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SOMMARJU EŻEKUTTIV 

Sfond 
Kull Stat Membru tal-UE, mingħajr eċċezzjoni, joffri xi forma ta’ edukazzjoni u kura bikrija 
tat-tfal (ECEC) għal tfal taħt l-età obbligatorja tal-iskola. Dawn il-provvedimenti kien ġew 
żviluppati tradizzjonalment bħala inċentiv biex in-nisa jidħlu fis-suq tax-xogħol. L-Istati 
Membri tal-UE qed jitħassbu dejjem aktar mhux biss dwar il-provvediment ta’ kapaċità 
suffiċjenti għat-tfal kollha, imma wkoll dwar il-livell tal-kwalità tal-fornituri tal-ECEC. L-
ECEC qed titqies dejjem aktar bħala l-ewwel pass importanti fl-iżvilupp edukattiv futur tat-
tfal. Fil-fatt, il-kwalità tal-ħajja tat-tfal qabel ma jibdew l-edukazzjoni obbligatorja 
tinfluwenza t-tip ta’ studenti li se jkunu. Il-kwalità tal-edukazzjoni fl-Istati Membri tal-UE 
hija kruċjali biex tiġi żviluppata l-kompetittività ekonomika tal-UE, u l-iskejjel jaħdmu bit-
tfal li jiġu fihom. Il-Kummissjoni Ewropea tqis ukoll l-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal 
bħala pedament essenzjali għas-suċċess tat-tagħlim tul il-ħajja, l-integrazzjoni soċjali, l-
iżvilupp personali u aktar tard l-impjegabbiltà1. Dan l-istudju jservi biex jipprovdi 
perspettivi dwar l-istat tal-provvediment ta’ ECEC ta’ kwalità madwar l-UE, fid-dawl ukoll 
tal-proċess MMK (Metodu Miftuħ ta’ Koordinazzjoni) li għaddej fil-livell tal-UE, u jidentifika 
żviluppi ta’ politika reċenti fl-Istati Membri li jistgħu jservu ta’ miżuri eżemplari bil-għan li 
jitjieb il-provvediment ta’ ECEC ta’ kwalità. 
 
Il-prijoritajiet prinċipali identifikati mill-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament iservu ta’ bażi 
għall-qafas analitiku ta’ dan l-istudju. Dawn il-prijoritajiet jikkonfermaw il-komponenti tal-
kwalità kif identifikati mill-materjal ta’ riċerka internazzjonali u jistgħu jinqasmu 
f’(1) aċċess/parteċipazzjoni, (2) strutturi politiċi, legali, u finanzjarji, (3) persunal, 
(4) kurrikulu, u (5) involviment tal-ġenituri. L-istudju jidentifika suġġetti u żviluppi kontinwi 
f’dawn l-elementi kostituttivi tal-kwalità. Fl-aħħar nett, l-istudju jipproponi xi linji gwida li 
għandhom jitqiesu għal proċess MMK ta’ suċċess, li bħalissa huwa l-punt ċentrali tal-
iżviluppi tal-politika fil-livell tal-UE. 
 
Parteċipazzjoni 
F’kuntest Ewropew, ġew stabbiliti miri komuni għar-rati ta’ parteċipazzjoni ta’ tfal żgħar fl-
ECEC. Għal tfal ta’ bejn erba’ snin u l-età obbligatorja nazzjonali tal-iskola, l-Istati Membri 
għandhom l-għan li jilħqu minn tal-anqas 95 % tal-grupp fil-mira kollu bil-provvediment ta’ 
ECEC. Għal tfal iżgħar (taħt it-tliet snin), għandha tintlaħaq parteċipazzjoni ta’ 33 %. Meta 
jitqiesu dawn il-miri, il-kunċetti ta’ “aċċess” u “parteċipazzjoni” għandhom ikunu distinti; 
għalkemm il-politiki jistgħu jiżguraw aċċess universali billi jżidu n-numru ta’ postijiet ta’ 
kura matul il-ġurnata, il-parteċipazzjoni universali tiddependi fil-fatt mid-domanda reali 
għal ECEC. Is-“sempliċi” żieda fil-postijiet ta’ kura matul il-ġurnata ma żżidx 
neċessarjament ir-rati ta’ parteċipazzjoni tat-tfal f’kull Stat Membru. 
 
Bħalissa, prattikament l-Istati Membri kollha qed jiżviluppaw politiki sabiex jintlaħaq l-
għan tal-Ewropa 2020 ta’ parteċipazzjoni ta’ 95 % fl-ECEC minn tfal ta’ erba’ snin jew 
aktar; qed tiġi osservata tendenza ta’ żieda fir-rati ta’ parteċipazzjoni, li bħalissa qed 
toqrob lejn il-95 %. Tendenza pożittiva ċara tista’ tiġi osservata wkoll għat-tfal iż-żgħar 
nett. L-istudju jiddeskrivi b’mod aktar speċifiku l-isforzi min-naħa tal-Istat bl-aktar 
popolazzjoni tal-Ġermanja, Rhine-Westfalia tat-Tramuntana (NRW), biex iżid il-kapaċità tal-
ECEC, fejn ġiet imwaqqfa task force speċifika biex tgħin jingħelbu d-diffikultajiet ta’ natura 
aktar prattika relatati mal-kooperazzjoni bejn il-livelli differenti tal-gvern.  
                                                 
1  Il-Kummissjoni Ewropea, Il-Kura u l-Edukazzjoni Bikrija tat-Tfal: Nagħtu lil uliedna l-aqwa bidu għad-dinja ta’ 

għada, KUMM (2011)66. 
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Madankollu, il-kriżi ekonomika u finanzjarja attwali x’aktarx li se jkollha l-effett li trażżan 
konsiderevolment ir-rati ta’ parteċipazzjoni fis-snin li ġejjin. Speċjalment mill-perspettiva 
tal-effetti tal-kriżi, huwa kruċjali li l-Istati Membri ma jiffokawx biss fuq li jżidu l-
parteċipazzjoni ta’ tfal żgħar, imma li jiffokaw ukoll fuq li jwessgħu l-parteċipazzjoni. Ħafna 
drabi l-gruppi li huma l-aktar diffiċli biex jintlaħqu huma t-tfal bi sfond żvantaġġat jew minn 
reġjuni (żvantaġġati) speċifiċi. Dawn it-tfal jeħtieġu appoġġ addizzjonali bl-intervent bikri 
ta’ provvediment ta’ ECEC ta’ kwalità biex jipprevjeni problemi ta’ żvilupp aktar tard fil-
ħajja. Bħala l-aħjar prattika, dan l-istudju jirreferi għall-Finlandja, li bħalissa qed tanalizza 
l-popolazzjoni li mhijiex milħuqa mill-programm preskolastiku tagħha. Li titwessa’ l-
parteċipazzjoni jfisser ukoll li l-Istati Membri jagħtu aktar attenzjoni lid-differenzi ta’ bejn 
ir-reġjuni fir-rigward tal-parteċipazzjoni fl-ECEC; l-opportunitajiet indaqs għandhom jiġu 
żgurati wkoll għal tfal f’partijiet aktar rurali tal-pajjiżi tal-UE. 
  
Sistemi Politiċi / Legali / Finanzjarji 
L-Istati Membri qed jaħdmu dejjem aktar biex jintegraw l-istrutturi ta’ governanza għall-
provvediment ta’ ECEC għall-gruppi tal-età kollha. Dan huwa żvilupp pożittiv fid-dawl tal-
kunsens internazzjonali li sistemi integrati għall-provvediment ta’ ECEC jagħtu riżultati 
aħjar minn sistemi maqsuma jew separati. Instab li approċċ olistiku lejn l-iżvilupp tat-tfal 
fil-politiki u mill-fornituri jwassal għal riżultati edukattivi aħjar. Għaldaqstant qed jiġi 
rrakkomandat li dawk li jfasslu l-politiki dwar it-tfal iż-żgħar nett jaħdmu flimkien mill-qrib 
mal-kollegi tagħhom li jiżviluppaw il-politiki dwar tfal akbar. 
 
Is-sistemi ħafna drabi jinqasmu wkoll bejn il-livelli differenti tal-gvern, b’diversi livelli ta’ 
awtonomija għall-awtoritajiet lokali. Ir-rekwiżiti nazzjonali jew lokali tal-kwalità għaċ-ċentri 
tal-ECEC ġeneralment jistabbilixxu biss limiti aktar baxxi għall-kwalità. L-ECEC ma 
jingħataw l-ebda inċentiv biex itejbu aktar il-kwalità. Speċjalment b’baġits aktar stretti, il-
fornituri x’aktarx iżommu mar-rekwiżiti tal-kwalità minimi minflok ma jtejbu aktar il-
kwalità. Fl-Irlanda (Síolta) ġie introdott qafas ta’ kwalità interessanti li għandu l-għan li 
joħloq kontinwament inċentivi għall-persunal biex dan jirrifletti fuq xogħlu u b’hekk jiġu 
żviluppati l-livelli tal-kwalità tal-provvediment tal-ECEC. Madankollu, sabiex jintlaħqu l-
effetti ta’ benefiċċju ta’ din l-inizjattiva, finanzjament suffiċjenti jibqa’ wkoll ir-rekwiżit 
kruċjali.  
 
Għalkemm il-kompenteza għall-politiki tal-ECEC tista’ tinqasam bejn livelli differenti tal-
gvern, il-livell nazzjonali ħafna drabi jkollu tal-anqas xi ftit kompetenza biex jiddeċiedi dwar 
l-infiq fil-qasam tal-ECEC. Meta ġew investigati l-livelli ta’ nfiq fuq l-ECEC bħala perċentwal 
tal-PDG, id-dejta turi differenzi kbar bejn l-Istati Membri. Għalkemm il-flus għall-infiq fuq l-
ECEC waħedhom ma jtejbux awtomatikament il-kwalità, hemm relazzjoni pożittiva ċara 
bejn l-Istati Membri li jonfqu aktar fuq l-ECEC b’mod sinifikanti u r-riżultati edukattivi 
tagħhom f’testijiet internazzjonali, bħall-PISA. Il-kriżi ekonomika u finanzjarja globali 
attwali hija għaldaqstant sfida kbira ħafna li għandha titqies peress li għandha impatt 
sinifikanti fuq il-baġits. Madankollu, impenn finanzjarju qawwi huwa kruċjali biex tiġi 
mtejba l-kwalità fl-elementi tal-kwalità kollha. 
 

Persunal 
Persunal kompetenti huwa fattur kruċjali biex tingħata ECEC ta’ kwalità. Madankollu, ma 
jeżisti prattikament l-ebda standard komuni fl-UE f’termini ta’ politiki fir-rigward tal-kwalità 
tal-istaff. Madwar l-UE teżisti varjetà kbira ta’ rekwiżiti ta’ kwalifiki minimi differenti għall-
persunal tal-ECEC, li tvarja minn ebda kwalifiki ta’ xejn sa rekwiżit ta’ lawrji universitarji. 
B’mod ġenerali, ġie konkluż li forza tax-xogħol sħiħa tal-ECEC bi kwalifiki ta’ edukazzjoni 
għolja mhix neċessarja, peress li xogħol ta’ sostenn jista’ jitwettaq minn persunal bi 
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kwalifiki vokazzjonali. Madankollu ftit linji gwida ta’ kwalifiki minimi għal dawk li jaħdmu fl-
ECEC huma neċessarji sabiex ikun jista’ jista’ jiġi żgurat livell ta’ kwalità bażiku. 
 
Il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri jippruvaw jagħmlu l-forza tax-xogħol tal-ECEC 
professjonali. Jeżistu differenzi konsiderevoli dwar sa fejn dawn l-għanijiet jiġu mfassla jew 
appoġġati finanzjarjament. Dan huwa partikolarment rilevanti għat-tipi aktar informali ta’ 
kura tal-familja matul il-ġurnata, fejn it-tfal jiġu mħarsa f’darhom stess u għaldaqstant 
huma eżentati mill-biċċa l-kbria tar-regolamenti. Madankollu, l-iżvilupp professjonali 
kontinwu huwa wkoll importanti għall-kwalità tal-forza tax-xogħol tal-ECEC “regolari”. 
Bħala prattika tajba ta’ tali sforzi ta’ professjonalizzazzjoni, dan l-istudju jirrimarka r-rwol 
taċ-Ċentri tal-Familja f’Rhine-Westfalia tat-Tramuntana (NRW) fil-Ġermanja, fejn dawk li 
jieħdu ħsieb it-tfal jiġu offruti pjattaforma biex jiskambjaw l-esperjenzi jew isegwu korsijiet 
addizzjonali.  
 
Il-kundizzjonijiet tax-xogħol, bħall-ambjent tax-xogħol, is-salarju u l-benefiċċji tax-xogħol 
huma wkoll ta’ importanza kruċjali għas-sistema relatata mal-kwalità tal-persunal. Dawn 
iservu ta’ mezzi biex jattiraw persunal b’edukazzjoni għolja u b’hekk jinfluwenzaw il-
kwalità. Dawn il-kundizzjonijiet tax-xogħol usa’ jinfluwenzaw is-sodisfazzjon fix-xogħol, li 
wkoll għandu impatt fuq il-kwalità tal-ECEC ipprovduta. Dan l-istudju, pereżempju, 
jidentifika differenzi kbar fin-nefqiet fuq is-salarju u differenzi modesti fil-proporzjon 
persunal-tfal bejn l-Istati Membri.  
 

Kurrikulu 

B’mod ġenerali, ir-riċerkaturi u dawk li jfasslu l-politiki jaqblu li huwa importanti li t-tfal iż-
żgħar jiżviluppaw mhux biss l-aspetti konoxxittivi neċessarji li huma importanti biex jibdew 
l-edukazzjoni primarja, imma li jiżviluppaw ukoll elementi mhux konoxxittivi. Iż-żewġ 
elementi jitqiesu li huma importanti ndaqs biex jistabbilixxu l-pedament għat-tagħlim tul il-
ħajja. Għalkemm dan il-bilanċ ġeneralment jinżamm, hemm varjazzjoni kbira madwar l-UE 
f’termini ta’ kif jiġu fformolati linji gwida ddettaljati għall-kurrikulu nazzjonali. Reċentament 
diversi Stati Membri introduċew programmi preskolastiċi għal tfal li kważi huma tal-età 
obbligatorja tal-iskola, bħala preparazzjoni għal meta jibdew l-edukazzjoni primarja. 
Madwar l-UE, il-programmi tal-ECEC qed jikkonċentraw dejjem aktar fuq it-tisħiħ ta’ aspetti 
aktar edukattivi, bħall-għadd u l-kitba. Bħala eżempju ta’ tali programmi ġodda introdotti, 
dan l-istudju jħares aktar mill-qrib lejn ir-Rumanija, fejn ġiet introdotta sena preskolastika 
fl-2012.  
 
Fl-Istati Membri kollha, l-inizjattivi ta’ politika qed jiġu żviluppati biex jilħqu t-tfal li jinsabu 
f’riskju u jinkluduhom fl-attivitajiet kurrikulari eżistenti għal tfal żgħar. Madankollu, l-għan, 
u konsegwentement ir-riżultati, ta’ tali attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni ħafna drabi huma 
differenti ħafna fost il-fornituri individwali, u bejn ir-reġjuni differenti. Biex isiru għażliet ta’ 
politika aktar sensibbli u informati dwar is-suċċess ta’ dawn it-tentattivi fil-futur, hija 
meħtieġa aktar evidenza. Dan l-istudju juri li r-rwol ta’ professjonisti tal-ECEC imħarrġin 
tajjeb huwa kruċjali biex it-tfal f’riskju jintlaħqu b’suċċess. 
 

Involviment tal-ġenituri 
L-involviment tal-ġenituri huwa neċessità assoluta għall-provvediment ta’ ECEC ta’ kwalità 
għolja; dawn huma l-partijiet interessati ewlenin fl-iżvilupp tat-tfal. Għalkemm dejjem 
huwa importanti, l-involviment tal-ġenituri jerġa’ huwa aktar kruċjali għall-gruppi ta’ 
minoranza jew tfal bi sfond żvantaġġat. Dan jgħin biex jitnaqqsu d-differenzi bejn l-
ambjent tad-dar u tal-iskola u b’hekk jista’ jsaħħaħ il-kisbiet edukattivi tat-tfal u jnaqqas ir-
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rati ta’ tluq bikri mill-iskola aktar tard. Għalkemm l-involviment tal-ġenituri jista’ jirċievi xi 
ftit attenzjoni fil-liġijiet, ir-regoli u r-regolamenti, ġeneralment dan jitħalla f’idejn fornituri 
individwali madwar l-UE. 
 
Dan l-istudju jagħmel distinzjoni bejn l-involviment tal-ġenituri ffokat fuq it-tfal u dak 
iffokat fuq iċ-ċentru peress li t-tnejn li huma għandhom għanijiet sottostanti differenti. L-
involviment tal-ġenituri ffokat fuq it-tfal iservi biex jikkontribwixxi għall-iżvilupp tat-tfal, 
filwaqt li l-involviment iffokat fuq iċ-ċentru jiffoka aktar fuq il-possibilità li l-ġenituri 
jiddiskutu l-attivitajiet mal-fornituri tal-ECEC. Għalkemm il-punt sa fejn jiġu involuti l-
ġenituri jista’ jiddependi ħafna fuq il-kuntest kulturali, diversi prattiki tajba ffokati fuq it-tfal 
ġew identifikati fil-Finlandja, fl-Irlanda u fil-Pajjiżi l-Baxxi, fejn ġew żviluppati strateġiji ta’ 
sensibilizzazzjoni konkreti ħafna biex jiġu impenjati l-ġenituri u t-tfal ta’ gruppi żvantaġġati. 
Flimkien mal-istandards tal-kwalità eżistenti stabbiliti mill-gvern, l-involviment tal-ġenituri 
ffokat fuq iċ-ċentru jista’ jkun għodda effettiva li tiżgura l-kwalità. Meta ġenituri kritiċi jġibu 
ruħhom ta’ konsumaturi kostruttivi, huma jkollhom il-possibilità li jinfluwenzaw il-kwalità 
tal-fornituri tal-ECEC. Il-professjonisti tal-ECEC imħarrġa tajjeb għaldaqstant għandhom 
rwol importanti fl-interazzjoni effettiva mal-ġenituri, kemm b’fokus fuq it-tfal kif ukoll 
b’fokus fuq iċ-ċentru tal-ECEC.  
 

Sfidi għall-provvediment ta’ ECEC ta’ kwalità 
Xi sfidi u rakkomandazzjonijiet għall-kwalità fl-ECEC huma usa’ minn dawn l-elementi 
speċifiċi tal-kwalità, u huma rilevanti għal dawk li jfasslu l-politika fil-livell nazzjonali u f’dak 
Ewropew. Dawn l-isfidi usa’ għall-UE għat-titjib fil-kwalità fl-ECEC ġew identifikati u dan l-
istudju jipproponi sussegwentement rakkomandazzjoni biex din l-isfida tingħeleb. L-ewwel 
nett, in-nuqqas ta’ evidenza empirika biex jiġu appoġġati inizjattivi ta’ żvilupp u politika 
ġodda hija problema għal dawk li jfasslu l-politiki. Bħalissa, qed jittieħdu inizjattivi ta’ 
politika, ġeneralment mingħajr l-appoġġ ta’ evidenza empirika li dawn jikkontribwixxu 
realment għal riżultati pożittivi, bħal rati aktar baxxi ta’ tluq bikri mill-iskola, jew 
prestazzjonijiet edukattivi aħjar f’valutazzjonijiet internazzjonali komparattivi, bħall-PISA. 
L-OECD talbet konsistentement għall-ħtieġa ta’ tfassil ta’ politika bbażat fuq l-
evidenza fl-istudji dwar l-ECEC kollha tagħha, u dik il-prijorità qed tiġi repetuta f’dan l-
istudju, kemm għall-UE kif ukoll għall-Istati Membri individwali.  
  
It-tieni nett, dilemma kostanti għall-gvernijiet nazzjonali (jew lokali) hija li jinstabu mezzi li 
jiżguraw kwalità f’kull element kostituttiv għal ECEC ta’ kwalità. Ir-rekwiżiti minimi 
ġeneralment ma jagħtu l-ebda inċentiv lill-fornituri tal-ECEC biex jiżviluppaw il-livell tal-
kwalità. Minkejja dan, il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri jistabbilixxu tali rekwiżiti minimi li 
fuqhom l-ispezzjonijiet jimmonitorjaw sussegwentement il-konformità. Għaldaqstant sfida 
prinċipali fit-titjib fil-kwalità hija t-tfassil ta’ sistemi ta’ evalwazzjoni effettivi li 
jipprovdu inċentivi ċari għall-fornituri biex mhux biss iwettqu l-minimu assolut, imma 
biex jippruvaw jeċċellaw fil-provvediment ta’ ECEC ta’ kwalità tagħhom. 
 
It-tielet nett, huwa essenzjali li dawk li jfasslu l-politiki jsegwu linja kostanti fil-
politika, appoġġati mill-finanzjament meħtieġ, imma appoġġati wkoll minn awtoritajiet 
rilevanti oħra. L-Istati Membri kollha għandhom dokumenti u proposti ta’ politika numerużi 
dwar iż-żieda fil-parteċipazzjoni, l-integrazzjoni tas-servizzi, iż-żieda fil-kwalifiki tal-
persunal, il-bilanċ tal-kurrikuli jew l-involviment tal-ġenituri. Minbarra tali pjanijiet, 
madankollu, huwa importanti li jitqarrbu l-partijiet interessati ewlenin kollha involuti 
u li jiġi żgurat li l-politiki proposti jistgħu jitwettqu realment.  
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Fl-aħħar nett, il-kriżi ekonomika u finanzjarja għandha impatt sinifikanti fuq il-politiki dwar 
l-ECEC madwar l-UE. Diversi eżempji fl-istudju juru kif miri ta’ kwalità nazzjonali ambizzjużi 
jew oqfsa ta’ kwalità nazzjonali ġew stabbiliti u introdotti għall-parteċipazzjoni, il-persunal, 
il-kurrikulu jew l-involviment tal-ġenituri, biex imbagħad spiċċaw injorati mal-ewwel 
sensiela ta’ tnaqqis baġitarju. Għalkemm ħafna drabi l-ambizzjonijiet jibqgħu, il-gvernijiet 
nazzjonali sempliċiment ma jassenjawx fondi suffiċjenti biex iwettqu l-ambizzjonijiet 
tagħhom. Fl-istess waqt, iċ-ċittadini jistgħu jikkontribwixxu anqas għas-servizzi ta’ kura 
matul il-ġurnata, minħabba aktar qgħad. Dawk iċ-ċittadini mingħajr xogħol la għandhom il-
bżonn dirett li jibgħatu t-tfal tagħhom f’ċentri ta’ kura matul il-ġurnata, u lanqas għandhom 
il-mezzi finanzjarji ħafna drabi meħtieġa biex jagħmlu dan. Hekk, dawk it-tfal huma f’riskju 
li jitħallew lura u ma jirċevux il-bażi ta’ żvilupp essenzjali li jistgħu jkunu jeħtieġu 
speċifikament. F’dawn iż-żminijiet, huwa importanti li l-gvernijiet nazzjonali mhux biss 
iżommu l-livelli ta’ nfiq fuq l-ECEC sabiex jiġi żgurat provvediment ta’ ECEC ta’ kwalità fl-
elementi differenti kollha tal-kwalità. Jerġa’ huwa aktar importanti li jiġu żviluppati 
inizjattivi biex jiġi żgurat li jintlaħqu l-gruppi li jeħtieġu l-aktar l-ECEC minn inizjattivi 
tal-ECEC sabiex it-tfal kollha jiġu offruti opportunitajiet indaqs. L-ECEC għandha tiġi inkluża 
fl-aġenda edukattiva usa’; ECEC ta’ kwalità tipprovdi pedament sod għall-edukazzjoni aktar 
tard fil-ħajja, u hija għodda importanti biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi soċjali preżenti u futuri 
bejn tfal bi sfond differenti.  
 
Rakkomandazzjonijiet 
Rakkomandazzjonijiet fil-livell tal-UE: appoġġ għall-proċess MMK  
Dan l-istudju identifika l-iżviluppi fil-livell Ewropew u fl-Istati Membri individwali. Bħalissa, 
l-iżvilupp tal-qafas tal-kwalità tal-UE għall-ECEC fil-livell tal-UE għadu fi stadju prematur; 
għaldaqstant għadu kmieni wisq għal evalwazzjoni sħiħa. Bħalissa, inbeda mill-Kummissjoni 
l-proċess li jiġi definit qafas ta’ kwalità għall-ECEC, permezz tal-Grupp ta’ Ħidma Tematiku 
li beda l-ħidma tiegħu fl-2012, bħala parti mill-proċess ta’ Metodu Miftuħ ta’ Koordinazzjoni 
(MMK) li għaddej.  
Peress li għadu kmieni wisq għal evalwazzjoni sħiħa tal-proċess, dan l-istudju identifika xi 
rakkomandazzjonijiet għall-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri 
individwali li jistgħu jappoġġaw il-ħidma li għaddejja lejn l-iżvilupp ta’ qafas ta’ kwalità 
Ewropew fl-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal.  
 Għandu jiġi stimolat l-involviment politiku preparatorju biex jiġi żgurat li jkun 

hemm kuxjenza suffiċjenti fil-qasam tal-politika, issa u fil-futur qarib; jekk l-ECEC ta’ 
kwalità mhija tal-ebda tħassib għaċ-ċittadini jew il-partijiet interessati nazzjonali, 
x’aktarx li l-proċess MMK ma jkunx ta’ suċċess. L-iżvilupp ta’ qafas ta’ kwalità fl-ECEC 
għandu jmur lil hinn minn sempliċiment żvilupp ta’ kaxxa teknika li tiġi mmarkata. Il-
proċess għandu wkoll komponent politiku ċar, li jeħtieġ involviment politiku suffiċjenti 
biex ikun ta’ suċċess.  

 It-tieni nett, għandu jitqajjem tħassib komuni fost l-Istati Membri dwar l-
importanza li tiġi mtejba l-kwalità fl-ECEC. Jekk l-Istati Membri ma jarawx il-valur 
miżjud tal-fatt li jaħdmu flimkien lejn għanijiet komuni, x’aktarx li l-MKK ma jkunx ta’ 
suċċess. Sabiex jiġi żgurat li l-qafas tal-kwalità għall-ECEC jiġi appoġġat bis-sħiħ, l-
Istati Membri għandhom jitilqu flimkien minn għanijiet komuni.   

 It-tielet nett, huwa importanti li biex jiġi appoġġat il-proċess MMK jintużaw strutturi 
istituzzjonali, kif issa għamlet il-Kummissjoni bil-fondazzjoni tal-grupp ta’ ħidma 
tematiku u l-grupp tal-partijiet interessati.  

 

 



Il-Kwalità fl-Edukazzjoni u l-Kura Bikrija tat-Tfal 
____________________________________________________________________________________________ 

 9 

 Id-disponibilità ta’ objettivi, punti ta’ riferiment u indikaturi hija wkoll 
komponent importanti għal proċess MMK ta’ suċċess. Bħalissa dawn qed jiġu żviluppati 
mill-grupp ta’ ħidma tematiku u huma essenzjali biex jitqabbel il-progress tal-qafas tal-
kwalità għall-ECEC. Objettivi, punti ta’ riferiment u indikaturi ċari u komparabbli huma 
meħtieġa għall-elementi individwali kollha identifikati f’dan l-istudju: (1) parteċipazzjoni 
/ aċċess, (2) strutturi politiċi, legali, u finanzjarji, (3) persunal, (4) kurrikulu, u 
(5) involviment tal-ġenituri. Tali dejta komparabbli hija essenzjali biex jinħolqu inċentivi 
ħalli l-Istati Membri jaħdmu lejn l-għan komuni. Huma meħtieġa studji empiriċi ġodda 
mifruxa mal-UE biex jiġu żviluppati aktar tali objettivi jew punti ta’ riferiment ibbażati 
fuq l-evidenza u għaldaqstant għandhom jiġu appoġġati wkoll.  

 Dawk li jfasslu l-politiki Ewropej għandhom jiżguraw li jinvolvu l-partijiet 
interessati u jibnu kooperazzjoni siewja magħhom. Dan huwa kruċjali għas-suċċess 
tal-proċess MMK, peress li dan huwa proċess minn isfel għal fuq. L-iżvilupp ta’ qafas ta’ 
kwalità għall-ECEC għandu jkun aktar minn proġett ta’ politika ta’ livell għoli, imma 
għandu minflok ikollu b’mod ċar l-għeruq tiegħu fi prattiki tal-ECEC reali. Dan huwa 
importanti speċjalment għall-qafas ta’ kwalità fl-ECEC, peress li l-politiki dwar l-ECEC 
ħafna drabi jiġu ddelegati lil-livelli ta’ gvern aktar baxxi u fornituri iżgħar.  

 Fl-aħħar nett, il-pożizzjonijiet konfliġġenti (f’termini ta’ direzzjonijiet tal-politika jew 
ideoloġija) bejn l-Istati Membri ġeneralment jgħinu lill-proċess MMK jimxi ’l quddiem, u 
għaldaqstant dawk li jfasslu l-politiki Ewropej m’għandhomx neċessarjament 
jipprevjenuhom. Meta dan ikun il-każ, l-Istati Membri b’aġenda ċara jippruvaw 
jipperswadu lill-Istati Membri li joqogħdu lura biex jaħdmu lejn l-għan komuni; peress li 
l-inizjattiva trid tiġi mill-Istati Membri, din il-kundizzjoni hija rilevanti ħafna għas-
suċċess tal-proċess MMK.  

 

Rakkomandazzjonijiet għall-Istati Membri: tiġi mtejba l-kwalità tal-ECEC 
Minbarra l-koordinazzjoni tal-politika fil-proċess MMK, l-Istati Membri huma primarjament 
responsabbli għaż-żieda fil-kwalità. Dan l-istudju jenfasizza l-importanza li l-kwistjoni ta’ 
ECEC ta’ kwalità titpoġġa fuq l-aġenda edukattiva usa’, peress li ECEC ta’ kwalità tipprovdi 
l-bażi soda għal edukazzjoni futura u tagħlim tul il-ħajja. Din hija parti integrali minn 
politiki usa’ dwar opportunitajiet indaqs u ċittadinanza u għandha tiġi trattata bħala tali. 
Dan l-istudju ddeskriva u analizza prattiki tajba f’kuntesti istituzzjonali differenti madwar l-
UE, u l-osservazzjonijiet tiegħu jservu biex jinformaw lil dawk li jfasslu l-politiki dwar il-
kwistjonijiet ta’ ECEC ta’ kwalità, li ġew iddefiniti bħala parteċipazzjoni, sistemi ta’ 
governanza, persunal, kurrikulu, u involviment tal-ġenituri. Hawnhekk hawn miġbur fil-
qosor it-tagħlim minn dawn il-prattiki tajba għal dawk li jfasslu l-politiki nazzjonali.  
 
 Tfassil ta’ politika bbażat fuq l-evidenza: Huwa assolutament vitali li dawk li jfasslu 

l-politika jibbażaw inizjattivi ta’ politika ġodda fuq pedamenti empiriċi sostanzjali. Ħafna 
drabi, l-iżviluppi tal-politika jinbdew u jiġu difiżi mingħajr l-ebda ġustifikazzjoni ta’ 
evidenza empirika. Għaldaqstant, hija meħtieġa aktar attenzjoni għall-
osservazzjonijiet ta’ “x’jaħdem” fl-ECEC, pereżempju permezz ta’ appoġġ għal 
studji ta’ koorti lonġitudinali fil-kuntest tal-UE.  

 Parteċipazzjoni: Minflok is-sempliċiment żieda fil-parteċipazzjoni, il-fokus jeħtieġ li 
jkun aktar fuq it-twessigħ tal-parteċipazzjoni. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
attenzjoni addizzjonali lill-parteċipazzjoni ta’ gruppi speċifiċi u d-differenzi reġjonali fil-
parteċipazzjoni fl-ECEC, li jistgħu jispjegaw il-problemi tal-aċċess. It-twessigħ tal-
parteċipazzjoni fl-ECEC anke lil hinn miż-żoni metropolitani u wkoll il-provvediment ta’ 
opportunitajiet indaqs għall-ġenituri u għal uliedhom f’partijiet aktar rurali tal-
pajjiż, għandhom jingħataw prijorità. 
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 L-integrazzjoni tas-sistemi: Qed jiġi rrakkomandat li dawk li jfasslu l-politiki dwar it-
tfal iż-żgħar nett jaħdmu flimkien mill-qrib mal-kollegi tagħhom li jiżviluppaw il-
politiki dwar tfal akbar; l-integrazzjoni tal-ECEC fis-sistemi edukattivi usa’ tgħin biex 
toħloq art fertili għall-fornituri tal-ECEC biex realment ikollhom ukoll approċċ unifikat 
għall-iżvilupp tat-tfal. 

 Persunal: L-Istati Membri għandhom ikollhom tal-anqas xi ftit linji gwida ta’ 
kwalifiki minimi għall-persunal kollu tal-ECEC fil-livell nazzjonali sabiex ikun jista’ 
jiġi żgurat livell ta’ kwalità bażiku. 

 Kurrikulu: Meta titqies l-evidenza empirika li titlob għal kurrikuli bbilanċjati, huwa 
rilevanti li jiġi żgurat li jinżamm il-bilanċ bejn l-aspetti konoxxittivi u mhux 
konoxxittivi fl-approċċ lejn tfal taħt l-età obbligatorja tal-iskola, anke jekk għanijiet 
edukattivi, bħall-għadd u l-kitba, jitpoġġew aktar fiċ-ċentru tal-kontenut tal-kurrikuli.  

 Involviment tal-ġenituri: Għalkemm ftit biss jeżistu regoli dwar l-involviment tal-
ġenituri fl-ECEC, dan l-istudju jkompli jenfasizza l-importanza tiegħu. Qed jiġi 
rrakkomandat li l-Istati Membri jkomplu jgħinu lill-fornituri tal-ECEC billi jħeġġu 
involviment tal-ġenituri siewi, filwaqt li jirrispettaw id-differenzi kulturali li jistgħu 
jeżistu f’reġjuni differenti jew għal gruppi differenti. 

 Il-livell ta’ nfiq fuq l-ECEC: Għaldaqstant, il-kriżi ekonomika u finanzjarja globali 
attwali hija sfida kbira ħafna li għandha titqies peress li għandha impatt sinifikanti fuq il-
baġits Madankollu, impenn finanzjarju qawwi huwa kruċjali biex tiġi mtejba l-
kwalità fl-elementi msemmija qabel. Sabiex dan l-impenn finanzjarju jiġi żgurat, qed jiġi 
rrakkomandat li l-Istati Membri jaħdmu flimkien biex jagħmlu l-infiq nazzjonali 
fuq il-politiki dwar l-ECEC aktar komprabbli fost l-Istati Membri differenti sabiex il-
prestazzjoni tkun tista’ tiġi kkomparata madwar l-UE. 

 

 


