Stħarriġ dwar l-użu ta’ għodod għall-verifiki tal-ħiliet fl-organizzazzjonijiet li jaħdmu mal-adulti
f'Malta
Introduzzjoni
L-Għodod għall-Verifiki tal-Ħiliet għandhom il-potenzjal li jgħinu lill-adulti jivvalutaw il-ħiliet bażiċi tagħhom stess fil-qari, fil-kitba, finnumeriżmu u l-ħiliet fl-użu tal-kompjuter/diġitali. Għodda għall-Verifika tal-Ħiliet tista’ tkun magħrufa wkoll bħala Eżerċizzju għat-Tfassil
ta’ Profil tal-Ħiliet, Dijanjostika tal-Ħiliet, Valutazzjoni tal-Ħiliet, Portafoll tal-Ħiliet, Verifiki tal-Kompetenza, Valutazzjoni tal-Kompetenza,
jew Verifika tal-Ħiliet.
L-għan ta’ dan l-istħarriġ huwa li jkun stabbilit il-livell ta’ għarfien dwar l-Għodod għall-Verifiki tal-Ħiliet u biex jgħin lil kull pajjiż
parteċipant jidentifika l-kundizzjonijiet li jippermettu lill-adulti jużaw u jibbenefikaw minn Għodda għall-Verifiki tal-Ħiliet.
Inti se tkun mistoqsi massimu ta’ 10-il mistoqsija b’rabta mal-esperjenza tal-organizzazzjoni tiegħek tal-Għodod għall-Verifika tal-Ħiliet
u l-kundizzjonijiet li jippermettu lill-adulti jużaw l-Għodod għall-Verifika tal-Ħiliet. Għandu joħodlok inqas minn 10 minuti biex timlih.
It-tweġibiet kollha huma anonimi u l-kunfidenzjalità hija assigurata. L-ebda indirizz tal-IP tal-kompjuters mhu se jiġi rreġistrat jew
illogjat. Dan l-istħarriġ huwa amministrat mill-Istitut tat-Teknoloġija ta’ Waterford fl-Irlanda u s-sejbiet se jiġu ppreżentati lill-imsieħba talproġett u se jkunu disponibbli fuq is-sit web tal-proġett.
M’hemmx tweġiba tajba jew ħażina; iżda nixtiqukom twieġbu bl-iktar mod onest possibbli. Jekk jogħġbok imla dan l-istħarriġ biss jekk lorganizzazzjoni tiegħek taħdem ma’ adulti b’ħiliet bażiċi baxxi, li għandhom 25 sena jew iktar, li huma barra mill-edukazzjoni formali u ttaħriġ, li huma qiegħda jew f’riskju ta’ qgħad u li l-livelli ta’ kwalifiki edukattivi tagħhom mhumiex ogħla mil-livell 3 tal-MQF.
L-istħarriġ se jibqa’ miftuħ sad-9 ta’ Diċembru, 2019, iżda nħeġġukom biex timlewh qabel din id-data.
Jekk jogħġbok ibgħat email lil Christianne Fenech fuq christianne.fenech@gov.mt jekk għandek xi diffikultà jew mistoqsija dwar dan listħarriġ. Napprezzaw ħafna l-parteċipazzjoni tiegħek.

X'inhu l-proġett “Check-In Take-Off” (CITO)?
Il-proġett Erasmus+, “Check-In Take-Off” (CITO) se joħloq għodda li tappoġġja lill-adulti li għandhom bżonnijiet li ma ntlaħqux filqasam diġitali, fil-litteriżmu u fin-numeriżmu, biex jipparteċipaw f’esperjenza ta’ tagħlim ġdida. Din l-għodda se toħloq ambjent li
jsaħħaħ il-kunfidenza tal-utenti billi jirrikonoxxi l-ħiliet li diġà għandhom u jimmotivahom jieħdu l-passi li jmiss biex jilħqu l-għan
tagħhom. Il-proġett se jsarraf fi stħarriġ komparattiv, għodda għall-verifika tal-ħiliet, kif ukoll taħriġ u għodda ta’ sensibilizzazzjoni għallpartijiet interessati.
Għalfejn qed nagħmlu dan?
L-edukazzjoni għandha s-setgħa li tittrasforma l-ħajja tal-istudenti, tal-familji tagħhom u tal-komunitajiet tagħhom, u għandha rwol
importanti fl-indirizzar tal-qasma soċjali u l-inugwaljanza. Ir-ritorn għat-tagħlim minn studenti adulti għandu l-potenzjal li joffri tama,
inizjattiva u orjentazzjoni pożittiva lejn il-futur tagħhom.
Skont il-Kummissjoni Ewropea, madwar wieħed minn kull ħames adulti Ewropej għandhom diffikultajiet fejn jidħlu l-qari u l-kitba f’livell
bażiku, in-numeriżmu jew l-użu ta’ għodod diġitali fil-ħajja ta’ kuljum. Aktar minn 61 miljun adult Ewropew għandhom, l-aktar l-aktar,
livell ta’ edukazzjoni sekondarja minuri. L-adulti b’ħiliet bażiċi u bi kwalifika f’livell baxx huma f’riskju ogħla ta’ qgħad, faqar u esklużjoni
soċjali. Biex jindirizza dawn l-isfidi, fl-2016, il-Kunsill Ewropew adotta r-Rakkomandazzjoni tal-kunsill dwar perkorsi ta’ titjib tal-ħiliet. Din
għandha l-għan li tgħin lill-adulti jtejbu l-litteriżmu bażiku tagħhom, in-numeriżmu u l-ħiliet diġitali. Abbażi ta’ din ir-Rakkomandazzjoni,
il-proġett CITO għandu l-intenzjoni li jiżviluppa għodda għall-verifika tal-ħiliet. Din l-għodda se tiġi ttestjata fit-tliet pajjiżi sħab, Malta, lIrlanda u n-Norveġja.
Kif jaħdem il-proġett CITO?
Il-proġett tas-CITO ser jaħdem mal-partijiet interessati biex jiżviluppa l-għarfien tagħhom dwar in-nies li għandhom problemi fillitteriżmu, il-ħiliet matematiċi u l-ħiliet diġitali. Il-proġett CITO ser jipprovdi wkoll taħriġ u għodda ta' sensibilizzazzjoni għall-partijiet
interessati.
Għal aktar informazzjoni dwar il-proġett, ara www.citoproject.eu

* 1. Kunsens:
Jekk jogħġbok kun żgur li qrajt il-fuljett ta’ informazzjoni qabel ma taċċetta li tipparteċipa f’dan l-istħarriġ.

·

Jiena qrajt u fhimt il-fuljett ta’ informazzjoni u fhimt kif nista’ nitlob informazzjoni addizzjonali dwar il-

proġett.
·

Jiena nirrikonoxxi li l-parteċipazzjoni tiegħi fil-proġett hija volontarja u nista’ nirtira fi kwalunkwe ħin.

Nifhem li m’għandix għalfejn nagħti raġuni biex nirtira minn dan l-istħarriġ.
·
Jiena nifhem li t-tweġibiet kollha huma anonimi u li r-riżultati se jiġu ppreżentati f’ġabra ta’
informazzjoni.
·

Jiena nagħti permess biex it-tweġibiet tiegħi għal dan l-istħarriġ jiġu maħżuna jew ipproċessati

elettronikament għall-finijiet ta’ riċerka xjentifika/pubblikazzjoni u biex jintużaw fi studji relatati, iżda biss jekk
ir-riċerka tkun approvata minn Kumitat tal-Etika fir-Riċerka.
Jekk jogħġbok agħżel waħda mill-għażliet ta’ hawn taħt biex tkun tista’ tipproċedi:
Jiena nixtieq nimla l-istħarriġ
Jiena ma nixtieqx nimla l-istħarriġ
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* 2. Jekk jogħġbok iddeskrivi l-organizzazzjoni billi tagħżel waħda minn dawn li ġejjin:
Servizzi tal-Impjiegi Pubbliċi
Fornituri tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ Ulterjuri
Post tax-Xogħol

* 3. L-organizzazzjoni tiegħek qatt użat għodda għall-verifika tal-ħiliet?
Iva
Le
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4. X’inhu l-isem tal-Għodda għall-Verifika tal-Ħiliet li użajtu?

5. Kif tintuża l-Għodda għall-Verifika tal-Ħiliet?
Tintuża bl-assistenza ta’ speċjalist fil-qasam tal-gwida
Tintuża bl-assistenza ta’ mentor
Tintuża b’mod indipendenti mill-adult li jkun qed jagħmel il-verifika tal-ħiliet
Oħrajn

6. Jekk jogħġbok indika kemm taqbel jew ma taqbilx mad-dikjarazzjoni li ġejja:
Huwa mixtieq li l-Għodda għall-Verifika tal-Ħiliet tkun disponibbli biex l-adulti jużawha b’mod indipendenti
Naqbel totalment

Naqbel

La naqbel u lanqas ma
naqbilx

Ma naqbilx

Totalment ma naqbilx
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7. Jekk jogħġbok agħżel raġuni waħda jew iktar għall-użu tiegħek ta’ din/dawn l-Għodda/l-Għodod
għall-Verifika tal-Ħiliet għas-Servizzi tal-Impjiegi Pubbliċi:
a. Huwa parti minn qafas legali li jagħti d-dritt lill-adulti li jkollhom aċċess għal Għodda għall-Verifika tal-Ħiliet
b. Għandna servizzi tal-impjiegi li jużaw Għodod għall-Verifika tal-Ħiliet
c. Oħrajn

8. Jekk jogħġbok agħżel raġuni waħda jew iktar għall-użu tiegħek ta’ din/dawn l-Għodda/l-Għodod
għall-Verifika tal-Ħiliet għall-Fornituri tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ Ulterjuri
a. Huwa parti minn qafas legali li jagħti d-dritt lill-adulti li jkollhom aċċess għal Għodda għall-Verifika tal-Ħiliet
b. Għandna proċess ta’ valutazzjoni inizjali biex in-nies jitqiegħdu fil-livell it-tajjeb fi programm
c. Nużawha bħala parti mill-proċess ta’ induzzjoni għal studenti ġodda
d. Oħrajn

9. Jekk jogħġbok agħżel raġuni waħda jew iktar għall-użu tiegħek ta’ din/dawn l-Għodda/l-Għodod
għall-Verifika tal-Ħiliet għall-Postijiet tax-Xogħol
Huwa parti minn qafas legali li jagħti d-dritt lill-adulti li jkollhom aċċess għal Għodda għall-Verifika tal-Ħiliet
Oħrajn

* 10. L-Għodda għall-Verifika tal-Ħiliet tagħti għażliet ta’ tagħlim?
Iva
Le

11. Jekk jogħġbok indika kemm taqbel jew ma taqbilx mad-dikjarazzjoni li ġejja:
L-Għodda/L-Għodod għall-Verifika tal-Ħiliet partikolari tagħna tiggwida/jiggwidaw lill-adult lejn it-tagħlim tul
il-ħajja.
Naqbel totalment

Naqbel

La naqbel u lanqas ma
naqbilx

Ma naqbilx

Totalment ma naqbilx
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* 12. Jekk jogħġbok indika kemm taqbel jew ma taqbilx ma’ kull waħda minn dawn id-dikjarazzjonijiet:
Naqbel totalment

Naqbel

La naqbel u lanqas
ma naqbilx

Il-verifika tal-ħiliet
tista’ tieħu wisq ħin biex
tamministra
Nemmen bis-sħiħ li iktar
ma adult iwettaq ilverifika talħiliet waħdu/waħedha,
iktar isir/issir motivat/a
Ma naħsibx li ladulti b’livelli baxxi ta’
kwalifiki edukattivi jew
livelli baxxi ta’ ħiliet florganizzazzjoni
tagħna jistgħu jwettqu
valutazzjoni tal-ħiliet
tagħhom huma stess
waħedhom. Xi forma ta’
assistenza hija, jew tista’
tkun, meħtieġa.
Ir-riżultat ta’ verifika talħiliet għandha tkun ta’
informazzjoni għallistudenti biex
tindikalhom il-pass li
jmiss fit-taħriġ tagħhom.

L-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea għall-produzzjoni ta’ din il-pubblikazzjoni ma jikkostitwixxix
approvazzjoni tal-kontenut, li jirrifletti biss il-fehmiet tal-awturi, u l-Kummissjoni ma tistax tinżamm
responsabbli għal kwalunkwe użu li jista’ jsir mill-informazzjoni li tinsab fiha.

Ma naqbilx

Totalment ma
naqbilx

