
 

 

 
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 25 ta' Marzu 2022, 9.00 – 11.30; 14:00-16:00 

 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President  

 

Il-laqgħa saret f'format ibridu u kienet imxandra bil-webstreaming (ir-reġistrazzjonijiet huma disponibbli 

hawnhekk u hawnhekk). Wara li laqgħet lill-parteċipanti, il-President spjegat li l-għan tal-laqgħa kien li jiġu 

diskussi abbozzi ta' proposti mħejjija abbażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-panels taċ-ċittadini. Il-President 

ipproponiet li l-laqgħa tkun strutturata billi l-miżuri jiġu eżaminati waħda wara l-oħra.  

 

Barra minn hekk, hija ħabbret li ħareġ ir-4 Rapport tal-Pjattaforma Diġitali. Enfasizzat il-preżenza ta' 

kontributi jew enfasi ġodda f'dan ir-rapport rigward il-prekarjetà tax-xogħol u l-qgħad fost iż-żgħażagħ, id-

disparitajiet soċjali u ġeografiċi fl-aċċess għall-edukazzjoni terzjarja u l-kultura, "pass tal-mużewijiet madwar 

l-UE kollha" li jkun jissodisfa l-ħtiġijiet tal-persuni b'diżabilità, il-professjonaliżmu tal-prattikanti kulturali, l-

ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-isport u l-isport inqas magħruf.  Ħeġġet lill-membri tal-grupp ta' ħidma biex 

iżommu f'moħħhom ir-rapport. 

 

2. Intervent tal-Portavuċi 

 

Il-Portavuċi tal-grupp ta' ħidma intervjeniet biex tippreżenta abbozzi ta' proposti inizjali u tispjega l-

metodoloġija segwita matul l-elaborazzjoni tagħhom. Enfasizzat li xi elementi jeħtieġu aktar diskussjoni, 

peress li ma ssemmewx b'mod espliċitu fir-rakkomandazzjonijiet tal-panels taċ-ċittadini jew kienu 

jikkoinċidu ma' gruppi ta' ħidma oħra. 

 

3. Preżentazzjoni u diskussjoni dwar l-abbozzi ta' proposti inizjali bil-ħsieb li jiġu ppreżentati abbozzi ta' 

proposti lill-Plenarja fis-26 ta' Marzu 

 

Fid-dibattitu li segwa, il-parteċipanti kellhom il-lista ta' abbozzi ta' proposti għad-dispożizzjoni tagħhom u 

ddiskutew kull miżura skont l-ordni tat-test. 

 

Fir-rigward tar-raggruppament dwar l-edukazzjoni, diversi membri tal-grupp ta' ħidma ssottolinjaw il-

kunċett ta' "Żona Ewropea tal-Edukazzjoni" u l-ħtieġa ta' finanzjament. Imbagħad tqajmu l-punti li ġejjin:  

- membru wieħed tal-grupp ta' ħidma qal li l-prinċipju ta' aċċess ugwali għall-edukazzjoni u t-tagħlim 

tul il-ħajja, kif ukoll ir-rikonoxximent ta' lawrji u ħiliet professjonali, għandhom jirreferu b'mod 

espliċitu wkoll għar-rifuġjati; 
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- Il-kelma "armonizzazzjoni" tal-livell ta' edukazzjoni qajmet ċertu xettiċiżmu, u jkun rakkomandabbli 

li din tinbidel b'"koordinazzjoni". . 

- kif iddikjarat fir-rakkomandazzjoni tal-ECP, l-Istati Membri għandhom jaqblu u jadottaw standard 

minimu ċċertifikat ta' edukazzjoni f'suġġetti ewlenin li jibdew fl-iskola primarja; 

- il-ħtieġa li jittejjeb ir-rikonoxximent reċiproku tal-lawrji, bla ma jintesew il-ħiliet professjonali 

(pereżempju fl-oqsma tal-ambjent u diġitali). Jista' jissemma wkoll qafas Ewropew għall-

apprendistati bbażat fuq moduli speċifiċi.  

- il-proposti għandhom jiddikjaraw dritt għat-taħriġ fuq il-post tax-xogħol;  

- l-UE għandha tippromwovi r-rikonoxximent tat-tagħlim formali u informali, pereżempju billi tibbaża 

fuq l-eżempju tal-"premju tal-belt tat-tagħlim" tal-UNESCO, u tibni fuq ir-rwol kritiku li l-

assoċjazzjonijiet sportivi kif ukoll l-organizzazzjonijiet kulturali u taż-żgħażagħ jista' jkollhom f'dan ir-

rigward. F'dan il-kuntest, dawn l-organizzazzjonijiet stess għandhom jiġu rikonoxxuti aħjar; 

- fl-ambitu tal-iżvilupp ta' edukazzjoni u tagħlim tul il-ħajja li jibqgħu validi fil-futur fl-Ewropa, diversi 

membri fil-grupp ta' ħidma insistew li hemm bżonn ta' pjan komprensiv. Uħud mill-modifiki 

ssuġġeriti kienu jinkludu: l-edukazzjoni ċivika tiġi kkomplementata b'korsijiet dwar l-istorja 

Ewropea, il-valuri tal-UE u r-rwol tal-UE fid-dinja; referenza għal "STEAM" (inklużi l-arti u l-istudji 

umanistiċi) aktar milli għal STEM. Kien hemm ukoll suġġerimenti biex il-miżuri kollha li jikkonċernaw 

il-ħsieb kritiku u l-edukazzjoni diġitali jiġu kkombinati fi ħdan l-istess miżura, b'diversi aġġustamenti: 

jużaw terminu aktar speċifiku minn "xettiċiżmu", jirreferu għal "litteriżmu medjatiku" aktar milli 

għall-edukazzjoni diġitali, ineħħu r-referenza għal "diżinformazzjoni" (li tista' tinftiehem bħala 

inkoraġġiment għaċ-ċensura), u jsemmu l-ġlieda kontra l-bullying u r-razziżmu;  

- fir-rigward tat-tekniki tat-tagħlim, saret talba biex jitneħħa logħob parteċipattiv tal-kompjuter, jew 

biex issir referenza għal "ludifikazzjoni" minflok "logħob tal-kompjuter"; 

- fir-rigward tat-taħriġ tal-għalliema, ġie ssuġġerit li tissemma l-mobilità tagħhom permezz tal-

programm Erasmus Plus u tinħoloq pjattaforma li tagħti aċċess għall-materjal tat-tagħlim u l-

għarfien mibni fl-Ewropa. Xi parteċipanti talbu li l-għalliema jkollhom aktar rwol ta' mentoraġġ mal-

istudenti u li jkunu aktar aġġornati mal-midja soċjali. Ġie ssuġġerit ukoll li t-terminu "appoġġ" 

jiġi sostitwit b'"l-evoluzzjoni tal-programmi eżistenti" jew "jappoġġja taħriġ sistemiku u ta' 

kwalità kontinwa"; 

- fl-ambitu tal-aċċess għall-internet għat-tfal u l-familji kollha, saru diversi suġġerimenti ta' 

riformulazzjoni, bħaż-żieda tat-terminu "broadband" u t-tħassir tar-referenza għall-pandemija biex 

il-miżura tinżamm wiesgħa. Xi kelliema talbu wkoll li l-kamp ta' applikazzjoni tal-miżura jiġi estiż 

għall-individwi kollha, inkluż għall-fini ta' ħidma; 

- fl-aħħar nett, fir-rigward tal-pjattaforma ta' informazzjoni għall-iskambju ta' għarfien u esperjenzi, 

diversi parteċipanti qajmu l-idea li jiġu inklużi soluzzjonijiet għaż-żgħażagħ u li din titmexxa għar-

raggruppament dwar iż-żgħażagħ. Ġie ssuġġerit ukoll li l-pjattaforma tiġbor informazzjoni dwar il-

programmi eżistenti u l-opportunitajiet disponibbli kollha.  

 

Għar-raggruppament dwar kwistjonijiet taż-żgħażagħ, il-parteċipanti għamlu l-kummenti li ġejjin taħt kull 

miżura: 

- fir-rigward tal-parteċipazzjoni u r-rappreżentanza taż-żgħażagħ, uħud mis-suġġerimenti kienu 

jinkludu: is-sostituzzjoni tat-terminu "kontinent" b'"Unjoni Ewropea", iż-żieda ta'          "teħid ta' 

deċiżjonijiet" għal "proċessi demokratiċi", l-implimentazzjoni ta' "sistema ta' ttestjar      għaż-

żgħażagħ" sabiex tivvaluta l-impatt tal-leġiżlazzjoni Ewropea fuq iż-żgħażagħ (li saret referenza 

għaliha fl-aħħar rapport tal-pjattaforma). Ġiet diskussa fil-fond l-idea li titbaxxa l-età tal-votazzjoni 



 

 

għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, possibbilment bid-diċitura tal-Parlament Ewropew u bil-

kundizzjoni li jissaħħu l-edukazzjoni ċivika u l-edukazzjoni dwar l-UE fil-kurrikulu;  

- diversi kelliema appellaw għal formulazzjoni aktar sfumata fir-rigward ta' "żjarat osservatorji" (li 

qatt ma għandha tinstema' bħala approvazzjoni tat-tħaddim tat-tfal) billi: jiġi limitat it-tul taż-żjara, 

possibbilment it-tneħħija tar-referenza għas-sussidji, u l-irbit ta' dawn iż-żjarat ma' qafas ta' gwida 

għall-karriera u ta' mentoraġġ bħala parti mill-edukazzjoni formali. Ideat addizzjonali inkludew il-

ħolqien ta' servizz ċiviku Ewropew b'mobilità, l-inkoraġġiment ta' formazzjonijiet doppji, u l-

indirizzar tal-Garanzija Ewropea għaż-Żgħażagħ bħala miżura separata; 

- fil-qafas tar-rispett tal-istandards tal-kwalità tal-impjiegi u l-internships, il-parteċipanti ddiskutew ir-

remunerazzjoni tal-internships. L-appoġġ għall-projbizzjoni ta' internships mhux imħallsa ġie 

espress fil-grupp ta' ħidma, filwaqt li tingħata attenzjoni biex ma jitnaqqsux l-opportunitajiet offruti 

liż-żgħażagħ, u l-kwistjoni ta' internships fl-edukazzjoni jkollha tiġi kkunsidrata aktar. Alternattiva 

tista' tkun li jingħata appoġġ finanzjarju pubbliku lit-trainees;  

- jeħtieġ li jiġu promossi attivitajiet ta' volontarjat, distinti minn impjiegi jew internships; 

- fir-rigward tal-aċċess ugwali għall-protezzjoni soċjali għaż-żgħażagħ, il-parteċipanti ssuġġerew li jsir 

aktar progress f'termini ta' aċċess għall-akkomodazzjoni. Xi membri fil-grupp ta' ħidma pproponew 

b'mod partikolari li l-akkomodazzjoni jew l-aċċess għal akkomodazzjoni għal but ta' kulħadd isiru 

dritt tal-bniedem. Sar suġġeriment biex jiġu previsti miżuri speċifiċi għall-protezzjoni tal-orfni 

ladarba jitilqu mill-orfanatrofju tagħhom minħabba l-età tagħhom; 

- fl-ambitu tal-prevenzjoni tal-eżodu ta' mħuħ, ġie propost li pajjiż li jirċievi individwu li l-edukazzjoni 

tiegħu kienet ibbażata fuq finanzjament pubbliku jista' jikkumpensa finanzjarjament lill-pajjiż ta' 

oriġini, għalkemm xi membri enfasizzaw ir-riskju li tiġi mminata l-libertà ta' moviment fl-UE. Kelliem 

ieħor issuġġerixxa li l-"mobilità furzata" tista' tiġi evitata billi l-pagi jkunu ugwali fl-UE kollha; 

- fl-aħħar nett, fir-rigward tal-miżuri ta' ġestjoni tal-kriżijiet apposta għaż-żgħażagħ, saret rimarka li x-

xenarji ma setgħux ikunu dettaljati kif iddikjarat fir-rakkomandazzjoni tal-ECP. 

 

Għar-raggruppament dwar il-promozzjoni tal-identità Ewropea, il-kelliema qajmu l-punti li ġejjin: 

- il-kelma "kultura" hija nieqsa fit-titlu tar-raggruppament, li għandu jirreferi wkoll għad-diversità; 

- idea oħra biex tiġi żviluppata "kultura ta' skambju" tkun il-Pass Kulturali Ewropew; 

- fir-rigward tal-promozzjoni tal-multilingwiżmu, il-kelliema esprimew il-fehma li hija meħtieġa 

formulazzjoni aktar sfumata peress li, mhux talli l-livell C1 fl-Ingliż li jintalab jidher mhux realistiku, 

iżda li wieħed jitgħallem il-lingwa tal-ġirien immedjati, speċjalment f'żoni transfruntiera, jew tal-

minoranza nazzjonali fi ħdan il-pajjiż, jista' jkun importanti bl-istess mod. Diversi kelliema insistew 

fuq protezzjoni aħjar tal-lingwi minoritarji u reġjonali, possibbilment permezz ta' strument 

vinkolanti. F'dan il-kuntest, sar aċċenn għall-Konvenzjoni Qafas tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Ħarsien 

tal-Minoranzi Nazzjonali kif ukoll suġġeriment biex tinħoloq aġenzija ddedikata għall-protezzjoni ta' 

dawn il-lingwi;  

- fir-rigward tal-opportunitajiet għall-kondiviżjoni tal-kultura Ewropea, saru diversi suġġerimenti: is-

sostituzzjoni ta' "jibnu l-identità Ewropea komuni tagħhom" b'"jesploraw l-identità Ewropea 

komuni tagħhom", iż-żieda ta' "mingħajr fruntieri" wara "jaqsmu l-kultura Ewropea", u ġie ppreċiżat 

"b'mod partikolari fil-qasam tal-midja" – peress li dejjem huwa sorprendenti li wieħed ma jkunx 

jista' jibqa' jaċċessa l-istess kontenut hekk kif wieħed jaqsam fruntiera intra-UE. Madankollu, 

kelliema oħra esprimiet ir-riluttanza tagħha fir-rigward ta' tali referenza, peress li din ma sservix l-

interessi tal-awturi. Sar suġġeriment biex jiġi ċċelebrat aħjar Jum l-Ewropa, b'mod partikolari fil-

livell lokali; 

- bħala l-aħħar suġġeriment, fl-ambitu tal-protezzjoni tal-wirt kulturali Ewropew, il-parteċipanti 

ssuġġerew l-ideat li ġejjin: referenza għall-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) u għall-Patt 



 

 

Ekoloġiku Ewropew, kif ukoll għall-ħolqien ta' statut Ewropew tal-artisti, u programm speċifiku 

ddedikat għall-protezzjoni tal-wirt kulturali Ewropew. 

 

Fl-aħħar nett, intlaħaq kunsens dwar il-ħolqien tar-raba' raggruppament iddedikat għall-isport b'rabta mal-

inklużività, l-edukazzjoni għal stil ta' ħajja tajjeb għas-saħħa (inkluża s-saħħa mentali), l-enfasi fuq l-identità 

Ewropea, il-promozzjoni ta' kultura ta' skambju, u l-protezzjoni tal-wirt kulturali (l-isport lokali u reġjonali). 

 

Matul id-diskussjoni, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, Margaritis Schinas, intervjena b'mod remot 

u ta ġieħ lill-ħidma tal-grupp ta' ħidma, speċjalment dwar l-edukazzjoni. Huwa esprima l-appoġġ tal-

Kummissjoni għall-istabbiliment ta' Żona Ewropea tal-Edukazzjoni bbażata fuq kurrikulu komuni, u sistema 

komuni ta' lawrji, u enfasizza l-kontribut li jirrappreżenta programm Erasmus Plus iffinanzjat aħjar u b'mod 

aktar wiesa'. Iddeskriva l-kultura Ewropea bħala "ġabra tad-diversità tagħna" marbuta flimkien madwar 

valuri komuni bħall-projbizzjoni tal-piena tal-mewt u s-sigurtà soċjali li huma fil-qalba ta' sens ta' 

appartenenza għall-Ewropa. Innota spinta favur ċerta konverġenza fil-qasam tal-kultura permezz ta' 

programmi bħal Ewropa Kreattiva, kif ukoll favur il-promozzjoni tal-wirt kulturali Ewropew billi jiġu 

megħjuna l-muniċipalitajiet, u jiġu protetti s-siti storiċi.  

 

4. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 

 

Il-President ikkonkludiet il-laqgħa billi rringrazzjat lill-parteċipanti għas-suċċess tad-dibattitu. Spjegat li l-

passi li jmiss tal-proċess se jikkonsistu f'abbozzar mill-ġdid tal-proposti skont ir-rimarki li saru fuq l-abbozz 

inizjali fi ħdan il-grupp ta' ħidma, li dwarhom se jaqblu kemm il-portavuċi tal-grupp ta' ħidma taċ-ċittadini 

kif ukoll hija stess. Dawn il-proposti l-ġodda se jiġu ppreżentati fil-laqgħa li jmiss. Fl-aħħar nett, hija fakkret 

lill-parteċipanti li l-kwistjoni ta' rakkomandazzjonijiet li jikkoinċidu kienet għadha qed tiġi diskussa u 

għarrfet li se tingħata aktar informazzjoni hekk kif tinstab soluzzjoni. 


