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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet 
Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jirrimarka li fl-ekonomija diġitali ġdida, il-kreattività u t-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni (ICTs) qed jibnu kultura ta’ negozju ġdida li hi konnessa mill-qrib mal-
Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (ETV) u li għalhekk wasal iż-żmien li l-ETV 
jitqiegħdu fiċ-ċentru tal-aġenda, speċjalment bil-għan li jiġu ffaċċjati l-isfidi ppreżentati 
mill-istrateġija 2020;

2. Ifakkar li l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ huwa essenzjali għall-ġejjieni aħjar tal-
Ewropa; iqis li l-kompetenzi ewlenin u ħiliet ġodda jipprovdu lin-nies opportunitajiet 
ġodda u, barra minn hekk, li jqegħdu l-bażi għal żvilupp ekonomiku u soċjali sostenibbli;

3. Jirrimarka li l-konnessjoni bejn l-edukazzjoni u t-taħriġ, partikolarment il-passaġġ mill-
edukazzjoni vokazzjonali għall-edukazzjoni ogħla, titlob li l-istituzzjonijiet tat-tagħlim 
jagħmlu bidliet biex ilaħħqu mad-diffikultajiet marbuta mad-differenzi li hemm fl-istili 
tat-tagħlim mogħti u ta’ kif dak li jkun jitgħallem, u li għalhekk huwa meħtieġ taħriġ tal-
għalliema aktar adattat;

4. Jissuġġerixxi li t-twaqqif ta’ strateġija ġdida tat-tagħlim tal-lingwi, mil-lat ta’ min 
jitgħallem, biex jittejjeb it-tagħrif ġenerali f'oqsma ta’ ħiliet speċifiċi se jiffaċilita l-
mobilità tal-għalliema u tal-istudenti;

5. Jirrakkomanda li l-kreattività tingħata spinta fil-livelli kollha tal-edukazzjoni inkluż it-
tagħlim vokazzjonali, non-formali u informali;

6. Iqis li r-rwol tal-awtoritajiet reġjonali u lokali fl-iżviluppar ta’ ambjent li jinkoraġġixxi l-
kooperazzjoni b'suċċess bejn is-suq tax-xogħol u l-istudenti tal-ETV huwa wieħed 
essenzjali;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tappoġġja s-sistemi tal-assigurazzjoni tal-kwalità, 
bħalma huma dawk irrakkomandati fin-Netwerk Ewropew tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità 
għall-ETV (EQAVET);

8. Iqis li l-isfidi ppreżentati mill-istrateġija 2020 joħolqu ħtieġa li jiġu pprovduti riżorsi 
finanzjarji adegwati kif ukoll li jiżdied il-prestiġju tal-ETV; iqis, f’dan ir-rigward, li jkun 
ta’ siwi kbir li tingħata viżibilità lill-istejjer ta’ suċċess tal-istudenti fis-suq tax-xogħol.


