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STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA  

 
L-adulti ta’ Malta jappellaw għal żieda fl-investiment fit-tagħlim għall-adulti 

Mill-inqas żewġ terzi tal-adulti f’kull Stat Membru tal-UE jaqblu li l-gvern tagħhom għandu jagħti 
prijorità lill-investiment fit-tagħlim u t-taħriġ tagħhom. F’Malta ċ-ċifra hija ta’ 96 %, l-ogħla 
proporzjon fl-UE, skont stħarriġ mis-Cedefop. 

L-adulti f’Malta huma, b’mod ġenerali, l-aktar pożittivi fl-UE dwar il-benefiċċji tat-tagħlim u t-
taħriġ. Madwar 95 % jemmnu li dawn jgħinu lin-nies isibu impjieg, jagħmlu progress fil-karrieri 
tagħhom u jżidu d-dħul tagħhom. Madwar 91 % jemmnu wkoll li t-tagħlim u t-taħriġ għall-adulti 
jistgħu jgħinu biex jitnaqqas il-qgħad. 

L-adulti Maltin huma wkoll l-aktar pożittivi dwar il-kwalità tat-tagħlim u t-taħriġ għall-adulti 
f’pajjiżhom. Madwar 90 % ġeneralment iqisu l-kwalità tiegħu bħala tajba jew pjuttost tajba, 
ferm ogħla mid-69 % fl-UE. Dawk li jipparteċipaw fit-tagħlim għall-adulti huma saħansitra aktar 
pożittivi dwar il-kwalità tiegħu. Madwar l-UE, 93 % tal-adulti li kienu pparteċipaw fit-tagħlim u 
t-taħriġ fis-sena preċedenti kklassifikawh bħala tajjeb jew pjuttost tajjeb. F’Malta, is-
sodisfazzjon kien saħansitra ogħla, b’99 %. 

Madwar 72 % tal-adulti madwar l-UE jaqblu li hemm ħafna opportunitajiet ta’ tagħlim u taħriġ 
f’pajjiżhom, meta mqabbla mad-90 % f’Malta. Madankollu, minkejja l-attitudnijiet pożittivi ħafna 
dwar it-tagħlim u t-taħriġ għall-adulti f’Malta, il-proporzjon li kien fittex informazzjoni dwarhom 
fit-12-il xahar preċedenti kien ta’ 39 %, ftit inqas mill-medja tal-UE ta’ 40 %. Dan ma jidhirx li 
hu minħabba nuqqas ta’ informazzjoni; 85 % tal-adulti f’Malta qalu li l-informazzjoni kienet faċli 
biex tinstab, meta mqabbla ma’ 66 % fl-UE. 

Fi 22 mit-30 pajjiż Ewropew mistħarrġa, ir-raġuni ewlenija għaliex l-adulti ma jipparteċipawx 
fit-tagħlim jew fit-taħriġ hija li ma għandhomx bżonn, iżda mhux f’Malta. Ir-raġuni ewlenija 
mogħtija bi 32 % hija d-diffikultà li t-taħriġ jiġi kkombinat ma’ impenji oħra. 

L-appoġġ għall-miżuri biex tiżdied il-parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim u t-taħriġ f’Malta huwa 
b’saħħtu ħafna. Madwar 79 % jappoġġaw bis-sħiħ miżuri li jipprovdu għajnuna finanzjarja biex 
titħeġġeġ il-parteċipazzjoni, meta mqabbla ma’ 56 % madwar l-UE. Barra minn hekk, 79 % 
jappoġġaw bil-qawwa l-għajnuna fl-indukrar tat-tfal u responsabbiltajiet oħra tal-familja biex 
tiġi mħeġġa l-parteċipazzjoni, meta mqabbla ma’ 58 % fl-UE. Madwar 78 % tal-adulti f’Malta 
jemmnu bis-sħiħ ukoll li informazzjoni u gwida aħjar iżidu l-parteċipazzjoni fit-tagħlim u t-taħriġ 
għall-adulti, meta mqabbla mal-medja tal-UE ta’ 49 %. Filwaqt li 54 % tal-adulti fl-UE jemmnu 
bis-sħiħ li r-rikonoxximent u ċ-ċertifikazzjoni tat-tagħlim u t-taħriġ għall-adulti jżidu l-
parteċipazzjoni, din iċ-ċifra titla’ għal 77 % f’Malta. 



  

L-UE ilha tipprova żżid il-parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim u t-taħriġ u għalkemm żdiedet 
għal madwar 11 % għadha taħt il-mira tagħha ta’ 15 % madwar l-Ewropa sal-2020. Ħafna Stati 
Membri ma laħqux din il-mira, inkluża Malta, fejn il-parteċipazzjoni hija ta’ 10.8 %. 

L-istħarriġ juri biċ-ċar li n-nuqqas ta’ parteċipazzjoni mhuwiex minħabba li l-adulti f’Malta huma 
negattivi dwar it-tagħlim u t-taħriġ; l-evidenza hija li huma fost l-aktar pożittivi fl-UE. 
Madankollu, bi 92 % jgħidu li jeħtieġu b’mod kostanti li jżommu l-ħiliet tagħhom aġġornati biex 
jagħmlu xogħolhom, l-istħarriġ jipprovdi bażi biex it-tagħlim u t-taħriġ tal-adulti f’Malta jitqiesu 
bħala prijorità tal-investiment u biex issir riflessjoni dwar kif aktar nies jistgħu jiġu mħeġġa biex 
jitgħallmu. 

Noti 

• It-tieni stħarriġ ta’ opinjoni tas-Cedefop, ippubblikat fl-2020, jipprovdi għarfien dwar x’jaħsbu l-
Ewropej dwar it-tagħlim għall-adulti u l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali kontinwi (CVET). L-
istħarriġ jinforma l-politiki biex il-VET isir għażla ta’ tagħlim aktar attraenti u effettiva. Dan sar bejn 
Mejju u Lulju 2019 u kien magħmul minn 40 466 intervista bit-telefon ma’ persuni ta’ 25 sena u aktar 
li jgħixu fl-UE, l-Iżlanda u n-Norveġja. Is-sejbiet tal-istħarriġ huma f’żewġ volumi. L-ewwel volum 
iħares lejn l-Istati Membri, it-tieni volum, li għandu jiġi ppubblikat fl-2021, iqis il-fehmiet tal-gruppi 
demografiċi u soċjoekonomiċi madwar l-UE. 

• Għall-miri tal-UE tul il-ħajja ara t-Tagħlim tul il-ħajja tal-Eurostat. 
 

• Aqra l-istqarrijiet għall-istampa tas-Cedefop hawn. 
• Abbona għall-prodotti għall-media l-oħra tas-Cedefop (bullettin, rivista, noti ta’ informazzjoni, 

eċċ.) billi toħloq kont tal-utent fuq is-sit web tagħna. 
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Dwar is-Cedefop 
Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) huwa ċ-ċentru ta’ referenza tal-
Unjoni Ewropea għall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, il-ħiliet u l-kwalifiki.  
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