Sommarju
tal-Bullettin tal-EQAVET ta’ Diċembru 2019

Din l-edizzjoni tal-Bullettin tal-EQAVET tħares lura lejn l-iżvilupp tal-EQAVET sa mill-bidu
nett tal-Proċess ta’ Copenhagen. Din tenfasizza l-importanza tal-involviment ma’ partijiet
interessati ewlenin, b’mod partikolari s-Sħab Soċjali fl-implimentazzjoni ta’ approċċi effettivi
ta’ assigurazzjoni tal-kwalità fl-ETV fil-livell ta’ Stat Membru u tal-UE.
Fil-Lussemburgu, il-Kamra tal-Impjegati kienet involuta mill-qrib fl-iżvilupp ta’ approċċ ibbażat
fuq il-kompetenza (bl-użu ta’ eżiti tat-tagħlim) sostnut mil-leġiżlazzjoni biex jiddaħħal fis-seħħ
mudell ta’ sħubija bejn ir-rappreżentanti tal-Istat, tal-impjegati u tal-impjegaturi. Flimkien,
dawn iddeterminaw il-mod li bih hija ġestita u organizzata s-sistema tal-ETV. L-artiklu minn
Carlo Frising juri kif l-indikaturi 2 u 4 tal-EQAVET intużaw biex jiġi appoġġjat dan il-proċess.
Huma pprovdew qafas għal approċċ koerenti għall-ġbir ta’ informazzjoni li jista’ jwassal għal
monitoraġġ sistematiku tal-prestazzjoni tas-sistema tal-ETV. Dan l-approċċ kollaborattiv, flisfond tal-Qafas tal-EQAVET, żgura s-sjieda tal-bidla fis-sistema kollha.
Christian Sperle minn SMEunited jenfasizza li r-Rakkomandazzjoni u n-netwerk talEQAVET, bl-involviment tal-34 pajjiż Ewropew u tas-sħab soċjali Ewropej, jiffurmaw bażi
soda biex tiġi intensifikata l-kooperazzjoni fil-qasam tal-assigurazzjoni tal-kwalità fil-livell
Ewropew, nazzjonali, reġjonali u settorjali. Huwa jenfasizza wkoll l-approċċ inkrementali
għall-bidla li kien ta’ importanza ċentrali għall-mod kif naħdmu fl-EQAVET. Dan l-approċċ
pass pass ġab lill-EQAVET aktar qrib l-għan ewlieni tiegħu li jiġi stabbilit fehim konġunt ta’
kwalità fl-Ewropa kollha fl-ETV. B’ħarsa lejn il-ġejjieni tal-EQAVET, huwa jenfasizza li
EQAVET għandu jkompli l-approċċ gradwali u inklużiv eżistenti tiegħu, abbażi ta’
kooperazzjoni mill-qrib ma’ sħab soċjali u partijiet interessati rilevanti oħra. Sfidi ġodda se
jkunu l-importanza li dejjem qiegħda tiżdied ta’ ħiliet diġitali, tagħlim u metodi ta’ tagħlim
diġitali, l-identifikazzjoni bikrija ta’ ħtiġijiet ta’ ħiliet u ETV Għolja. Allinjament akbar malproċess ta’ implimentazzjoni tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK) se jkun importanti ħafna.
F’artiklu minn Jenny Conroy tal-Education and Training Boards Ireland (ETBI), ġie esplorat
ir-rwol ta’ progammi ta’ ħidma suċċessivi tal-EQAVET fil-bini ta’ kultura ta’ assigurazzjoni talkwalità fl-Istati Membri. Il-materjal żviluppat permezz ta’ dawn il-programmi ta’ ħidma –
skambji tal-aħjar prattika, attivitajiet ta’ tagħlim bejn il-pari, riżorsi ta’ żvilupp u monitoraġġ,
għenu biex tinkiseb il-viżjoni tal-komunità ta’ prattika tal-EQAVET li għandha tintegra kultura
ta’ assigurazzjoni tal-kwalità billi tiġi żviluppata firxa ta’ attivitajiet infurmati u inklużivi li
jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-Istati Membri.
EQAVET għen biex jappoġġja l-iżvilupp ta’ komunità ta’ prattika għall-assigurazzjoni talkwalità li hija mibnija madwar l-appoġġ, il-ħidma kollettiva, il-fehim konġunt, l-iskambju talesperjenzi u l-ġenerazzjoni ta’ għarfien ġdid li jista’ jinfluwenza bidla.
Il-vjaġġ storiku tal-approċċ Ewropew għall-assigurazzjoni tal-kwalità tal-ETV huwa illustrat
f’artiklu minn Barbary Kelly li kellha rwol ċentrali fl-iżvilupp tal-EQAVET sa mill-istadji bikrija
tal-kooperazzjoni Ewropea fl-assigurazzjoni tal-kwalità tal-ETV. Matul is-snin, in-Netwerk talEQAVET kellu rwol ċentrali fl-appoġġ għall-Istati Membri biex jirriformaw is-sistemi tal-ETV
tagħhom.
Il-punti ta’ referenza nazzjonali (NRPs), stabbiliti bħala riżultat tar-Rakkomandazzjoni, issa
għandhom rwol ċentrali fl-appoġġ għall-Istati Membri biex jirriformaw u jtejbu s-sistemi talassigurazzjoni tal-kwalità tal-ETV tagħhom. Minħabba l-portata ta’ sfidi futuri fl-edukazzjoni u
t-taħriġ, l-assigurazzjoni tal-kwalità tal-ETV se tirrikjedi livelli saħansitra ogħla ta’

kooperazzjoni u kollaborazzjoni Ewropea, li jwasslu għal aktar immaġinazzjoni u ħsieb millġdid dwar kif jistgħu jiġu appoġġjati aħjar l-inizjattivi tal-politika.
Il-proġett EQAVET fil-Prattika kkoordinat mill-Folkuniversitetet (l-Iżvezja) jipprovdi eżempju
ta’ proġett Ewropew li żviluppa linji gwida orjentati lejn il-fornitur għal implimentazzjoni
effettiva tal-kriterji tal-EQAVET fi ħdan oqfsa nazzjonali. In-natura innovattiva ta’ dan ilproġett tħallat l-approċċ ġerarkiku tal-UE mal-kriterji, id-deskritturi u l-indikaturi b’approċċ
kontroġerarkiku tal-ħtieġa bbażata fuq il-fornitur.
F’artiklu minn Georges Kostakis, nitgħallmu li l-analiżi tal-progress ta’ Cedefop fis-segwitu
tal-Bruges Communiqué turi li l-momentum tar-Rakkomandazzjoni ta’ EQAVET tal-2009
għen lill-pajjiżi biex itejbu l-kwalità tal-ETV billi jħalltu dejjem aktar l-awtovalutazzjoni u levalwazzjoni esterna. Ħafna pajjiżi ffokaw fuq oqfsa tal-assigurazzjoni tal-kwalità għal
fornituri tal-ETV inkluż l-iżvilupp ta’ għodod u linji gwida għal titjib kontinwu. Xi pajjiżi,
b’reazzjoni għal-linja diviżorja mċajpra bejn l-ETV inizjali u dik kontinwa żviluppaw sistemi
tal-QA komprensivi u integrati.
Ġew ipprovduti wkoll aġġornamenti qosra dwar il-Forum tal-EQAVET li seħħ fis16 ta’ Ottubru f’Helsinki matul il-Ġimgħa Ewropea tal-Ħiliet Vokazzjonali tal-2019 u lprogress fil-grupp ta’ esperti Ewropew dwar ir-rintraċċar ta’ gradwati li fih is-Segretarjat talEQAVET għandu rwol ta’ appoġġ importanti.
Il-Kummissjoni tipprovdi wkoll aġġornament qasir dwar l-ippjanar tagħha għall-perjodu
tranżitorju wara t-tmiem tal-mandat tas-Segretarjat attwali tal-EQAVET.

