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SOMMARJU EŻEKUTTIV 

Introduzzjoni 

Il-Qafas Ewropew taʼ Referenza Komuni għall-Ilsna (CEFR) ġie żviluppat mill-Kunsill 

tal-Ewropa biex jipprovdi unità fi kwistjonijiet edukattivi u kulturali fost l -Istati Membri 
tiegħu fir-rigward tat-tagħlim taʼ lingwi barranin, sabiex jippromwovi t-trasparenza u l-

koerenza fil-tagħlim taʼ lingwi moderni fl-Ewropa. Ġie ppubblikat uffiċjalment fl-2001. 

Is-CEFR jipprovdi qafas ġenerali li jindika l-istudenti tal-lingwi xʼgħandhom bżonn 

jitgħallmu sabiex ikunu jistgħu jużaw lingwa barranija b ʼmod effettiv fil-prattika. 

Għalhekk, il-qafas joħloq bażi komuni għall-kurrikula jew linji gwida tat-tagħlim tal-

lingwi, il-kwalifiki, il-kotba, l-eżamijiet, u s-sillabi fl-Istati Ewropej1. Is-CEFR huwa 

bbażat fuq approċċ orjentat lejn l-azzjoni fir-rigward tat-tagħlim u l-użu tal-lingwi. 

Dan jinkludi sitt livelli ta ʼ kompetenza għat-tagħlim tal-lingwi barranin. Is-CEFR 

jipprova mhux biss jiffaċilita l-komparabilità bejn il-pajjiżi (abbażi taʼ qafas 

kunċettwali komuni għat-tagħlim tal-lingwi), iżda wkoll jipprova jiffaċilita r-rispett 

għat-tradizzjonijiet u s-sistemi nazzjonali fl-istandards tal-kompetenza fil-lingwa. 

 

Fl-2008, ir-Rakkomandazzjoni tal-Kumitat tal-Ministri lill-Istati Membri dwar l-użu tal-

Qafas Ewropew taʼ Referenza Komuni għall-Ilsna (CEFR) tal-Kunsill u dwar il-

promozzjoni tal-multilingwiżmu ġiet maħruġa, sabiex tistieden l ill-Istati Membri 
jimplimentaw is-CEFR fis-sistema taʼ edukazzjoni tagħhom u jippromwovu l-

multilingwiżmu. Din ir-rakkomandazzjoni tagħti parir lill-gvernijiet tal-Istati Membri 

biex jikkunsidraw il-kostituzzjoni tagħhom, is-sistema edukattiva tagħhom, u ċ-

ċirkostanzi nazzjonali, reġjonali jew lokali, għall-implimentazzjoni tas-CEFR u l-

promozzjoni tal-multilingwiżmu. Għal din l-implimentazzjoni, il-miżuri li ġejjin huma 

deskritti (bit-titolu ‘prinċipji ġenerali’ u ‘miżuri speċifiċi’): 

 

 A) Prinċipji u miżuri ġenerali li għandhom jiġu implimentati mill-awtoritajiet 

responsabbli għall-edukazzjoni tal-lingwa fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali li 
jinkludu l-ħolqien taʼ kondizzjonijiet sabiex jiġi pprovdut użu effettiv tas-CEFR. 

Dawn il-kondizzjonijiet għandhom jinkoraġġixxu l-kooperazzjoni bejn l-

istituzzjonijiet edukattivi u l-Istati Membri. Barra minn hekk, dan għandu jipprovdi 

għarfien reċiproku tal-kwalifiki lingwistiċi, gwida għat-tagħlim tal-lingwi bil-għan li 

jiġi miżmum u żviluppat il-multilingwiżmu fost iċ-ċittadini Ewropej. Aktar 

importanti minn hekk, dawn il-kondizzjonijiet għandhom jinkoraġġixxu lill-
għalliema, programmi taʼ taħriġ għall-għalliema, l-istudenti, l-amministraturi tal-

edukazzjoni, dawk li jfasslu l-korsijiet, l-awturi tal-kotba tal-iskola, l-iżviluppaturi 

tal-kurrikulu, u l-korpi tal-eżamijiet biex jimplimentaw is-CEFR u l-enfasi tal-

approċċ tas-CEFR li huwa iffukat fuq l-istudent, orjentat lejn l-azzjoni, ibbażat fuq 

il-kompetenza fl-approċċi tat-tagħlim tal-lingwi barranin.  

 

 B) Miżuri speċifiċi mmirati lejn it-tfassil tal-politika, l-iżvilupp tal-kurrikulu 

u tal-kotba tal-iskola, it-taħriġ għall-għalliema, u l-assessjar: L-awtoritajiet 

tal-edukazzjoni nazzjonali, reġjonali u lokali li jiddeċiedu li jużaw is-CEFR huma 

mħeġġa jiżguraw l-użu xieraq u koerenti tal-qafas billi jerfgħu r-responsabbiltà u 

jiffaċilitaw u jikkoordinaw il-kooperazzjoni bejn il-partijiet interessati rilevanti 

kollha involuti fl-edukazzjoni tal-lingwi. Dan jinkludi l-inkoraġġiment lil dawk kollha 

li jfasslu l-politika tal-lingwa u l-amministraturi tal-edukazzjoni biex jiżguraw l-

unità fl-objettivi tal-lingwa u biex jippromwovu l-għarfien tal-użu tal-lingwa u l-

kompetenzi fl-edukazzjoni. L-istituti għat-taħriġ tal-għalliema fir-rigward tal-

                                                 
1  Il-Kunsill tal-Ewropa, Qafas Ewropew ta’ Referenza Komuni għall-Ilsna : Tagħlim, assessjar, 2001: 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf. 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf
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għalliema tal-lingwa għandhom jiġu mħeġġa jużaw is-CEFR bʼmod effettiv għall-

programmi taʼ taħriġ tagħhom. Barra minn hekk, l-iżviluppaturi tal-kotba tal-iskola 

għandhom jiġu mħeġġa jikkunsidraw l-aspetti tas-CEFR waqt li qed jiżviluppaw il-
kotba taʼ tagħlim tal-lingwa. L-istess huwa mitlub mill-iżviluppaturi tat-testijiet, 

tal-eżamijiet u tal-assessjar tal-lingwi. 

 

Matul is-snin minn meta s-CEFR ġie żviluppat u ppubblikat, qamet kritika dwar l-

għanijiet tal-qafas, l-aċċessibbiltà tiegħu, id-deskrizzjoni u l-klassifikazzjoni tal-

kompetenzi lingwistiċi, in-numru taʼ livelli taʼ kompetenza, u l-applikazzjoni tas-CEFR 

fit-testijiet tal-lingwa. Kważi kull aspett tas-CEFR huwa vulnerabbli għall-kritika serja 

iżda, meta wieħed iqis il-firxa tiegħu, dawk il-professjonisti tal-lingwa li kkritikawh bil-

miktub huma relattivament ftit fil-għadd. 

 
Numru taʼ inizjattivi tal-Unjoni Ewropea ġew meħuda fil-qasam tal-lingwi: proġetti 

fi ħdan il-Programm taʼ Tagħlim Tul il-Ħajja; l-inkorporazzjoni tas-CEFR fil-format tal-

Europass; u l-iżvilupp tal-Istħarriġ Ewropew dwar il-Kompetenzi Lingwistiċi. Il-Kunsill 
tal-Ewropa ppubblika materjal taʼ gwida dwar kif għandu jintuża s-CEFR fil-prattika:  

 

 Fl-2009, il-Kunsill tal-Ewropa ppubblika l-manwal ‘It-Tqabbil tal-Eżamijiet tal-
Lingwa mal-Qafas Ewropew taʼ Referenza Komuni għall-Ilsna: Tagħlim, Assessjar 

(CEFR)’. L-għan tal-Manwal huwa li jgħin lill-fornituri tal-eżamijiet iqabblu l-

eżamijiet tagħhom mas-CEFR billi jiżviluppaw proċeduri li jiżguraw din ir-relazzjoni. 

 L-‘Ewwel Stħarriġ Ewropew dwar il-Kompetenzi Lingwistiċi’ ikkunsidra l-livelli tas-

CEFR sabiex jiġu identifikati l-livelli taʼ kompetenza tal-istudenti fʼerbatax-il pajjiż 

Ewropew. Barra mill-analiżi tal-livelli taʼ kompetenza, dan l-istħarriġ ikkonkluda li 

fʼerbatax mis-sittax-il sistema edukattiva analizzati, l-awtoritajiet ċentrali 

rrakkomandaw jew għamlu obbligatorju l-użu tas-CEFR fil-politiki tat-tagħlim tal-

lingwi. 

 

Dan l-istudju jipprovdi ħarsa lejn kemm il-Qafas Komuni Ewropew għall-Ilsna huwa 

implimentat fil-pajjiżi Ewropej. Dan l-istudju għandu jipprovdi: 

 

 Analiżi tal-kompetenzi tal-lingwi barranin fir-riżultati tat-tagħlim tal-kwalifiki/ 

ċertifikati pprovduti fl-aħħar tal-edukazzjoni sekondarja ogħla; 

 Eżami tal-użu tas-CEFR fil-provvista tal-edukazzjoni privata; 

 Valutazzjoni tal-funzjoni soċjali taċ-ċertifikati tal-lingwi. 

 

Il-fokus huwa fuq l-ewwel objettiv. 

 

L-analiżi ffokat fuq sitt pajjiżi (l-Isvezja, Franza, il-Pajjiżi l-Baxxi, l-Ungerija, l-Awstrija 

u r-Renju Unit - l-Iskozja). Fil-kriterji tal-għażla ġew ikkunsidrati l-familji tal-lingwi, il-
kamp taʼ applikazzjoni ġeografiku u l-karatteristiċi l-oħra tal-pajjiżi. Barra minn hekk, 

l-analiżi ffokat fuq tip wieħed ta ʼ kwalifika. Il-kwalifika magħżula fʼkull pajjiż hija 

komparabbli fil-kamp taʼ applikazzjoni u l-funzjoni, u simili fir-rigward tal-livelli 

tagħhom skont il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (livell 4: kwalifiki li jagħtu aċċess għal 

edukazzjoni ogħla). Il-kwalifiki li ġejjin huma kkunsidrati: l-Awstrija: Edukazzjoni 

sekondarja akkademika (bil-Ġermaniż: Allgemein bildende höhere Schule); l-Isvezja: 

Programmi preparatorji għal edukazzjoni ogħla (bl-Isvediż: Högskoleförberedande 
program); Il-Pajjiżi l-Baxxi: Edukazzjoni taʼ qabel l-università (bl-Olandiż: 

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs); ir-Renju Unit (L-Iskozja): Kwalifiki Ogħla 

u Aktar Avvanzati; Franza: Baċellerat (bil-Franċiż: Baccalauréat); l-Ungerija: Skola 

sekondarja ġenerali u skola sekondarja vokazzjonali (bl-Ungeriż: gimnázium u 

szakközépiskola) 
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Konklużjonijiet ewlenin 

Dwar l-implimentazzjoni bʼmod ġenerali, dan li ġej huwa msemmi. It-tagħlim tal-

ewwel lingwa barranija moderna huwa obbligatorju għall-istudenti fl-edukazzjoni 
sekondarja għolja skont il-politiki tat-tagħlim tal-lingwi taʼ ħames mis-sitt pajjiżi 

magħżula. Differenzi kbar ġew identifikati fil-politiki lejn it-tagħlim tat-tieni u t-tielet 

lingwa barranija moderna. Xi pajjiżi (SE, NL, FR, u HU) jobbligaw lill-istudenti 
jitgħallmu aktar minn lingwa waħda filwaqt li f ʼpajjiżi oħra dan huwa fakultattiv (UK -l-

Iskozja u AT). Fil-pajjiżi magħżula hemm dibattitu serju dwar l-inkoraġġiment tal-
istudenti biex jiksbu riżultati aħjar u livelli ogħla ta ʼ kompetenza fil-lingwi barranin 

moderni.  

 

Il-pajjiżi kollha magħżula jirrelataw il-programmi u l-politiki tagħhom tat-tagħlim tal-

lingwi barranin moderni mas-CEFR. Ħafna mill-pajjiżi implimentaw is-CEFR fi gradi 

differenti fi ħdan il-kurrikula nazzjonali u/jew speċifiċi tagħhom fir-rigward tal-lingwi 

barranin moderni. Huma biss l-Awstrija u Franza li naqqxu s-CEFR fil-liġi. In-nuqqas 
taʼ evidenza empirika pprovduta minn studji taʼ riċerka fir-rigward tar-rabta bejn is-

CEFR u r-riżultati tat-tagħlim, l-objettivi tal-kurrikula, l-eżamijiet, u/jew id-dokumenti 

(tal-politika) oħrajn li għandhom influwenza fuq is-sistema edukattiva, jidher li huma 

l-ostaklu ewlieni għall-implimentazzjoni tas-CEFR. Barra minn hekk, l-implimentazzjoni 

tas-CEFR fil-klassi titlob ħiliet differenti mill-għalliema tal-lingwi barranin moderni. 

Għaldaqstant bosta pajjiżi (FR, NL, u SE) huma inkwetati dwar l-użu tas-CEFR mill-

għalliema tal-lingwi barranin moderni. 

 

Fir-rigward tal-miżuri speċifiċi relatati mal-implimentazzjoni tas-CEFR (l-eżamijiet, il-

kotba tal-iskola u t-taħriġ tat-tagħlim), ġew identifikati s-sejbiet ewlenin li ġejjin: 

 

Huwa obbligatorju li student jagħmel eżami jew test fl-ewwel lingwa barranija 
moderna fʼerbgħa mis-sitt pajjiżi magħżula (AT, SE, NL u FR). Fl-Awstrija, il-Pajjiżi l-

Baxxi u Franza, huwa meħtieġ li l-istudenti jgħaddu minn dan l-eżami jew test sabiex 
jiksbu d-diploma tagħhom u bʼhekk ikollhom aċċess għall-edukazzjoni ogħla. Eżami fil-

tieni lingwa barranija moderna mhix meħtieġa fi kwalunkwe pajjiż mis-sitta magħżula. 

Fil-Pajjiżi l-Baxxi u Franza, it-tieni lingwa barranija hija obbligatorja, madankollu din 
tistaʼ tkun lingwa barranija moderna, lingwa klassika, jew lingwa reġjonali. Fir-rigward 

tal-implimentazzjoni tas-CEFR fl-eżamijiet u testijiet finali, jistgħu jiġu 

magħżula dawn is-sitwazzjonijiet li ġejjin: 

  

 L-eżamijiet u t-testijiet finali huma bbażati fuq is-CEFR (AT, HU, SE, u NL); 

 Attwalment, l-eżamijiet tal-MFL finali mhumiex ibbażati fuq is-CEFR (FR); 

 Mʼhemm l-ebda rabta bejn is-CEFR u l-eżamijiet tal-MFL finali fir-Renju Unit - l-

Iskozja). 

 

Ir-riżultati tat-tagħlim li jagħtu indikazzjoni tal-livell tas-CEFR għall-eżamijiet huma 
determinati fʼħamsa (AT, SE, NL, HU, u FR) mis-sitt pajjiżi magħżula. Tnejn biss (AT u 

NL) mill-pajjiżi magħżula ddeterminaw livelli tas-CEFR differenti għal tal-anqas erbaʼ 

mill-ħiliet lingwistiċi (qari, kitba, smigħ, taħdit). Fir-rigward tal-istedina tal-Kumitat 

tal-Ministri tal-Kunsill Ewropew, lil dawk l-awtoritajiet edukattivi nazzjonali, reġjonali u 

lokali li jiddeċiedu li jużaw is-CEFR, jistaʼ jiġi konkluż li maġġoranza tal-pajjiżi 

magħżula implimentaw is-CEFR fit-testijiet jew l-eżamijiet u għamlu din ir-rabta ċara 
permezz taʼ wiri trasparenti tar-riżultati tat-tagħlim tal-lingwa barranija moderna fil-

livelli tas-CEFR. 

 

Fir-rigward tal-pubblikaturi tal-kotba tal-iskola maħsuba għall-kwalifiki magħżula, 

tistaʼ ssir distinzjoni bejn il-pajjiżi fejn l-iżvilupp tal-kotba tal-iskola u l-kontenut huwa 

marbut mir-Regolamenti tal-Istat (AT u HU) u l-pajjiżi fejn ma hemm l-ebda 
Regolamenti mill-Istat dwar l-iżvilupp u l-kontenut taʼ kotba tal-iskola (SE, NL, FR, UK 

u - l-Iskozja). Fir-rigward tal-implimentazzjoni tas-CEFR fʼdawn il-kotba tal-iskola, il-
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pajjiżi magħżula jistgħu jinqasmu f ʼżewġ gruppi: pajjiżi fejn il-pubblikaturi użaw is-

CEFR indirettament (AT, HU, u SE) permezz taʼ obbligi stabbiliti fil-kurrikula 

nazzjonali; u pajjiżi fejn il-pubblikaturi jistgħu jew jiddeċiedu huma stess jekk jużawx 

is-CEFR jew le, jew fejn ma jiġi użat xejn (NL, FR u UK- l-Iskozja). Fir-rigward tal-
istedina tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa, jistaʼ jiġi konkluż li xi gvernijiet 

jinfurzaw il-pubblikaturi tal-kotba tal-iskola tal-MFL biex jużaw is-CEFR u xi wħud 
jistimulaw il-pubblikaturi biex jużaw is-CEFR fʼkurrikula tal-MFL nazzjonali u/jew 

speċifiċi. 

 

Fil-pajjiżi magħżula kollha minbarra fir-Renju Unit -l-Iskozja, is-CEFR huwa inkluż fil-
programmi taʼ taħriġ għall-għalliema waqt is-servizz. Meta mqabbla mas-

sitwazzjoni tat-taħriġ għall-għalliema qabel is-servizz, tlieta biss mill-pajjiżi magħżula 

(AT, NL, u FR) jużaw is-CEFR. Għalhekk, id-differenzi fl-użu tas-CEFR fit-taħriġ għall-
għalliema fost il-pajjiżi magħżula huma identifikati b ʼmod l-aktar ċar fit-taħriġ għall-

għalliema taʼ qabel is-servizz. Għaldaqstant jistgħu jiġu identifikati erba ʼ 

sitwazzjonijiet fir-rigward tal-implimentazzjoni tas-CEFR fit-taħriġ għall-għalliema: 

  

 L-ewwel, dawk li jħarrġu huma obbligati jużaw is-CEFR fil-programmi taʼ taħriġ 

għall-għalliema taʼ qabel is-servizz tal-MFL;  

 It-tieni, is-CEFR irid ikun inkorporat fil-kurrikula;  

 It-tielet, mʼhemm stabbilit l-ebda parir jew rekwiżit għall-użu tas-CEFR; u  

 L-aħħar nett, ma ssir l-ebda rabta.  

 

Minħabba l-fatt li l-għalliema huma ħielsa li jippjanaw u joħolqu l-lezzjonijiet tagħhom, 

pereżempju bl-għażla tal-materjal bħal ma huma l-kotba tal-iskola u l-metodi didattiċi, 

huwa diffiċli li wieħed jikkonkludi jekk l-għalliema fil-fatt jużawx is-CEFR fil-lezzjonijiet 

tagħhom. Madankollu, għal xi wħud mill-pajjiżi magħżula wieħed jista ʼ jassumi li dawn 

l-għalliema tal-MFL għandhom għarfien dwar is-CEFR, minħabba r-rabta li hemm fil-
kurrikula. Fir-rigward tal-istedina tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa, jistaʼ 

jiġi konkluż li l-implimentazzjoni tas-CEFR fit-taħriġ għall-għalliema kemm taʼ qabel is-

servizz kif ukoll taʼ waqt is-servizz hija infurzata mill-gvern fi ftit pajjiżi magħżula. 

 
Bʼmod ġenerali, is-CEFR jintuża ħafna kemm mill-fornituri privati li joffru korsijiet 

tal-lingwi barranin moderni u mill-organizzazzjonijiet tal-assessjar tal-lingwi. 

Fir-rigward tar-raġunijiet għaliex in-nies jixtiequ jiksbu ċertifikat tal-lingwa (jiżdiedu l-

opportunitajiet tagħhom fis-suq tax-xogħol, il-ħtieġa għax-xogħol, l-aċċess għall-

università, l-iżvilupp personali), jew fi kliem ieħor il-funzjoni soċjali, indikazzjoni tal-

livell tas-CEFR tidher li tkun taʼ valur miżjud minħabba li tiżdied it-trasparenza fil-

korsijiet offruti u r-rikonoxximent tal-livelli tal-kompetenza tal-lingwi barranin moderni 

bejn il-fruntieri differenti. 

 
Dwar il-livelli taʼ kompetenza fil-lingwi barranin, dawn li ġejjin jistgħu jiġu 

msemmija. Mis-sorsi differenti taʼ dejta, tirriżulta stampa koerenti mill-valutazzjoni 

ġenerali tal-livelli tal-kompetenza tal-MFL tal-pajjiżi magħżula. Tistaʼ tiġi proposta l-

klassifika li ġejja:  

 

 Grupp 1: Pajjiżi bi prestazzjoni għolja ħafna (l-Isvezja u l-Pajjiżi l-Baxxi); 

 Grupp 2: Pajjiżi bi prestazzjoni għolja (l-Awstrija); 

 Grupp 3: Pajjiżi bi prestazzjoni medja (l-Ungerija u Franza);  

 Pajjiżi bi prestazzjoni baxxa (ir-Renju Unit – l-Iskozja).   

 
Għalkemm jeżistu differenzi, b ʼmod ġenerali hemm relazzjoni bejn il-grad taʼ 

implimentazzjoni tas-CEFR u l-livelli taʼ kompetenza. Madankollu, ma jistax jiġi 

konkluż li din hija rabta kawżali. Barra l-grad taʼ implimentazzjoni tas-CEFR, fatturi 

oħra jħallu impatt fuq il-livelli taʼ kompetenza tal-MFL, bħal ma huma t-tradizzjonijiet 

ġenerali lejn il-lingwi u jekk il-lingwa tintużax bʼmod wiesaʼ jew le. Bʼmod ġenerali, 
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fʼpajjiżi fejn il-lingwa nazzjonali hija użata ħafna barra mill-pajjiż (l-Ingliż, il-Franċiż), 

il-ħtieġa li wieħed jitgħallem lingwa oħra hija aktar baxxa milli f ʼpajjiżi fejn il-lingwa 

nazzjonali hija użata anqas (l-Olandiż, l-Isvediż). Fl-aħħar nett, il-pajsaġġ lingwistiku 
tal-pajjiż jistaʼ jispjega s-sitwazzjoni partikolari taʼ pajjiż fir-rigward tal-livelli taʼ 

kompetenza tal-MFL. 

Konklużjonijiet 

Il-konklużjonijiet ewlenin huma mniżżla hawn taħt: 

 

Konklużjoni ewlenija 1: Il-pajjiżi jimplimentaw u jużaw is-CEFR fi gradi differenti, li 

jvarjaw mit-tinqix tar-riżultati tat-tagħlim relatati mas-CEFR fil-liġi għal ebda 
referenza għas-CEFR. Bʼmod ġenerali jistaʼ jiġi konkluż li aktar mas-CEFR huwa 

implimentat u użat fʼdokumenti taʼ politika (il-liġijiet, il-kurrikula nazzjonali), aktar is-

CEFR huwa użat fl-eżamijiet, fil-kotba tal-iskola u fit-taħriġ għall-għalliema. 

 

Konklużjoni ewlenija 2: L-isfidi ewlenin għall-implimentazzjoni jikkonċernaw l-
ewwel nett, in-nuqqas taʼ evidenza empirika li tistabbilixxi rabtiet bejn ir-riżultati tat-

tagħlim u l-livelli tas-CEFR u t-tieni nett, il-kapaċità tal-għalliema tal-MFL li jużaw is-

CEFR fil-lezzjonijiet tagħhom kif maħsub. 

 

Konklużjoni ewlenija 3: Hemm qbil ġenerali dwar l-indikazzjoni tas-CEFR fir-rigward 

tar-riżultati tat-tagħlim tal-MFL fl-edukazzjoni sekondarja ogħla. Ir-riżultati tat-

tagħlim iddikjarati fis-sitt pajjiżi huma ġeneralment simili. Il-livell tar-riżultati tat-

tagħlim relatat mal-ewwel MFL huwa normalment stabbilit għal-livell B2, għat-tieni 
MFL bʼmod ġenerali l-livell relatat huwa B1. 

 

Konklużjoni ewlenija 4: Il-maġġoranza tal-pajjiżi magħżula jimplimentaw is-CEFR 
fit-testijiet jew l-eżamijiet; madankollu hemm nuqqas ta ʼ evidenza empirika ġenerali 

fir-rabtiet bejn ir-riżultati tat-tagħlim tal-MFL u l-livelli tas-CEFR. 

 
Konklużjoni ewlenija 5: Bʼmod ġenerali, is-CEFR huwa użat fl-iżvilupp tal-kotba tal-

iskola. Jekk is-CEFR jintużax jew le, jiddependi sa ċertu punt fuq jekk is-CEFR huwiex 
implimentat u użat fl-iżvilupp tal-kurrikulu u huwiex imsemmi fil-materjal (legali) taʼ 

gwida (kurrikula nazzjonali). 

 

Konklużjoni ewlenija 6: Hemm differenzi kbar bejn il-pajjiżi dwar jekk is-CEFR 
huwiex użat fil-programmi taʼ taħriġ għall-għalliema taʼ qabel is-servizz. Is-sitwazzjoni 

fir-rigward tat-taħriġ għall-għalliema waqt is-servizz hija ferm aħjar, fejn ħamsa mis-
sitt pajjiżi magħżula joffru programmi ta ʼ taħriġ li jinkludu s-CEFR. 

 

Konklużjoni ewlenija 7: Jekk l-għalliema għandhomx għarfien dwar is-CEFR 

jiddependi fuq l-enfasi li jingħata lis-CEFR fil-kurrikulu u fit-taħriġ għall-għalliema fil-

pajjiż. 

 
Konklużjoni ewlenija 8: Hemm relazzjoni bejn il-grad taʼ implimentazzjoni tas-CEFR 

u l-livelli taʼ kompetenza rreġistrati; il-grad taʼ implimentazzjoni jidher li huwa ogħla 

fil-pajjiżi bʼlivelli ogħla taʼ kompetenza. Madankollu, l-ewwel nett ir-relazzjoni kawżali 

bejn it-tnejn mhijiex ċara u t-tieni nett, fatturi oħra (kuntestwali) għandhom rwol 

aktar importanti sabiex jiġu spjegati l-livelli taʼ kompetenza (bħal pereżempju jekk il-

lingwa uffiċjali hijiex użata ħafna barra minn pajjiżhom, u anke fir-rigward tal-pajsaġġ 

lingwistiku). 

 
Konklużjoni ewlenija 9: Bʼmod ġenerali, is-CEFR huwa inkorporat sew fil-prattiki u l-

proċeduri tal-fornituri privati li jipprovdu ċertifikati tal-MFL. Is-CEFR huwa rifless fiċ-

ċertifikati tal-MFL bʼindikazzjoni tal-livell tas-CEFR, inkluż fil-materjal użat, u l-

għalliema huma konxji tas-CEFR permezz taʼ programmi tat-taħriġ waqt is-servizz. 
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Konklużjoni ewlenija 10: Għall-istudenti, il-fornituri privati u l-istituti tal-assessjar 

tal-lingwa, is-CEFR jipprovdi trasparenza u joħloq possibilitajiet sabiex isiru paraguni 

tal-korsijiet offruti. Ir-raġuni għala l-individwi jiksbu ċertifikat formali hija l-aktar biex 

iżidu l-opportunità fis-suq tax-xogħol. Barra minn hekk, għalkemm il-manwali u l-linji 

gwida dwar is-CEFR huma kkunsidrati utli, xorta waħda l-kumplessità tas-CEFR 

ixxekkel l-użu tiegħu minn fornituri privati. Hemm talbiet għal verżjonijiet aktar 

simplifikati tas-CEFR. 

Rakkomandazzjonijiet  

Il-Qafas Ewropew taʼ Referenza Komuni għall-Ilsna ġie żviluppat mill-Kunsill tal-

Ewropa biex jippromwovi t-trasparenza u l-koerenza fil-tagħlim tal-lingwi moderni fl-
Ewropa. Is-CEFR jipprova mhux biss jiffaċilita l-komparabilità bejn il-pajjiżi (abbażi taʼ 

qafas kunċettwali komuni għat-tagħlim tal-lingwi), iżda wkoll jipprova jiffaċilita r-

rispett għat-tradizzjonijiet u s-sistemi nazzjonali fl-istandards tal-kompetenza fil-
lingwa. Sabiex is-CEFR ikun jistaʼ jissodisfa dan ir-rwol previst fil-futur, imsaħħaħ 

bʼazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin huma pprovduti lill-

Parlament Ewropew u l-Istati Membri fir-rigward tal-konklużjonijiet ewlenin imsemmija 

hawn fuq: 

 

Rakkomandazzjoni 1 (lill-Parlament Ewropew): Is-CEFR huwa mħaddan mill-

Parlament Ewropew u l-Kummissjoni biex jintuża bħala għodda li tistimula l-

iżvilupp tal-politika fl-Istati Membri fir-rigward tat-tagħlim tal-lingwi 

barranin 

Is-CEFR ilu jeżisti għal aktar minn għaxar snin u żviluppi kbar seħħew matul dan iż-

żmien. L-implimentazzjoni madankollu, għandha bżonn spinta mġedda, aktar fuq livell 
politiku, permezz taʼ azzjonijiet tal-Komunità Ewropea li jappoġġjaw il-qafas tal-Kunsill 

tal-Ewropa. Għaldaqstant qed jiġi rakkomandat li: 

 Jkun hemm aktar żvilupp fl-inizjattiva tal-Istħarriġ tal-Lingwi billi jiġu inklużi kemm 

aktar pajjiżi kif ukoll aktar lingwi (mhux biss l-ewwel żewġ lingwi l-aktar mgħallma 

bʼmod wiesaʼ, iżda firxa usaʼ, biex jiġi evitat li l-attenzjoni tal-politika tiffoka fuq l-

ewwel jew it-tieni lingwa biss). 
 Jkun hemm stimulazzjoni taʼ skambju taʼ esperjenzi fil-livell nazzjonali fir-rigward 

tar-riforma tal-politiki tat-tagħlim tal-lingwi għal approċċ orjentat aktar lejn l-
azzjoni u l-ħolqien tal-unità fil-valutazzjoni u biex jiġu indikati livelli ta ʼ 

kompetenza tal-istudenti. Dan jistaʼ jieħu l-forma taʼ attivitajiet tat-tagħlim bejn il-

pari, kompendji tal-prattiki, formati unifikati għar-rapporti dwar żviluppi. 

 Jkun hemm talba aktar qawwija għal programmi Ewropej bħalma huwa s-segwitu 

tal-Programm taʼ Tagħlim Tul il-Ħajja biex jappoġġjaw l-użu tas-CEFR u l-approċċ 

orjentat lejn l-azzjoni u biex jiġi stimulat l-użu tas-CVs tal-Europass. Barra minn 

hekk, il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki, li għandu bażi simili, għandu jkollu rabta 

aktar ċara mas-CEFR sabiex ikun hemm titjib fit-trasparenza u l-għarfien kemm 

tal-approċċ orjentat lejn l-azzjoni kif ukoll tal-indikazzjonijiet tal-livell tas-CEFR. 

 

Rakkomandazzjoni 2 (lill-Istati Membri u lill-Parlament Ewropew): L-

approvazzjoni tar-rabtiet bejn is-sistemi u s-CEFR mill-pajjiżi 
Għalkemm rabtiet jinħolqu bejn ir-riżultati tat-tagħlim tal-MFL u l-livelli tas-CEFR, 

dawn ir-rabtiet mhumiex approvati minn Stati Membri oħra. Fil-verità dan mhuwiex 
meħtieġ, iżda meta niġu għall-fiduċja fil-kwalifiki taʼ xulxin u r-riżultati tat-tagħlim 

akkreditati, il-proċeduri applikati biex jissostanzjaw ir-rabtiet għandhom ikunu 

jinftehmu u possibilment aċċettabbli għall-Istati Membri. Għaldaqstant qed jiġi 

rakkomandat li: 

 Jiġu stabbiliti prinċipji għall-irbit tat-tagħlim tal-lingwa fis-sistemi edukattivi 

nazzjonali mas-CEFR. Dawn mhux neċessarjament ikopru aspetti tekniċi, iżda 

għandhom jintużaw biex jistimulaw id-dibattitu politiku/soċjali dwar it-tagħlim tal-

lingwi. Il-prinċipji jistgħu jkunu, pereżempju: l-involviment tal-partijiet interessati 

rilevanti kollha (dawk li jfasslu l-politika, l-esperti, l-għalliema, l-iskejjel, il-
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pubblikaturi);  l-użu taʼ kompetenza esterna; jiġi stabbilit pjan ta ʼ azzjoni komuni 

bħala referenza mas-CEFR biex jiġi stabbilit ftehim dwar il-kamp taʼ applikazzjoni 

għall-irbit mas-CEFR. 

 Jiġi ffaċilitat l-involviment taʼ pajjiżi oħra biex isiru r-rabtiet bejn it-tagħlim tal-

lingwi fis-sistemi edukattivi nazzjonali u s-CEFR. Kwistjoni ewlenija hija jekk pajjiżi 

oħra għandhomx fiduċja fir-rabtiet stabbiliti. Il-ħtieġa li jkollok pari (anke fil-livell 
taʼ min ifassal il-politika), preferibilment minn pajjiżi differenti, biex jirriflettu dwar 

ir-rabtiet stabbiliti, biex bʼhekk tiżdied l-affidabbiltà tar-rabta għal pajjiżi oħra. 

 Jiġi stimulat it-tagħlim bejn il-pari u l-evalwazzjoni bejn il-pari fost dawk li jfasslu 
l-politika minn pajjiżi differenti biex jiġi stimulat it-twaqqif taʼ rabtiet aktar ċari 

bejn it-tagħlim tal-lingwi fis-sistemi edukattivi nazzjonali u s-CEFR u bʼhekk l-użu 

tas-CEFR bħala aġenda taʼ riforma għall-politiki taʼ tagħlim tal-lingwi. 

 

Rakkomandazzjoni 3 (lill-Istati Membri): Iż-żieda fl-użu attwali tas-CEFR fl-

iskejjel 
Kif rajna, l-użu tas-CEFR fil-livell bażiku huwa stimulat minn azzjonijiet ta ʼ politika taʼ 

livell ogħla, bħal pereżempju l-inklużjoni tas-CEFR fil-liġi, jew l-użu tas-CEFR biex jiġu 

determinati l-kurrikula nazzjonali. Barra minn hekk, aktar azzjonijiet huma meħtieġa 

biex jistimulaw l-għalliema u l-pubblikaturi jużaw is-CEFR. Għaldaqstant qed jiġi 

rakkomandat li:  

 Tinħoloq kredibbiltà u l-aħjar użu tal-qafas fil-kuntest nazzjonali billi jsir użu mill-

esperjenzi u d-diskussjonijiet maʼ pajjiżi oħra Ewropej, il-konsultazzjoni mal-

esperti, u l-użu tal-manwal tal-Kunsill tal-Ewropa. Barra minn hekk, biex ikun 

hemm użu mingħajr ambigwità, is-CEFR għandu jkun imnaqqax fil-kurrikula 

nazzjonali u fil-kurrikula speċifiċi tal-MFL biex l-approċċ orjentat lejn l-azzjoni fit-
tagħlim tal-lingwa jkun inkorporat bʼmod sod.  

 Jiġi stimulat l-użu tal-livelli tas-CEFR sabiex jiġu stabbiliti livelli tal-miri annwali 

għall-monitoraġġ tal-progress. Jistaʼ jkun meħtieġ gwida biex jiġu stabbiliti 

sublivelli sabiex ikun hemm il-possibbiltà għal stadji aktar inkrementali. 

 Jew jiġi stimulat l-allinjament tal-kotba tal-iskola mal-kurrikula nazzjonali, jew l-

għalliema/skejjel jiġu mgħarrfa fl-użu taʼ materjal eżistenti biex jadottaw approċċ 

orjentat lejn l-azzjoni. Pereżempju dan jistaʼ jsir billi jiġi stimulat l-iskambju taʼ 

materjal tat-tagħlim bʼmod aktar wiesaʼ. 

 Tiżdied l-enfasi tal-approċċ orjentat lejn l-azzjoni fit-taħriġ għall-għalliema taʼ 

qabel is-servizz u fis-servizz. 

 
Rakkomandazzjoni 4 (lill-Parlament Ewropew): Ħtieġa taʼ aktar riċerka 

Għalkemm dan l-istudju kopra suġġett wiesaʼ, ħafna kwistjonijiet dwar is-CEFR 

għadhom mhumiex ċari. Dan jikkonċerna l-aktar kwistjonijiet soċjali/politiċi relatati 

mat-tagħlim tal-lingwi. Għalhekk, qed jiġi rakkomandat li jsiru aktar studji dwar il-

kwistjonijiet li ġejjin: 

 Liema huma l-lingwi li qed isiru importanti, u jekk is-CEFR huwiex wiesaʼ biżżejjed 

biex jittratta lingwi mhux Ewropej, bħaċ-Ċiniż? 
 Xʼinhu l-impatt tal-indikatur taʼ lingwa Ewropew fuq il-politiki tal-lingwa fl-Ewropa? 

It-twaqqif taʼ indikatur huwa għodda siewja biex ikomplu jiġu stimulati d-dibattiti 

politiċi, madankollu, mʼgħandux jirriżulta fʼenfasi aktar dejqa fuq it-tagħlim tal-

lingwi. 
 Kif jistaʼ s-CEFR jintuża biex tissaħħaħ il-pożizzjoni tal-lingwi minoritarji u 

reġjonali? 

 Tiġi investigata l-possibbiltà li jkun hemm korp supranazzjonali jew grupp 
konsultattiv li fih il-pajjiżi jirrevedu r-referenzi taʼ xulxin bejn il-politiki tat-tagħlim 

tal-lingwi tagħhom u s-CEFR. Dan il-korp supranazzjonali jistaʼ jiffunzjona bħala 

pjattaforma għall-iskambju taʼ esperjenzi, ikun hemm monitoraġġ tal-iżviluppi, jiġu 

pprovduti linji gwida prattiċi, joħolqu fiduċja reċiproka fir-referenzi taʼ xulxin fir-

rigward tal-kwalifiki tal-MFL u l-livelli tas-CEFR, u finalment, tiġi 

stabbilita/żviluppata l-aġenda politika. 


