġi identifikat rikonoxximent usa’ tal-ħtieġa li jinstabu soluzzjonijiet differenti għal 
punti differenti fil-proċess tas-sistema edukattiva; dan jidher, pereżempju, bir-
rikonoxximent dejjem jiżdied tal-irwol tal-kura u edukazzjoni bikrija tat-tfal (ECEC) fil-qafas 
tal-istrateġiji tal-ESL. 
 
Il-politiki adottati mill-Istati Membri biex itaffu r-riskju tal-ESL u biex jevitaw milli jseħħ 
jistgħu jiġu kklassifikati f’żewġ kategoriji wiesgħa: 
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 Politiki u miżuri b’mira partikolari; dawn jipprovdu appoġġ partikolari liż-żgħażagħ 
fir-riskju billi jidentifikaw individwi, gruppi ta’ individwi, skejjel jew viċinat b’riskju 
ogħla li persuni li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien. 

 Politiki u miżuri b’ambitu komprensiv; l-għan tagħhom huwa li jtejbu s-sistema 
edukattiva għal kulħadd u b’hekk itejbu r-riżultati u jnaqqsu r-riskju li l-istudenti ma 
jibqgħux jimpenjaw ruħhom fl-edukazzjoni.  

Dawn l-approċċi jikkomplementaw lil xulxin u għaldaqstant it-tnejn huma 
meħtieġa: il-politiki mmirati jindirizzaw l-appoġġ lejn dawk identifikati bħala l-aktar 
persuni fir-riskju, iżda jistgħu jfissru li xi żgħażagħ “ma jinqabdux fix-xibka”. Barra minn 
hekk, tali approċċi jħallu l-qofol tas-sistema edukattiva kif inhi. Għalhekk, il-miżuri 
komprensivi jistgħu jitrattaw il-kwistjonijiet sistemiċi li jikkontribwixxu għall-inċidenza tat-
tluq bikri mill-iskejjel f’xi pajjiż.  
 
Madankollu, l-attenzjoni fuq medda ta’ żmien twil għandha tingħata lill-intervent 
bikri; dan huwa neċessarju biex jiġu trattati l-kwistjonijiet li jitfaċċaw fil-bidu tal-proċess 
kumulattiv li jwassal għall-ESL. Biex wieħed jiffaċilita l-intervent f’waqtu, huwa importanti 
li jkun hemm l-identifikazzjoni, il-monitoraġġ kif ukoll attivitajiet ta’ ttraċċar. 
Sistemi ta’ twissija bikrija fl-iskola stess jistgħu jgħinu biex jiġu identifikati l-istudenti li 
qegħdin fir-riskju li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien. Dawn għandhom ikunu aċċessibbli 
għad-diversi fornituri tal-edukazzjoni u għall-partijiet interessati l-oħra kkonċernati u jservu 
ta’ ħolqa bejniethom. L-intervent bikri huwa importanti wkoll peress li r-riintegrazzjoni tista’ 
ssir aktar u aktar diffiċli billi jitwal il-perjodu ta’ diżimpenn. 
 
Il-punti tranżitorji ewlenin (mill-primarja għall-postprimarja, mil-livelli baxxi għal-livelli 
ogħla tas-sekondarja) huma indispensabbli għal dawk li huma probabbli li jieqfu mill-iskola 
qabel iż-żmien. Xi miżuri għall-iffaċilitar ta’ dawn it-tranżizzjonijiet jinkludu skemi ta’ 
tagħlim bejn il-pari jew ta’ konsulenza, gwida intensifikata mogħtija minn professjonisti u 
aktar komunikazzjoni bejn għalliema ta’ skejjel u livelli differenti kif ukoll programmi ta’ 
“merħba” jew introduttorji.  
 
Liż-żgħażagħ fir-riskju tal-ESL jistgħu jiġu offruti alternattivi għall-kurrikulu 
tradizzjonali. Madankollu, kwalifiki u kurrikuli ġodda għandhom jiġu rispettati mill-
komunità u għandhom joffru mogħdijiet vijabbli ta’ avvanz. Għad hemm lok għal 
aktar promozzjoni tal-valur tat-tagħlim fis-sens li joffri possibilitajiet ta’ dħul u jittrasforma 
l-opportunitajiet fil-ħajja taż-żgħażagħ fir-riskju li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien. 
 
L-għoti ta’ pariri u gwida huwa essenzjali billi mhux biss jiżgura li ż-żgħażagħ jidentifikaw 
għażliet adattati għal studju ulterjuri u jsibu l-motivazzjoni u l-fiduċja biex japplikaw għal 
tali korsijiet, iżda ukoll li jieħdu d-deċiżjonijiet it-tajba dwar l-istudji tagħhom (u b’hekk 
iwasslu għal għadd iżgħar ta’ persuni li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien minħabba għażliet 
żbaljati dwar l-istudju). Għalhekk, iż-żgħażagħ għandhom jingħataw pariri ċari, imparzjali 
u kostruttivi li jgħinuhom jiżguraw li huma konxji tal-mogħdija ta’ tagħlim 
tagħhom u tal-iżvilupp tal-karriera tagħhom u jħossuhom li għandhom kontroll 
fuq dawn. Barra minn hekk, iż-żgħażagħ fir-riskju tal-ESL ta’ spiss jiffaċċjaw firxa ta’ 
kwistjonijiet kumplessi li jeħtieġu appoġġ mingħand konsulent speċjalizzat jew intervent 
professjonali ieħor. Barra l-interventi tal-professjonisti, il-familji u l-ġenituri għandhom 
ikunu involuti aktar ukoll fl-attivitajiet skolastiċi. 
 
Huwa importanti li l-għalliema jkollhom il-ħiliet meħtieġa biex jinvolvu u jimmotivaw lill-
istudenti fil-klassi tagħhom. F’dan ir-rigward, huwa importanti t-taħriġ tal-għalliema biex 
jidentifikaw u jindirizzaw ir-riskji tal-ESL kif ukoll biex jużaw metodi moderni ta’ tagħlim u 
ħiliet ta’ ġestjoni tal-klassi u ta’ bini ta’ relazzjonijiet. 
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Minn stħarriġ li sar fi Spanja dwar persuni li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien ħareġ li kważi 
9 minn kull 10 persuni li waqfu mill-iskola qabel iż-żmien, għamlu dan minħabba l-
esperjenza tagħhom huma u jirripetu sena10. Għalhekk, il-klassijiet ta’ daqs żgħir, l-
assistenti tal-għalliema u t-tagħlim addizzjonali jistgħu jwaqqfu lil studenti individwali milli 
jibqgħu lura, qabel ma dawn ikollhom impatt serju fuq il-kisbiet edukattivi tagħhom u jżidu 
r-riskju ta’ persuni li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien.  
 
Fil-kuntest ekonomiku attwali, fejn il-baġits pubbliċi qed ifaċċjaw pressjoni eċċezzjonali, 
huwa importanti li jiġi nnutat li mhux l-interventi kollha jeħtieġu investiment 
sostanzjali. L-evidenza mill-istudju wriet l-importanza ta’ ambjent skolastiku inkoraġġanti, 
pożittiv u li jipprovdi appoġġ biex ikun hemm tnaqqis fir-riskju ta’ ESL. Sens ta’ 
appartenenza u relazzjoni ta’ tagħlim bejn l-għalliem u l-istudent ibbażati fuq il-
fiduċja f’xulxin u r-rispett huma ta’ importanza enormi għaż-żgħażagħ. Barra minn 
hekk, l-opportunitajiet ta’ skambju ta’ esperjenzi, prattiki u ħiliet għall-persunal li jaħdem 
mal-grupp fil-mira, jistgħu jkunu mod kif jinxterrdu prattika u tagħlim effikaċi.  
 
Fejn ma jkunx hemm kultura ta’ edukazzjoni b’saħħitha fil-komunità, jista’ jkun jeħtieġ 
miżuri biex jiġu involuti l-ġenituri, tinħoloq il-kuxjenza dwar l-importanza tal-
edukazzjoni fosthom u biex jiġu pprovduti opportunitajiet edukattivi li jagħtuhom il-
possibilità li jtejbu l-ħiliet tagħhom stess.  
 
Attivitajiet ekstrakurrikulari mhux biss jistgħu jgħinu lill-istudenti biex jieħdu jew jerġa’ 
jkollhom interess fit-tagħlim, iżda jgħinuhom ukoll biex jibnu mill-ġdid relazzjoni pożittiva 
mal-iskola u l-persunal tagħha kif ukoll biex jipprovdulhom attivitajiet li jagħtuhom 
sodisfazzjon li jistgħu jżidulhom l-istima tagħhom innifishom u jnaqqsulhom l-frustrazzjoni.  
 
L-għoti ta’ opportunitajiet oħra 

Il-miżuri ta’ riintegrazzjoni joffru liż-żgħażagħ, li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien, 
opportunità oħra biex jitgħallmu jew jiksbu kwalifika jew opportunità għal tagħlim 
alternattiv. Dawn ivarjaw fl-intensità tal-appoġġ ipprovdut lill-parteċipanti, skont 
il-bżonnijiet tal-gruppi fil-mira speċifiċi tagħhom; xi żgħażagħ jeħtieġu konsulenza u 
appoġġ prattiku biex jindirizzaw problemi f’każ li jkunu mingħajr dar jew li jabbużaw minn 
sustanzi qabel ma jkunu jistgħu jibdew il-proċess ta’ integrazzjoni mill-ġdid fl-edukazzjoni, 
filwaqt li oħrajn jiġu mmotivati jirritornaw u sempliċiment ikollhom bżonn opportunità oħra 
biex ikomplu l-istudji tagħhom.  
 
Kull azzjoni maħsuba għall-persuni li jkunu diġà waqfu mill-iskola, għandha tibda bi proċess 
ta’ involviment, bini ta’ fiduċja u b’sens ta’ appartenenza. Għandha tintroduċi wkoll 
aspettattivi għoljin, għandha tkun strutturata kif ukoll tkun sikura u mimlija sfidi. Barra 
minn hekk, huwa importanti li jiġi nnutat li ħafna persuni li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien, 
iqisu lilhom innifishom bħala adulti u jistennew li jiġu trattati bħala tali. Fid-deskrizzjonijiet 
tagħhom stess, ta’ dak li kien ta’ suċċess fil-konfront tagħhom, ninnotaw li kliem bħal 
“rispett” u “fiduċja” huwa rikorrenti. 
 
Il-parti l-kbira tal-miżuri ta’ riintegrazzjoni huma maħsuba biex jipprovdu alternattiva għall-
edukazzjoni prinċipali, jew rigward il-kontenut jew fl-istili ta’ tagħlim. L-inizjattivi jużaw 
modi differenti kif jipprovdu approċċ għat-tagħlim, li jkun iffukat fuq l-istudent u li jkun 
individwalizzat u li jista’ jikkonsisti, pereżempju, fil-provvediment ta’ gwida, konsulenza, 
pjanijiet ta’ tagħlim individwali jew ġestjoni tal-każijiet. It-tagħlim u l-istili ta’ tagħlim użati 
                                                 
10  Mena Martínez, L., Fernández Enguita, M. u Riviére Gómez, J. (2009), Desenganchados de la educación: 

procesos, experiencias, motivaciones y estrategias del abandono y del fracaso escolar, Revista de Educación, 
número extraordinario 2010, pp. 119–145. 
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fil-miżuri ta’ riintegrazzjoni ta’ spiss ikunu prattiċi u/jew esperimentali. L-inizjattivi li 
jipprovdu appoġġ aktar intensiv huma maħsuba biex jittieħed approċċ li jħares lejn il-
personalità tal-istudent fl-intier tagħha billi jindirizza l-firxa sħiħa ta’ bżonnijiet tal-
individwu, minn kwistjonijiet personali u soċjali sa lakuni fit-tagħlim. Fil-fatt, il-persuni li 
jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien jista’ jkun li jkollhom lakuni addizzjonali fil-ħiliet u l-
kompetenzi li għandhom jimtlew qabel ma jieħdu edukazzjoni ulterjuri, taħriġ jew impjieg. 
Ħiliet bażiċi u ħiliet essenzjali għall-ħajja – li jmorru lil hinn mil-litteriżmu għall-għarfien fl-
aritmetika billi jinkludu, pereżempju, il-litteriżmu finanzjarju u dak dwar is-saħħa – jistgħu 
jiġu pprovduti wkoll f’unitajiet iżgħar jew jistgħu jiffurmaw parti mit-tagħlim ta’ suġġetti 
oħra. 
 
Il-flessibilità hija essenzjali biex jiġi żgurat li l-miżuri ta’ riintegrazzjoni jittieħd b’tali mod 
li jkunu kompatibbli mal-impenji l-oħra taż-żgħażagħ, bħar-responsabilitajiet tax-xogħol u 
tal-familja. Approċċ multidixxiplinari, b’timijiet ta’ persunal imħallat jew b’kollaborazzjoni 
ma’ partijiet interessati esterni, ifisser li tista’ tiġi indirizzata l-firxa sħiħa tal-ħtiġijiet ta’ 
appoġġ taż-żgħażagħ. Pjanijiet ta’ azzjoni individwali u mogħdijiet ċari għall-futur – 
li jistgħu jkunu magħmula minn unitajiet żgħar ta’ tagħlim – jistgħu jkunu ta’ motivazzjoni 
għaż-żgħażagħ bi stima baxxa tagħhom innifishom u b’esperjenzi preċedenti negattivi 
rigward l-edukazzjoni formali. B’rabta ma’ dan, is-segwitu huwa importanti biex jiġi 
żgurat li r-riżultati tal-ħidma siewja li jinkisbu permezz tal-miżuri ta’ 
riintegrazzjoni ma jintilfux fuq medda ta’ żmien twil.  
 
Fil-fatt, jeħtieġ li jkun hemm kontinwità, konsistenza u koeżjoni bejn is-servizzi u l-appoġġ 
disponibbli għaż-żgħażagħ. Inkella jista’ jkun li ż-żgħażagħ jitfixklu fix-xibka ta’ servizzi 
differenti. L-approċċ ta’ “maniġer għall-każijiet individwali” li ġie adottat, għandu l-potenzjal 
li joffri mezzi aktar konsistenti għall-provvediment ta’ appoġġ lil żgħażagħ fir-riskju minn xi 
approċċi oħra fejn iż-żgħażagħ huma mistennija li jsibu diversi servizzi mingħajr l-ebda 
appoġġ speċifiku. 
 
Ir-riżultati li jinkisbu permezz tal-miżuri ta’ riintegrazzjoni mhux dejjem ikunu jistgħu ikunu 
appoġġjati b’evidenza ta’ dejta kwantitattiva. Għaldaqstant, huwa neċessarju li jinstabu 
modi kif jitkejlu dan it-tip ta’ riżultati. Għandhom jitfasslu wkoll oqfsa li jiżguraw il-kwalità 
biex jagħtu rendikont kemm tal-miżuri kwantitattivi u kemm ta’ dawk kwalitattivi. 
 
U fl-aħħar nett, proporzjon kbir ta’ azzjonijiet li bihom isir sforz għar-
riintegrazzjoni huma inizjattivi u proġetti temporanji. Minkejja li l-ESL huwa 
karatteristika stabbilita fis-sistemi ta’ edukazzjoni u t-taħriġ tal-UE, jidher li hemm it-
tendenza li l-attivitajiet ta’ riintegrazzjoni ma jingħatawx biżżejjed importanza jew stejtus. 
Din hija xi ħaġa li għandha tiġi indirizzata fil-futur filwaqt li madankollu jiġi rikonoxxut li 
huwa ta’ sfida li proġetti lokali ta’ suċċess jiġu ripetuti fuq skala ikbar. L-iżvilupp ta’ miżuri 
reġjonali jew dawk applikati għas-sistema kollha jirrikjedi ħin u impenn. Madankollu, fejn il-
gvernijiet jirrikonoxxu l-importanza tar-riintegrazzjoni taż-żgħażagħ li jkunu waqfu mill-
iskola qabel iż-żmien u jiggarantixxu appoġġ għal sforzi ta' riintegrazzjoni fuq bażi ta’ 
żmien twil, jistgħu tintlaħqu aktar koeżjoni u aktar ċarezza rigward l-aħjar prattiki, l-
istandards u l-ħtiġijiet ta’ taħriġ u appoġġ ta’ min jitgħallem u tal-persunal.  
 
Rendikont tal-prattiki effikaċi kontra l-ESL 

It-tnejn li huma (politiki u miżuri ta’ prevenzjoni u ta’ riintegrazzjoni) jippreżentaw erba’ 
karatteristiċi ġenerali li jiddeterminaw is-suċċess strateġiku. Dawn huma: 

 Rikonoxximent tal-kwistjoni u determinazzjoni biex l-ewwel nett jittaffa u, fejn 
possibbli, jiġi evitat u, it-tieni nett, biex jiġu rriintegrati fl-edukazzjoni dawk li jkunu 



Studju dwar kif tista’ titnaqqas ir-rata ta’ persuni fl-UE li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien 
____________________________________________________________________________________________ 

 15

waqfu mill-iskola qabel iż-żmien. 

 Ippjanar strateġiku, implimentazzjoni ta’ politiki u għoti ta’ servizzi b’mod integrat u 
provvediment ta’ appoġġ adegwat u effikaċi kemm lil dawk li jkunu waqfu mill-iskola 
qabel iż-żmien u kemm lil dawk li jaħdmu magħhom. 

 Kreattività, innovazzjoni, flessibilità u rieda għal bidla min-naħa ta’ dawk li jfasslu l-
politika u l-professjonisti u, b’mod partikolari, approċċ indirizzat lejn ir-riżoluzzjoni 
tal-problemi rigward id-dilemmi individwali li qed ifaċċjaw in-nies li waqfu mill-iskola 
qabel iż-żmien u dawk li huma fir-riskju li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien. 

 Approċċ wiesa’ għall-għoti ta’ servizzi (fl-iskejjel u barra minnhom) li:  
 jikkomunika mogħdrija, rispett, sfidi u aspettattivi għoljin lil dawk li waqfu 

mill-iskola qabel iż-żmien, lill-familija, il-pari u l-komunitajiet tagħhom; 
 jinkoraġġixxi lil min jitgħallem u jippromwovi sens ta’ appartenenza; 
 jkun ċar, jippromwovi l-koeżjoni u jkun komprensiv u konsistenti kif ukoll 

ibbażat fuq il-ħidma ta’ ħafna aġenziji; u 
 jkun f’waqtu, juri attenzjoni kbira, jagħti rispons, orjentat lejn ir-riżultati u 

effiċjenti fl-ispejjeż. 
 
L-azzjoni rigward l-ESL fil-livell tal-UE 
Ir-rikonoxximent, mill-UE, tal-ħtieġa urġenti li jiġi indirizzat l-ESL twassal permezz ta’ 
serje ta’ dikjarazzjonijiet ta’ politika strateġika li jistabbilixxu qafas Ewropew ta’ 
azzjoni u miri, kif ukoll appoġġ finanzjarju u organizzazzjonali lill-Istati Membri. L-
Istrateġija ta’ Lisbona introduċiet serje ta’ ħames standards ta’ referenza, li wieħed 
minnhom kien jirrigwarda t-tnaqqis tar-rata medja ta’ persuni li waqfu mill-iskola qabel iż-
żmien għal 10 % sal-2010. Madankollu, din il-mira ma ntlaħqitx, u konsegwentement, il-
mira reġgħet ġiet adottata f’Mejju 2009 waqt l-2,941 Laqgħa tal-Kunsill Edukazzjoni, 
Żgħażagħ u Kultura. F’Ġunju 2010, il-kapijiet Ewropew ta’ stat jew ta’ gvern adottaw l-
Istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. B’messaġġ qawwi 
lill-Istati Membri, il-mira ta’ 10 % għall-ESL ġiet iddikjarata bħala waħda mill-miri 
sottostanti ewlenin tal-Istrateġija. L-Istati Membri qablu li jaħdmu favur il-mira ta’ 
10 % permezz ta’ oqfsa strateġiċi għall-koperazzjoni fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET2010 u 
ET2020).  
 
Din il-kwistjoni ġiet enfasizzata wkoll f’diversi Komunikazzjonijiet mill-Kummissjoni 
dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ. Għandu jiġi nnutat l-aktar li dan l-aħħar, il-Kummissjoni 
ppubblikat Komunikazzjoni dwar il-ħtieġa li nindirizzaw il-problema tal-waqfien mill-iskola 
qabel iż-żmien u proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-politiki biex jitnaqqas 
it-tluq bikri mill-iskejjel11.  
 
Fil-qafas tal-Istrateġija Ewropea għall-Impjiegi (EES) ġie enfasizzat ukoll mill-UE kemm hu 
importanti li jiġi żgurat li ż-żgħażagħ kollha jħallu s-sistema edukattiva b’ħiliet suffiċjenti 
biex jidħlu fis-suq tax-xogħol. Il-linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-
impjiegi enfasizzaw il-ħtieġa li jitnaqqas sostanzjalment l-għadd ta’ żgħażagħ li jieqfu mill-
iskola qabel iż-żmien. Il-politiki tal-Kummissjoni Ewropea dwar iż-żgħażagħ ukoll 
enfasizzaw kemm hu importanti li jiġu żviluppati opportunitajiet ta’ tagħlim mhux formali 
bħala waħda minn firxa sħiħa ta’ azzjonijiet li jindirizzaw l-ESL. 
 
Id-dikjarazzjonijiet ġenerali tal-politika strateġika tal-UE tlaħħmu b’firxa ta’ azzjonijiet. Il-
prijoritajiet identifikati għall-perjodi ta’ programmazzjoni 2000–2006 u 2007–2013 tal-Fond 

                                                 
11  Il-Pjan ta’ Azzjoni, il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni u d-Dokument ta’ Ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni 

dwar it-tluq bikri mill-iskejjel wieħed jista’ jsibhom fuq: http://ec.europa.eu/education/school-
education/doc2268_en.htm. 
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Soċjali Ewropew (FSE) jirriflettu r-rikonoxximent, min-naħa tal-Kummissjoni u l-Istati 
Membri, tal-ħtieġa li tingħeleb din il-problema permezz tal-modernizzazzjoni tas-sistema 
edukattiva u l-kurrikuli. Il-Programm ta’ Tagħlim Tul il-Ħajja (LLP) ipprovda wkoll 
opportunitajiet biex l-Istati Membri jiżviluppaw u jimplimentaw azzjonijiet f’dan il-qasam. 
Għal ħafna snin il-prijoritajiet strateġiċi annwali tal-LLP enfasizzaw kemm hu importanti li 
jiġu appoġġjati ż-żgħażagħ fir-riskju, pereżempju permezz tal-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda tat-tieni opportunità, użu aħjar tal-ICT biex min jitgħallem jingħata inċentivi u 
possibilitajiet biex jerġa’ jidħol fis-sistema edukattiva u biex il-ġenituri jiġu involuti aktar 
mill-qrib fl-edukazzjoni ta’ wliedhom.  
 
Ġew ukoll ipprovduti opportunitajiet biex ir-rappreżentanti tal-Istati Membri, l-NGOs, l-
imsieħba soċjali u l-professjonisti mill-iskejjel u l-istituzzjonijiet ta’ taħriġ ikunu jistgħu 
jiskambjaw esperjenzi b’mod aktar faċli. Pereżempju, għal erba’ snin (2006–2010), il-
partijiet interessati ewlenin minn 17-il pajjiż kellhom opportunità biex iqabblu l-politiki u l-
prattiki dwar l-ESL fi bliet u pajjiżi differenti madwar l-Ewropa kollha (bħala parti mill-
attivitajiet tal-Grupp ta’ Tagħlim dwar l-Aċċess u l-Inklużjoni Soċjali). Il-programm Żjarat 
ta’ Studju appoġġja wkoll żjarat ta’ studju għall-professjonisti u għal min ifassal il-politika 
dwar is-suġġett tal-ESL. Programmi oħra relatati mal-EES li joperaw taħt id-Direttorat 
Ġenerali għax-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni (DĠ EMPL), bħall-Osservatorju 
Ewropew għall-Impjiegi (EEO), il-Programm ta’ Tagħlim Reċiproku tal-Istrateġija Ewropea 
għall-Impjiegi (MLP) u d-djalogu bejn il-PESs (Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi), iffaċilitaw ukoll 
l-iskambju ta’ esperjenzi bejn l-Istati Membri dwar il-kwistjoni tal-ESL.  
 
L-iżvilupp ta’ għodod komuni Ewropej għall-edukazzjoni u t-tagħlim, bħall-Qafas 
Ewropew tal-Kwalifiki (QEK), għen ukoll biex tiġi megħjuna u inkoraġġita r-riforma f’livell 
nazzjonali. Il-QEK, pereżempju, inkoraġġixxa lill-Istati Membri biex jaħdmu favur l-
introduzzjoni tal-Oqfsa Nazzjonali tal-Kwalifiki (NFQ) tagħhom stess li jiddefinixxu l-livelli 
ta’ tagħlim fir-rigward tar-riżultati tat-tagħlim. Meta l-kwalifiki jiġu ddefiniti b’dan il-mod, 
ikun possibbli li dawn jinqasmu f’unitajiet, jiġifieri l-individwi jistgħu jakkumulaw għadd 
dejjem jiżdied ta’ unitajiet ta’ tagħlim bl-għan li jiksbu xi kwalifika. Għal min ikun waqaf l-
iskola qabel iż-żmien, li jista’ jkun li jkun diġà lesta parti minn xi kwalifika matul is-snin tal-
iskola, dan jippreżenta opportunità biex jieħu tagħlim imfassal għalih bl-għan li jimla l-
lakuni li hemm fl-għarfien tiegħu minflok ma jkollu jirripeti l-kors kollu. Il-ħruġ ta’ kwalifiki 
għat-tagħlim f’għamla ta’ unitajiet jista’ wkoll jipprovdi aktar motivazzjoni lil individwi bi 
stima baxxa tagħhom innifishom u jista’ jwassal biex dawn iħossu li jkunu rnexxew kull 
meta jlestu unità ta’ tagħlim.  
 
L-introduzzjoni tal-QEK u ta’ NQFs nazzjonali rispettivi, li hija daqstant importanti, turi bidla  
fl-enfasi li jagħtu l-kwalifiki tal-edukazzjoni u t-taħriġ, minn kejl ta’ “inputs” tat-tagħlim (l-
attendenza f’kors partikolari, il-parteċipazzjoni f’esperjenza ta’ tagħlim) għal “riżultati” 
tat-tagħlim (l-iżvilupp ta’ għarfien jew ħiliet). Dan ifisser li l-oqfsa tal-kwalifiki jistgħu 
jintużaw ukoll biex jappoġġjaw il-validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali, li fih 
innifsu jikkostitwixxi mezz li potenzjalment jista’ jappoġġja lil min ikun waqaf mill-iskola 
qabel iż-żmien, billi jipprovdulu opportunità għar-rikonoxximent tal-ħiliet u l-kompetenzi li 
jkun kiseb barra mill-ambjent tal-iskola, pereżempju fuq il-post tax-xogħol jew id-dar. 
U fl-aħħar nett, l-inizjattiva ewlenija Żgħażagħ f’Moviment tal-Istrateġija Ewropa 2020 
reċentement stabbilixxiet qafas għal impjiegi għaż-żgħażagħ abbażi ta’ għadd ta’ 
prijoritajiet bl-għan li jitnaqqas il-qgħad fost iż-żgħażagħ u jittejbu l-prospetti tal-impjiegi 
għaż-żgħażagħ, li fosthom hemm l-“appoġġ liż-żgħażagħ fir-riskju”.  
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Ir-riżultati perċepiti tal-attivitajiet fil-livell tal-UE 
Jidher12 li l-firxa ta’ miżuri differenti ta’ liġijiet “rotob” introdotti mill-Kummissjoni 
kellhom impatt fuq l-isforzi nazzjonali (u reġjonali) għat-tnaqqis tal-ESL. Il-
partijiet interessati mill-Istati Membri jħossu li l-fondi Ewropej (b’mod partikolari l-FSE) u l-
istandards ta’ referenza ċari għall-ESL, li jippermettu lill-pajjiżi jqabblu l-prestazzjoni 
tagħhom, kellhom impatt partikolarment importanti fuq l-isforzi nazzjonali (u reġjonali) 
biex inaqqsu l-ESL.  
 
L-Istati Membri kkonċernati kollha kkonfermaw li ntuża kofinanzjament mill-FSE biex jiġu 
ffinanzjati attivitajiet maħsuba biex jipprevienu n-nuqqas ta’ suċċess fl-iskola u biex 
jirriintegraw lil dawk li jkunu waqfu mill-iskola qabel iż-żmien; fil-fatt, ħafna qiesu l-FSE 
bħala l-aktar strument effikaċi tal-UE li jħalli l-ikbar impatt. L-eżempji ta’ azzjonijiet 
iffinanzjati mill-FSE jinkludu l-introduzzjoni ta’ kurrikuli ddivrenzjati, klassijiet għal persuni 
bi bżonnijiet speċjali, l-għoti tat-tieni opportunità, sistemi ta’ twissija bikrija u ta’ 
monitoraġġ tal-attendenza, opportunitajiet ta’ integrazzjoni soċjali u integrazzjoni fis-suq 
tax-xogħol kif ukoll titjib fil-provvediment eżistenti ta’ gwida u konsulenza.  
 
Il-FSE kien partikolarment importanti biex jiġi appoġġjat l-iżvilupp ta’ approċċi 
nazzjonali biex jingħeleb l-ESL. Dan ifisser li normalment ix-xewqa li tittieħed azzjoni 
fir-rigward tal-ESL kienet “interna”, iżda l-FSE pprovda l-fondi biex jingħata bidu għal 
azzjonijiet. Madankollu, b’xorti ħażina, f’xi każijiet, lil xi Stati Membri li rnexxilhomx 
jiżguraw fondi sostenibbli għall-approċċi tagħhom relatati mal-politiki dwar l-ESL u 
għadhom jiddependu mill-FSE. L-attivitajiet iffinanzjati mill-FSE għandhom ikunu wkoll 
iddefiniti u mmirati b’mod adegwat, abbażi ta’ valutazzjoni preċiża tad-daqs u n-natura tal-
problema li hemm f’livell nazzjonali, reġjonali jew lokali. 
 
Benefiċċju ieħor tal-finanzjament Ewropew (il-livelli kollha), li ġie identifikat mill-partijiet 
interessati, kien li dan inkoraġġixxa l-iżvilupp ta’ kultura ta’ monitoraġġ u ta’ evalwazzjoni 
għalkemm hemm rikonoxximent wiesa’ tal-fatt li għad hemm il-ħtieġa għal aktar titjib 
f’dan ir-rigward. Huwa importanti li fil-futur il-fondi Ewropej ikunu mmirati lejn attivitajiet 
li jista’ jkollhom impatt sostenibbli fuq il-ħajja taż-żgħażagħ u l-prattiki ta' ħidma tal-
partijiet interessati ewlenin (awtoritajiet u skejjel). 
 
Għalkemm il-kuxjenza dwar l-istandard ta’ referenza ta’ 10 % rigward l-ESL tvarja fost ċerti 
partijiet interessati, total ta’ 61 % tal-partijiet interessati li wieġbu għal dan l-
istudju qalu li l-istandard ta’ referenza ħalla impatt fuq it-tfassil tal-politika 
tagħhom (“ċertu” jew “sinifikanti”). 18 % biss tal-persuni intervistati qalu li ma kien 
hemm l-ebda impatt. F’xi pajjiżi dan kien ta’ għajnuna biex jiżdied l-interess fil-kwistjoni u 
biex din tkun imkejla u ddefinita. B’mod aktar ġenerali, dan għen biex jissaħħaħ u jinżamm 
il-fowkus nazzjonali fuq il-kwistjoni billi fil-parti l-kbira tal-pajjiżi kien diġà rrikonoxxut 
bħala prijorità politika importanti qabel ma ddaħħal għall-ewwel darba l-istandard ta’ 
referenza. Serva wkoll ta’ standard ta’ referenza li fuqu seta’ jitkejjel il-progress fil-pajjiż. 
F’xi każijiet dan il-fattur ħoloq “pressjoni bejn il-pari” biex tittieħed azzjoni f’dan il-qasam 
peress li ma ridux jibqgħu lura meta mqabbla ma’ pajjiżi oħra. F’ħafna pajjiżi kien hemm 
ukoll riferiment għal-istandard ta’ referenza fil-midja, li żied il-pressjoni fuq ċerti gvernijiet 
biex jieħdu azzjoni. Dan kien meqjus bħala riżultat pożittiv. Fl-istess ħin, huwa importanti li 
jiġi nnutat li din il-pressjoni tinħass aktar f’ċerti pajjiżi milli f’oħrajn.  
 

                                                 
12  Huwa importanti li wieħed jinnota li f’din il-parti tar-rapport ir-“riżultati” mhumiex ibbażati fuq evalwazzjoni 

formali tal-attivitajiet tal-Kummissjoni Ewropea f’dan il-qasam. Minflok, huma bbażati fuq il-perċezzjoni tal-
persuni intervistati dwar din il-kwistjoni u fuq informazzjoni minn dak li nkiteb fuq is-suġġett. 
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Ġeneralment, min wieġeb mill-Istati Membri jħoss li hemm nuqqas ta’ evidenza li turi jekk 
attivitajiet, strumenti u programmi oħra fil-livell tal-UE ħallewx effett fuq il-politiki rigward 
l-ESL f’pajjiżhom13.  
 
B’rabta mal-futur, huwa mistenni li l-istandard ta’ referenza tal-Ewropa 2020 għall-
ESL se jgħin biex tibqa’ tiżdied l-importanza li tingħata lill-kwistjoni u biex jinżamm 
il-profil għoli tagħha. It-talba biex l-Istati Membri jistabbilixxu l-miri tagħhom stess għall-
ESL u l-fatt li qed joqrob is-“Semestru Ewropew” huma mistennija li jkollhom impatt 
pożittiv fuq l-aġenda tal-ESL. Fis-snin reċenti, għadd ta’ pajjiżi stabbilixxew ukoll miri aktar 
ambizzjużi.      
 
Rakkomandazzjonijiet prinċipali 
Dan l-istudju jipprovdi ħarsa ġenerali tas-sitwazzjoni attwali madwar l-Ewropa rigward il-
kwistjoni tat-tluq bikri mill-iskejjel, abbażi ta’ reviżjoni tal-politiki u l-miżuri fl-Istati Membri 
kollha tal-UE u riċerka aktar fid-dettall f’disa’ pajjiżi magħżula biex jiġi studjat il-każ 
tagħhom. Abbażi ta’ din il-ħidma, huwa possibbli li jiġu identifikati ċerti oqsma ta’ politika u 
ta’ provvediment li għandhom jissaħħu jew, fejn jeħtieġ, li jimtlew lakuni. Dawn jiġu 
ppreżentati fil-qosor hawn taħt.  
Abbażi tas-sejbiet tal-istudju tagħha, nirrakkomandaw li l-Kummissjoni Ewropea: 

 Tippromwovi, fl-Istati Membri, l-ESL bħala fenomenu kumpless li jiġi influwenzat 
minn firxa ta’ fatturi edukazzjonali, individwali u soċjoekonomiċi.  

 Tkompli timmonitorja l-iżvilupp fl-iskala u fl-ambitu tal-fenomenu tal-ESL f’livelli 
edukattivi differenti madwar l-Istati Membri. L-istabbiliment ta’ miri jista’ jgħin biex 
jinżamm profil għoli. 

 Tkompli tikkofinanzja opportunitajiet biex l-Istati Membri jirriformaw u jtejbu s-
sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ b’tali mod li jkunu jistgħu jakkomodaw aħjar il-
ħtiġijiet taż-żgħażagħ fir-riskju. Fir-rigward tal-finanzjament, għandhom jiġu 
kkunsidrati dawn l-azzjonijiet: 
 Jiġi żgurat li l-finanzjament ikun iffukat fuq il-kisba ta’ riżultati sostenibbli – 

jiġifieri attivitajiet li jwasslu għal tibdil permanenti fil-prassi tal-ħidma tal-
awtoritajiet f’livelli differenti – aktar milli fuq għadd kbir ta’ proġetti ġodda, 
speċjalment f’pajjiżi fejn diġà ġew implimentati ħafna attivitajiet pilota. 

 L-attivitajiet dwar l-ESL ikkofinanzjati f’livell Ewropew għandhom jiġi 
implimentati abbażi ta’ analiżi adegwata tas-sitwazzjoni eżistenti u r-riżultati 
mistennija jew fil-mira. 

 Jeħtieġ approċċ multidixxiplinari biex jingħeleb l-ESL, u għaldaqstant l-UE 
għandha tikkunsidra li tagħmilha kundizzjoni neċessarja għall-finanzjament ta’ 
miżuri li jappoġġjaw interventi kontra t-tluq bikri mill-iskejjel fl-Istati Membri 
li dawn jaqsmu l-konfini ta’ setturi differenti (jiġifieri edukazzjoni, impjiegi, 
affarijiet soċjali u żgħażagħ). 

 Il-finanzjament jista’ jkun indirizzat lejn azzjonijiet, jew gruppi ta’ prijorità, 
immirati u/jew iddefiniti b’mod aktar preċiż fil-qafas tal-programmi ta’ 
finanzjament disponibbli (jiġifieri l-FSE u l-LLP).  

 Tkompli ssaħħaħ il-koperazzjoni orizzontali u l-iskambju ta’ esperjenzi u prattika 
tajba bejn l-Istati Membri (kemm fost min ifassal il-politika u kemm fost il-

                                                 

13  Huwa importanti li jiġi nnutat li l-uffiċjali  marbuta direttament ma’ ħafna minn dawn l-attivitajiet ma ġewx 
intervistati għal dan l-istudju – il-fehmiet huma bbażati sempliċiment fuq l-opinjonijiet ta’ atturi intervistati li 
jaħdmu fl-aġenda tal-ESL fid-disa’ pajjiżi li ngħażlu għall-istudju.   



Studju dwar kif tista’ titnaqqas ir-rata ta’ persuni fl-UE li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien 
____________________________________________________________________________________________ 

 19

professjonisti) rigward miżuri għall-prevenzjoni tal-ESL u r-riintegrazzjoni taż-
żgħażagħ f’attivitajiet siewja ta’ edukazzjoni u taħriġ. Dan ifisser titjib tal-gruppi ta’ 
ħidma u tal-opportunitajiet ta’ tagħlim bejn il-pari billi dawn isiru orjentati aktar lejn 
il-miri.  

 Tkompli tiġbor evidenza u tippromwovi l-benefiċċji soċjoekonomiċi tal-prevenzjoni 
tat-tluq bikri mill-iskejjel (pereżempju, billi tiġi appoġġjata r-riċerka dwar l-impatt 
tal-ESL fuq l-ispejjeż fuq medda ta’ żmien qasir u twil) u approċċi ta’ suċċess li 
jindirizzaw l-ESL f’kuntesti differenti. Bħala eżempju, wieħed jista’ jistabbilixxi 
Osservatorju onlajn dwar l-Aħjar Prattiki bħala sit ċentrali li jiġbor mudelli ta’ politika 
u ta’ prattika li kienu ta’ suċċess li jista’ jiġi konness ma’ gruppi ta’ ħidma, netwerks 
u programmi ta’ tagħlim bejn il-pari. 

 Tinkoraġġixxi lill-Istati Membri jinvestu f’monitoraġġ aħjar ta’ min jieqaf mill-skola 
qabel iż-żmien. Sistemi ta’ twissija bikrija jistgħu jkunu partikolarment effikaċi. 

 
Rigward il-politiki u l-istrateġiji dwar l-ESL, nirrakkomandaw li l-awtoritajiet 
nazzjonali/reġjonali (/lokali): 

 Jiżguraw li jkollhom strateġija komprensiva u koordinata fis-seħħ biex jiġi trattat l-
ESL.  

 Jirrivedu l-istrateġija regolarment biex ikun żgurat li l-politiki u l-provvediment 
jibqgħu adegwati fil-qafas tal-kuntest u l-ħtiġijiet attwali.  

 Jiżviluppaw u jimplimentaw politiki dwar l-ESL f’interazzjoni mill-qrib mal-politiki 
usa’ li jaffettwaw il-ħajja tat-tfal u ż-żgħażagħ.  

 Jiżguraw li dawk li jfasslu l-politika u oħrajn li jieħdu deċiżjonijiet ikunu konxji tal-
ispejjeż u l-konsegwenzi tal-ESL; ħafna drabi l-“esklużjoni mill-edukazzjoni” tmur id 
f’id ma’ tipi oħra ta’ esklużjoni (pereżempju esklużjoni soċjali, problemi tas-saħħa, 
involviment f’attivitajiet kriminali, nuqqas ta’ attività, qgħad). 

 Inaqqsu l-fowkus tagħhom fuq approċċ rigward l-ESL li jiddependu fuq għadd kbir 
ta’ proġetti li jittrattaw il-kwistjoni fuq skala żgħira u b’finanzjament fuq medda ta’ 
żmien qasir. Minflok, jiżguraw li l-indirizzar tat-tluq bikri mill-iskejjel jifforma parti 
minn sforzi biex titjieb il-kwalità tal-edukazzjoni għal kulħadd, flimkien ma’ approċċi 
maħsuba biex jappoġġjaw dawk li jinsabu l-aktar fir-riskju. Dawn l-istrateġiji jeħtieġ 
li japplikaw kemm għall-iskejjel ta’ edukazzjoni ġenerali u kemm għal dawk tal-
edukazzjoni vokazzjonali u għandhom jitfasslu skont il-kundizzjonijiet lokali, 
reġjonali, u nazzjonali.   

 Għandhom jiffukaw, fuq medda twila ta’ żmien, fuq il-prevenzjoni u l-intervent bikri, 
għalkemm dejjem jeħtieġ taħlita ta’ miżuri preventivi u oħrajn ta’ riintegrazzjoni. Il-
prevenzjoni tista’ tkun partikolarment (kost)effikaċi, u l-intervent bikri huwa 
importanti peress li r-riintregrazzjoni tista’ ssir aktar u aktar diffiċli billi jitwal il-
perjodu ta’ diżimpenn. 

 Jiżguraw li s-sejbiet mir-riċerka, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni jittieħdu 
inkunsiderazzjoni u tittieħed azzjoni rilevanti; il-politiki effikaċi dwar l-ESL huma 
bbażati fuq evidenza dwar il-fatturi li jwasslu għalih kif ukoll fuq il-fehim tal-għadd u 
tal-profil ta’ dawk li jkunu waqfu mill-iskola qabel iż-żmien.  

 Jiżguraw li l-politiki dwar l-ESL ikunu mmotivati mill-ħtiġijiet taż-żgħażagħ aktar milli 
ħtiġijiet istituzzjonali jew ta’ xi sistema; iż-żgħażagħ għandhom jitqiegħdu fiċ-ċentru 
tal-viżjoni komuni dwar il-ġlieda kontra l-ESL. Dan jista’ jsir, pereżempju, billi jiġi 
żgurat li ż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet / il-professjonisti li jaħdmu maż-
żgħażagħ fir-riskju, ikunu kkonsultati b’mod siewi rigward il-politiki li 
jaffettwawhom.  



Id-Dipartiment tal-Linji Politiċi B: Politiki Strutturali u ta’ Koeżjoni  
____________________________________________________________________________________________ 

 20

 Ikun siewi wkoll li jiġi żgurat involviment aħjar tal-ġenituri fil-proċess edukattiv. Il-
metodi u l-għodod dwar modi kif wieħed jista’ jinvolvi lill-ġenituri tal-istudenti fir-
riskju, għandhom jiġu kondiviżi mal-iskejjel u għandha tinħoloq kuxjenza fost il-
ġenituri dwar l-importanza tal-edukazzjoni. 

 
B'rabta mal-allokazzjoni tar-responsabilitajiet, nirrakkomandaw li l-awtoritajiet 
nazzjonali/reġjonali/lokali: 

 Jikkonkretizzaw il-ħidma bejn l-aġenziji u l-ħidma interdixxiplinari f’livell nazzjonali, 
reġjonali u lokali; l-ESL jirriżulta minn taħlita ta’ fatturi u ma jistax jiġi trattat mill-
awtoritajiet dwar l-edukazzjoni biss. Għaldaqstant, il-ħidma bejn l-aġenziji tista’ 
tkun kosteffikaċi billi jiġu evitati s-sovrapożizzjoni u d-duplikazzjoni tal-isforzi, u 
tista’ tgħin ukoll biex jiġi żgurat li la t-tfal u lanqas iż-żgħażagħ ma jitħallew barra.  

 Iqisu li jassenjaw lil parti waħda r-responsabilità ġenerali għall-koordinazzjoni tal-
ħidma fil-ġlieda kontra l-ESL. Madankollu, dan il-koordinatur għandu jimpenja ruħu 
biex jaħdem kemm ma’ awtoritajiet mill-oqsma tal-edukazzjoni, taż-żgħażagħ u 
dawk soċjali, tas-saħħa u tax-xogħol, kif ukoll mal-imsieħba soċjali, il-ġenituri, l-
NGOs, is-settur taż-żgħażagħ u maż-żgħażagħ innifishom. 
Jagħmlu disponibbli fondi u ħin meta l-ħidma bejn l-aġenziji u l-ħidma 
multidixxiplinari jkunu għadhom mhumiex fis-seħħ sabiex ikun żgurat li l-approċċ 
kollaborattiv isir parti integrati tal-prassi prinċipali (aktar milli fil-qafas ta’ attivitajiet 
f’għamla ta’ proġetti). 

 Isaħħu r-rabtiet mal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u l-istudenti, mal-NGOs li 
jaħdmu mal-gruppi vulnerabbli u mal-imsieħba soċjali. Il-kollaborazzjoni mal-
imsieħba soċjali tista’ żżid ir-rilevanza tat-tagħlim għas-suq tax-xogħol filwaqt li l-
ħidma fil-komunità mwettqa mill-NGOs, il-konsulenti u l-gruppi tal-komunitajiet, 
tista’ tgħin biex jiġu identifikati u jintlaħqu l-gruppi li huma l-aktar diffiċli li jiġi 
megħjuna. L-appoġġ ta’ bejn il-pari lanqas għandu jingħata importanza inqas milli 
ħaqqu. L-azzjonijiet tas-settur taż-żgħażagħ kif ukoll tal-istudenti, immirati għaż-
żgħażagħ barra mill-kuntest tal-iskola, għandhom jibqgħu jiġi appoġġjati, iżda jista’ 
jkollhom  ukoll rwol importanti fl-appoġġ ta’ aġenda favur it-tlestija tal-iskola.  

 Jikkunsidraw, fejn xieraq, li jagħtu lill-iskejjel u lill-imsieħba lokali aktar awtonomija 
biex isibu s-soluzzjonijiet tagħhom stess biex jissodifaw il-ħtiġijiet taż-żgħażagħ fir-
riskju jew li jkunu diġà waqfu mill-iskola qabel iż-żmien. Madankollu, dan għandu 
jkun ibbilanċjat permezz ta’ monitoraġġ u b’responsabilità effikaċi.  

Ir-rapport ewlieni għal dan l-istudju jipprovdi ħarsa ġenerali komprensiva tad-
diversi miżuri adottati mill-Istati Membri biex jiffaċċjaw il-problema tal-ESL u 
jiddiskuti s-suċċessi u l-limitazzjonijiet tagħhom. Ħarġu għadd ta’ oqsma speċifiċi li 
jirrikjedu attenzjoni b’rabta mal-implimentazzjoni prattika tal-miżuri kontra l-ESL. 
Nirrakkomandaw li l-awtoritajiet nazzjonali/reġjonali/lokali jagħtu attenzjoni 
partikolari dawn il-kwistjonijiet: 

 Reviżjoni tal-kurrikuli tal-livell sekondarju biex ikun żgurat li jkunu suffiċjentement 
adattati għall-individwi u joffru linji ta’ tagħlim flessibbli u pjanijiet ta’ tagħlim 
individwali li jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ min jitgħallem fir-rigward tal-kontenut (kemm 
akkademiku u kemm vokazzjonali) u tal-istili ta’ tagħlim. B’ħidma konġunta, l-
għalliema għandhom jingħataw opportunitajiet adegwati u kontinwi ta’ żvilupp 
professjonali biex ikun żgurat li jkollhom il-kompetenzi biex jaħdmu b’metodi ġodda 
ta’ tagħlim. 

 Jikkunsidraw li jipprovdu tagħlim addizzjonali (individwali jew fi gruppi żgħar) bħala 
mod kif jista’ jiġi mminimizzat l-għadd tal-istudenti li jkollhom jirripetu sena u kif 
tista’ tingħata għajnuna lil studenti individwali biex ma jibqgħux lura qabel ma jkun 
hemm impatt serju fuq il-prestazzjoni edukattiva tagħhom u jiżdied ir-riskju ta’ 
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persuni li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien. 
 Il-ħtieġa li tiġi promossa l-importanza ta’ ambjent skolastiku inkoraġġanti, pożittiv u 

li jipprovdi appoġġ biex jitnaqqas ir-riskju ta’ ESL. Sens ta’ appartenenza u 
relazzjoni ta’ tagħlim bejn l-għalliem u l-istudent ibbażat fuq il-fiduċja u r-rispett 
reċiproċi huma ta’ importanza enormi għaż-żgħażagħ.  

 Il-promozzjoni ta’ ġbir aħjar tad-dejta dwar l-ESL u ta’ sistemi għall-monitoraġġ tal-
iskartar mill-iskola peress li dawn jistgħu jgħinu l-iżvilupp ta’ politika ffukata u 
jaġixxu bħala sistemi ta’ twissija bikrija li jagħtu lill-iskejjel u lill-awtoritajiet il-
possibilità li jintervienu kmieni u b’hekk inaqqsu r-riskju ta’ esklużjoni. 

 Il-ħtieġa li jkun hemm konnessjoni bejn l-edukazzjoni / it-taħriġ mad-dinja tax-
xogħol, pereżempju permezz ta’ esperjenza tax-xogħol, konsulenza u linji 
vokazzjonali bbażati fuq it-tagħlim abbażi tax-xogħol. Dan jista’ jtejjeb il-perċezzjoni 
taż-żgħażagħ dwar ir-rilevanza u l-valur tal-edukazzjoni tagħhom kif ukoll l-
impjegabilità tagħhom.  

 Id-disponibilità u l-kwalità tal-konsulenza (appoġġ psikoloġiku u emozzjonali) u 
provvediment ta’ gwida rigward il-karriera fl-iskejjel u l-istituzzjonijiet ta’ taħriġ. 

 L-iżgurar li l-għalliema, is-superjuri tagħhom, il-konsulenti u professjonisti oħra li 
jaħdmu ma’ dawk li għandhom potenzjal li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien jew li 
diġà jkunu għamlu dan fir-realtà jkunu mħarrġa, appoġġjati, immotivati u msaħħa 
b’mod adegwat. Dan jista’ jsir billi: 
 isiru investimenti fit-taħriġ tal-għalliema, inizjali u kontinwu, sabiex ikun 

żgurat li l-għalliema u s-superjuri tagħhom ikollhom il-ħiliet u l-kompetenzi 
meħtieġa biex jiffaċċjaw liż-żgħażagħ fir-riskju; 

 jiġi żgurat li l-għalliema u professjonisti oħra jqisu liż-żgħażagħ bħala 
individwi b’riżorsi siewja aktar milli bħala persuni ta’ fastidju u neqsin minn 
prestazzjonijiet tajbin; u 

 jiġu promossi aspettattivi edukattivi għoljin għal kulħadd – dak li jistennew l-
għalliema m’għandux ikun differenti fejn jidħlu studenti li ġejjin minn sfondi 
żvantaġġati. 
 

 L-importanza talli jiġi żgurat li t-tfal jibdew l-iskola b’kundizzjonijiet indaqs billi 
jittejjeb l-aċċess għal kura u edukazzjoni bikrija tat-tfal (ECEC) ta’ kwalità għolja. 

 Provvediment ta’ appoġġ għall-istudenti fil-punti ta’ tranżizzjoni minn livell edukattiv 
għal ieħor billi jiġi żgurat li dawn ikunu tali li ma jfixklu it-tranżizzjoni (biex dan isir, 
huma essenzjali l-kollaborazzjoni u l-komunikazzjoni ma’ skejjel u awtoritajiet oħra). 

 L-iżgurar li l-appoġġ li joffru l-istituzzjonijiet tal-VET ikunu suffiċjenti biex jaqdu l-
ħtiġijiet tal-grupp partikolari ta’ istudenti li jkun. 

 Il-ħtieġa ta’ firxa ta’ miżuri ta’ riintegrazzjoni, inklużi dawk b’approċċ li jħares lejn il-
personalità tal-istudent jew l-istudenta fl-intier tagħha, biex tiġi indirizzata firxa 
sħiħa ta’ kwistjonijiet li qed jiffaċċjaw individwi bi bżonnijiet kumplessi.  


