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RENDIKONT SOMMARJU TAL-GRUPP TA' ĦIDMA DWAR L-EDUKAZZJONI, IL-KULTURA, IŻ-ŻGĦAŻAGĦ U L-
ISPORT, 

ippresedut minn Silja Markkula, President tal-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ 

Il-Ġimgħa 11 ta' Marzu 2022, 9.00 – 11.00 

 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President  
 
Il-laqgħa saret f'format ibridu u kienet imxandra fuq webstreaming (ir-reġistrazzjoni hija disponibbli 
hawnhekk). Il-President tat merħba lill-parteċipanti u spjegat li l-għan tal-laqgħa kien li jiġu diskussi r-
rakkomandazzjonijiet allokati lill-grupp ta' ħidma wara l-aħħar sessjoni tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej dwar 
"Ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja soċjali u impjiegi/Edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u 
sport/Trasformazzjoni diġitali" f'Dublin. L-enfasi fundamentali tal-laqgħa kienet dik li tinstema' l-
preżentazzjoni taċ-ċittadini u jinġabar il-feedback. Fir-rigward tal-kwistjoni tar-rakkomandazzjonijiet li 
jikkoinċidu ma' dawk ta' gruppi ta' ħidma oħra, il-President spjegat li aktar tard se tkun proposta soluzzjoni. 
F'termini ta' organizzazzjoni, il-President ipproponiet li tistruttura d-diskussjonijiet fuq ir-raggruppamenti li 
ġejjin: edukazzjoni, żgħażagħ, sport, multilingwaiżmu, skambji kulturali u edukazzjoni ambjentali, 
diġitalizzazzjoni. Il-President ippreċiżat li dawn ir-raggruppamenti jistgħu jevolvu fi stadju aktar tard u l-
għan tagħhom kien biss biex jaġevolaw id-diskussjonijiet. 
 
2. Preżentazzjoni miċ-ċittadini tar-rakkomandazzjonijiet tal-Panel 1 taċ-Ċittadini Ewropej, segwita minn 
diskussjoni   
 
Ir-rappreżentant tal-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali tan-Netherlands l-ewwel ippreżenta it-
3 rakkomandazzjonijiet li ppropona l-panel: 
 

• jiġu mħeġġa l-istudji li jsiru barra mill-pajjiż filwaqt li jiġi żgurat li l-istudenti jintegraw ruħhom fil-
pajjiżi ospitanti u jittieħdu miżuri biex jiġi evitat l-eżodu tal-imħuħ; 

• il-kwistjonijiet bħall-kultura u l-isport jitħallew f'idejn l-Istati Membri; 
• jitjieb l-apprendiment tal-lingwi u jiżdiedu l-iskambji kulturali, fir-rispett tad-diversità ta' xulxin. 

 
Għal dak li għandu x'jaqsam mar-rakkomandazzjonijiet tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej, l-ewwel 
raggruppament dwar l-edukazzjoni kkonċentra fuq iż-żidiet fil-kurrikuli (rakkomandazzjonijiet 5, 15, 18, 33), 
permezz tal-edukazzjoni dwar il-ħiliet personali, il-perikli tal-internet u l-ambjent, kif ukoll dwar l-
armonizzazzjoni tal-istandards fl-edukazzjoni (rakkomandazzjonijiet 3, 37). Iċ-ċittadini ppreżentaw ir-
rakkomandazzjonijiet korrispondenti u, bħala feedback, issemmew dawn il-punti li ġejjin: 
 

• il-membri tal-grupp ta' ħidma sostnew, f'livell ġenerali, ir-rakkomandazzjonijiet, b'mod partikolari 
dawk li jittrattaw il-ħiliet personali u r-rikonoxximent reċiproku tad-diplomi. Diversi kelliemi 
semmew ukoll l-istandards minimi għall-edukazzjoni; 

• sar numru ta' suġġerimenti biex jiġu inklużi elementi oħra. Idea komuni kienet tirrigwarda l-
inklużjoni fil-kurrikulu tal-edukazzjoni ċivika dwar l-istorja u l-valuri Ewropej. Iċ-ċittidini wieġbu billi 
qalu li din l-idea kienet qed isservi ta' bażi għar-rakkomandazzjonijiet kollha. L-edukazzjoni dwar 
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kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjarji / l-imprenditorija, u l-edukazjzoni mhux formali/informali 
ssemmew ukoll. Uħud mill-membri esprimew dispjaċir għan-nuqqas ta' enfasi fuq l-apprendiment 
tul il-ħajja. Oħrajn qiesu bħala importanti li jsir progress fiż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni, u 
semmew l-edukazzjoni superjuri u r-rabtiet max-xjenza u r-riċerka; 

• barra minn hekk, is-suġġett tal-kompetenzi qanqal dibattitu. Diversi membri enfasizzaw li l-
edukazzjoni, inklużi l-kwistjonijiet bħas-suġġetti tal-iskola u l-kurrikuli, kienu kompetenza nazzjonali 
u xi kultant reġjonali jew lokali. Mill-banda l-oħra, uħud dehrilhom li jkun ta' ġid jekk ikun hemm 
koordinament jew armonizzazzjoni aktar b'saħħithom fil-qasam tal-edukazzjoni. 

 
Fir-rigward tas-suġġett taż-żgħażagħ, iċ-ċittadini ppreżentaw żewġ rakkomandazzjonijiet (4, 6) dwar il-fatt li 
lill-istudenti tal-iskola sekondarja u postsekondarja tingħata l-opportunità li jżuru, bħala osservaturi, 
kumpaniji u organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ, u dwar it-tħejjija ta' pjanijiet biex jonqos sal-minimu 
l-impatt tal-kriżijiet fuq iż-żgħażagħ. Il-membri tal-grupp ta' ħidma taw dan il-feedback li ġej: 
 

• ir-reazzjonijiet għar-rakkomandazzjonijiet dwar iż-żjarat ta' osservazzjoni kienu pjuttost 
diżomoġenji. Ċerti membri faħħru l-idea fil-kapaċità tagħha li ttejjeb il-konnessjoni bejn l-istudenti u 
s-suq tax-xogħol u offriet eżempji mill-iskemi eżistenti f'ċerti Stati Membri. Oħrajn talbu li jiġu 
ċċarati xi punti rigward l-iskop taż-żjarat, fid-dawl tal-importanza li ssir distinzjoni bejn il-gwida 
professjonali għall-istudenti, u l-internships/l-apprendistati, li ma setgħux jibdew f'età bikrija u li 
jeħtieġ li jiġu mħallsa;  

• xi membri ssuġġerew li r-rakkomandazzjoni nru 1 tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej dwar il-pagi minimi 
tiżdied fid-diskussjoni biex tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-pagi taħt il-paga minima għall-ħaddiema 
żgħażagħ; 

• għal dak li għandu x'jaqsam mat-tħejjija tal-pjanijiet f'każ ta' kriżi, il-membri kienu favur l-idea, u 
semmew l-importanza tal-aċċess diġitali u tal-pjattaformi. Għamlu wkoll suġġerimenti għall-
implimentazzjoni tagħha fil-kuntest attwali, fir-rigward tal-akkoljenza ta' rifuġjati żgħażagħ mill-
Ukrajna fl-iskejjel u fl-universitajiet u għall-aċċelerazzjoni tar-rikonoxximent tad-diplomi tal-persuni 
li qegħdin ifittxu ażil;  

• fuq livell aktar ġenerali, fir-rigward taż-żgħażagħ, issemmew ideat oħra, fosthom il-ħolqien ta' 
servizz ċiviku Ewropew u l-istituzzjonalizzazzjoni tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-organizzazzjonijiet 
taż-żgħażagħ Ewropej.  

 
Dwar is-suġġett tal-isport, ġiet ippreżentata rakkomandazzjoni waħda (29), li tittratta l-promozzjoni aħjar 
tal-vantaġġi għas-saħħa li għandu l-isport. Il-feedback kien dan: 
 

• il-membri laqgħu pożittivament l-idea u l-potenzjal tagħha għall-politiki dwar is-saħħa; 
• fuq livell aktar ġenerali, dwar is-suġġett tal-isport, il-membri semmew ukoll l-importanza tal-isport 

għall-koeżjoni fil-komunità u għall-inklużività, għall-promozzjoni tal-isport lokali u għal skambji 
transfruntiera fl-isport għall-persuni komuni, kif ukoll l-inklużjoni ta' simboli tal-UE matul il-
kompetizzjonijiet internazzjonali. 

 
F'dak li hu multilingwiżmu, iċ-ċittadini ppreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet (32, 38) li jipproponu l-
promozzjoni tal-multilingwiżmu u l-apprendiment tul il-ħajja fl-iskola u biex l-Ingliż isir suġġett 
fundamentali. Il-membri tal-grupp ta' ħidma kellhom dawn ir-reazzjonijiet li ġejjin għar-
rakkomandazzjonijiet preċedenti: 
 

• fuq livell kumplessiv, il-membri kienu favur l-idea ta' promozzjoni aħjar tal-multilingwiżmu; 
• uħud mill-kelliema għamlu osservazzjonijiet dwar l-għażla u l-livell tal-lingwi mgħallma. Ċerti 

membri, partikolarment, esprimew l-idea li l-objettiv ta' livell C1 għall-istudenti kollha fit-tieni 
lingwa tal-UE kienet ambizzjuża wisq. Membri oħra qiesu li xi kultant ikun aktar prattiku li tiġi 
mgħallma lingwa oħra milli l-Ingliż bħala suġġett fundamentali, ngħidu aħna l-lingwa ta' pajjiż ġar; 

• Uħud mill-membri għamlu appell biex tkun koperta l-protezzjoni tal-lingwi reġjonali u minoritarji;  
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• bl-għan usa' li jiġi promoss l-apprendiment tul il-ħajja, ġiet proposta l-idea li l-jum Ewropew tal-
lingwi jittawwal għal ġimgħa jew xahar. 

 
Dwar it-tema tal-iskambji kulturali u tal-edukazzjoni ambjentali, żewġ rakkomandazzjonijiet (35, 36) ġew 
ippreżentati. Issuġġerew il-ħolqien ta' pjattaforma b'materjal didattiku dwar l-ambjent, u li l-programmi ta' 
skambju jsiru aktar aċċessibbli. Inkwantu feedback, issemmew dawn il-punti li ġejjin: 
 

• il-membri laqgħu pożittivament iż-żewġ rakkomandazzjonijiet; 
• fir-rigward tal-ħolqien ta' pjattaforma, xi membri qiesu li l-pjattaformi eżistenti setgħu jiġu mtejba 

jew promossi aħjar, possibbilment permezz ta' approċċ multimedjali; 
• membru ddispjaċieh bin-nuqqas ta' rakkomandazzjonijiet dwar il-kultura u ssuġġerixxa li s-suġġetti 

jiġi żviluppat ulterjorment bil-ħolqien ta' programm biex jiġġedded il-patrimonju kulturali, status 
Ewropew għall-artisti u l-iżvilupp tal-programm DiscoverEU billi jiżdied "pass kulturali". Ir-rwol tal-
inizjattiva tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida ġie enfasizzat. 

 
Fir-rigward tad-diġitalizzazzjoni, iċ-ċittadini ppreżentaw żewġ rakkomandazzjonijiet (41, 48) li jipproponu l-
promozzjoni tal-edukazzjoni dwar id-diżinformazzjoni u s-sikurezza online, kif ukoll tal-edukazzjoni biex 
jitjieb il-ħsieb kritiku fost iċ-ċittadini Ewropej. Il-membri tal-grupp ta' ħidma taw dan il-feedback li ġej: 
 

• enfasizzaw li r-rakkomandazzjonijiet kienu jirrigwardaw suġġetti importanti u rilevanti; 
• saru diversi suġġerimenti fir-rigward tal-implimentazzjoni tagħhom, bħall-immappjar tat-teknoloġiji 

ta' apprendiment il-ġodda, l-użu tal-istrumenti u tal-pjattaformi eżistenti, kif ukoll li jsiru sforzi ta' 
komunikazzjoni speċjali biex jiġu involuti ż-żgħażagħ. Issemmiet ukoll l-inklużjoni tal-edukazzjoni 
tal-midja fiż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni. 

 
3. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 
 
Il-President ikkonkludiet il-laqgħa billi spjegat il-passi li jmiss fil-proċess u osservat li s-Segretarjat Komuni se 
jiġbor flimkien il-kontributi li ngħataw matul il-Konferenza u abbażi ta' dan se jitħejjew l-abbozzi ta' 
proposti. Il-membri tal-grupp ta' ħidma se jkunu jistgħu jiddiskutu dawn l-abbozzi ta' proposti matul il-
laqgħa tal-grupp ta' ħidma li jmiss. 


