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permess direttament mid-detenturi tad-drittijiet tal-awtur. 
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Daħla 
Hekk kif l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam 
tal-Ażil (EASO) iċċelebra l-10 anniversarju tiegħu, 
ġie rikonoxxut kif l-għoti ta’ taħriġ komuni 
kkontribwixxa għat-titjib tal-kwalità u l-
armonizzazzjoni fl-implimentazzjoni tas-Sistema 
Ewropea Komuni tal-Ażil. Fl-2012, l-Aġenzija 
ħadet f’idejha l-Kurrikulu Ewropew fil-qasam tal-
Ażil. Matul id-deċennju sussegwenti, il-firxa ta’ 
moduli espandiet. Kif se taqra fir-rapport, l-2021 
rat aktar titjib fl-iżvilupp ta’ moduli ta’ fondazzjoni 
u firxa usa’ ta’ moduli dwar l-akkoljenza. Ġew 
introdotti wkoll valutazzjonijiet volontarji bħala l-
ewwel pass biex ikunu jistgħu jiġu offruti 

kwalifiki speċifiċi għall-prattikanti li jaħdmu fil-qasam tal-ażil u tal-akkoljenza. 
 
Wara li adottat l-Istrateġija l-ġdida tagħha dwar l-akkoljenza fl-2021, l-Aġenzija żviluppat diversi 
moduli ta’ taħriġ relatati mal-akkoljenza u kienet involuta b’mod attiv fit-tisħiħ tal-kapaċità tas-
servizzi ta’ akkoljenza nazzjonali billi pprovdiet taħriġ għall-uffiċjali tal-akkoljenza kemm fl-UE+ kif 
ukoll f’pajjiżi terzi li qed jiffaċċjaw pressjonijiet sproporzjonati fuq is-sistemi ta’ akkoljenza 
tagħhom. Dan il-bini tal-kapaċità ġie appoġġat minn pariri tekniċi mit-Tim ta’ Akkoljenza tal-
Aġenzija. 
 
Bi tħejjija għat-trasformazzjoni tal-EASO fl-EUAA1, tnieda kurrikulu ta’ taħriġ usa’ sabiex jiġi infurzat 
mill-ġdid ir-rwol fundamentali tat-taħriġ fl-elementi kollha tal-mandat il-ġdid tal-Aġenzija. Din il-
ħidma li għaddejja hija essenzjali biex tinkiseb konverġenza akbar fil-prattiki nazzjonali tal-ażil u l-
akkoljenza. Parti mill-mandat il-ġdid ifisser li l-Aġenzija se tkun tista’ tiskjera l-persunal b’mod 
rapidu biex tipprovdi assistenza operazzjonali lill-Istati Membri, inkluż fi żmien qasir. Sabiex dawn 
it-Timijiet ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-Ażil ikunu jistgħu jsiru kompletament operazzjonali u lesti li 
jipprovdu assistenza fuq il-post, l-Aġenzija ħejjiet taħriġ ta’ induzzjoni speċjali li idealment għandu 
jitwettaq qabel l-użu. 
 
Dan ir-Rapport Annwali dwar it-Taħriġ jipprovdi xi sfond dwar iċ-ċifri tal-għoti tat-taħriġ matul is-
sena. Se tara kif l-Aġenzija kompliet tapplika soluzzjonijiet online biex is-sessjonijiet wiċċ imb wiċċ 
tissostitwihom b’webinars, u b’hekk żammet livelli għoljin ta’ għoti ta’ taħriġ. Aktar allinjament mal-
istandards Ewropej ta’ kwalità fil-qasam tal-edukazzjoni baqa’ fil-qalba tal-attivitajiet ta’ taħriġ 
tagħha u l-Aġenzija ħadmet mill-qrib mal-Istati Membri biex tiżgura li dawn l-istandards ikunu 
jistgħu jinżammu u jittejbu kull meta jingħata t-taħriġ. 
 
Il-kwalità u s-sodisfazzjon jibqgħu ta’ importanza kbira, u, matul is-sena, l-Aġenzija stabbiliet 
servizzi ta’ appoġġ imtejba, kif ukoll mekkaniżmu ta’ rapportar imsaħħaħ li jikkontribwixxi għal 
attivitajiet ta’ evalwazzjoni robusti biex ikun żgurat it-titjib kontinwu tat-taħriġ tagħna. 

Nina Gregori 

Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil  

 
1 Fid-19 ta’ Jannar 2022, l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Ażil (EASO) sar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 
għall-Ażil (EUAA). L-informazzjoni fir-rapport tirreferi għall-attivitajiet imwettqa mill-EASO fl-2021, iżda r-rapport 
huwa ppubblikat mill-EUAA. 
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Introduzzjoni 
Dan ir-rapport jagħti ħarsa ġenerali lejn l-attivitajiet ewlenin imwettqa matul l-2021 mill-
Aġenzija. It-taħriġ jifforma parti integrali mill-appoġġ permanenti tal-Aġenzija lill-Istati Membri, 
flimkien mal-bini tal-kapaċità fil-kuntest tal-appoġġ operazzjonali pprovdut lil dawk l-istati li s-
sistemi tal-ażil u l-akkoljenza tagħhom huma taħt pressjoni sproporzjonata. Il-forniment ta’ 
materjal ta’ taħriġ komuni jippermetti kooperazzjoni aħjar bejn l-Istati Membri fl-oqsma kemm 
tal-ażil kif ukoll tal-akkoljenza. L-għan ġenerali tat-taħriġ huwa li jippromwovi prattika tajba u l-
armonizzazzjoni tal-implimentazzjoni prattika tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil. 

Ir-Rapport Annwali dwar it-Taħriġ jipprovdi aġġornament dwar l-eżiti miksuba matul is-sena u 
jinkludi ħarsa ġenerali lejn l-attivitajiet ewlenin ta’ taħriġ u kopertura aktar fil-fond ta’ temi 
speċifiċi. Għal aktar informazzjoni, ara r-Rapport Annwali dwar it-Taħriġ sħiħ. 

Ħarsa ġenerali lejn l-attivitajiet ta’ taħriġ 
Fl-2021, l-għadd totali ta’ parteċipazzjonijiet fis-sessjonijiet ta’ taħriġ laħaq is-
7 398. Il-parteċipazzjoni ġenerali naqset bi ftit b’6 % meta mqabbla mal-2020. 
Filwaqt li l-parteċipazzjoni fil-moduli naqset bi 15 %, il-parteċipazzjoni fl-attivitajiet 
ta’ taħriġ fi ħdan il-pjanijiet operattivi (korsijiet standard, taħriġ fuq il-post tax-
xogħol u korsijiet imfassla apposta) rat żieda ta’ 57 %. 

Ċifri ewlenin dwar l-attivitajiet ta’ taħriġ fl-2021

665 
sessjoni 

4 819 
-il individwu 

4 407 
parteċipazzjonijiet 

3 140 
parteċipazzjoni 

4 819-il individwu ġew imħarrġa 
f’sessjonijiet ta’ taħriġ, li jirrappreżentaw 
total ta’ 7 398 parteċipant. 

Fl-2021 saru 665 sessjoni ta’ taħriġ. 

Saru 211-il sessjoni taħt il-pjan operazzjonali, b’1 950 individwu 
mħarrġa u b’total ta’ 3 140 parteċipazzjoni. 

694 
parteċipazzjoni 

Ġew irreġistrati 4 407 parteċipanti mill-pajjiżi tal-
UE+ fis-sessjonijiet tal-kurrikulu ta’ taħriġ fl-2021. 

Taħriġ 

486 individwu ġew imħarrġa fis-
sessjonijiet ta’ ħarreġ lil min iħarreġ tal-
EASO, li jirrappreżentaw total ta’ 694 
parteċipant. 

https://euaa.europa.eu/publications/annual-training-report-2021
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Il-monitoraġġ tar-rispons mill-attivitajiet ta’ taħriġ fl-2021 

L-Aġenzija tqis ir-rispons tal-parteċipanti biex tippromwovi kultura ta’ titjib 
kontinwu u tagħlim iċċentrat fuq l-istudenti u tistinka biex tiżgura li t-taħriġ li 
tipprovdi jkun xieraq u jseħħ f’ambjent ta’ tagħlim li jipprovdi appoġġ u li jkun 
effettiv. Iċ-ċifri li ġejjin jenfasizzaw rata ta’ sodisfazzjon għolja b’mod ġenerali.

 

Fiċ-ċentru tal-attenzjoni 
 Metodoloġija ġdida tad-disinn implimentata bis-sħiħ 

Ġiet implimentata bis-sħiħ metodoloġija ġdida tad-disinn meta jiġu żviluppati 
moduli ġodda u jiġu aġġornati dawk eżistenti. L-eżiti kollha tat-tagħlim huma 
definiti biex jirriflettu mill-qrib il-kompiti attwali li l-istudenti jwettqu, u kwalunkwe 
duplikazzjoni tal-kontenut ġiet eliminata. 

Ir-ristrutturar tal-moduli ewlenin għall-istudenti 

Ir-ristrutturar tal-moduli ta’ taħriġ dwar l-“Inklużjoni”, il-“Metodu ta’ intervista dwar l-Ażil” (li 
qabel kien “Tekniki ta’ intervistar”) u l-“Valutazzjoni tal-evidenza” tlesta. 

L-iżvilupp tal-moduli ta’ fondazzjoni 

Ġew żviluppati moduli ta’ fondazzjoni ġodda biex jipprovdu għarfien u ħiliet bażiċi u trasversali 
li mbagħad jistgħu jiġu applikati għall-Kurrikulu Ewropew fil-qasam tal-Ażil kollu: 

• Introduzzjoni għal qafas legali dwar id-drittijiet fundamentali u l-protezzjoni 
internazzjonali fl-UE; 

• Introduzzjoni għal standards etiċi u professjonali; 
• Introduzzjoni għall-komunikazzjoni għall-prattikanti tal-ażil u tal-akkoljenza; 
• Introduzzjoni għall-vulnerabbiltà. 

88 %
għall-attivitajiet 
kollha ta’ taħriġ

86 %
għall-attivitajiet ta’ 
taħriġ fil-kuntest ta’ 
appoġġ permanenti

89 %
għall-attivitajiet ta’ 
taħriġ fil-kuntest ta’ 

appoġġ 
operazzjonali
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Korsijiet għal min iħarreġ 

Ġie żviluppat taħriġ immirat speċifikament għal min iħarreġ, inkluż taħriġ tematiku dwar iċ-
“Ċentru tal-Ażil” u taħriġ immirat lejn il-bini tal-għarfien u l-ħiliet tal-ħarrieġa, bħal “Kif issir 
għalliem tal-EASO”, “Kif issir assessur tal-EASO” u “Introduzzjoni għall-coaching”. 

Moduli fil-qasam tematiku tal-vulnerabbiltà 

Ġew żviluppati żewġ moduli ġodda - “Applikanti b’SOGIESC differenti” (2) u “Vittmi ta’ 
vjolenza abbażi tal-ġeneru” , u l-modulu tat-“Traffikar tal-bnedmin” ġie aġġornat. 

 

 Enfasi fuq l-akkoljenza 

L-Aġenzija estendiet il-firxa ta’ taħriġ iffukat speċifikament fuq l-akkoljenza. Il-
modulu ta’ “L-Akkoljenza” kien wieħed mill-aktar popolari f’termini ta’ 
parteċipazzjoni, flimkien mal-moduli ewlenin u L-Intervistar ta’ persuni 

vulnerabbli. Żewġ moduli ffukaw fuq persuni vulnerabbli fil-kuntest tal-akkoljenza (“L-
Akkoljenza ta’ persuni vulnerabbli – Blokok A u B”), iffinalizzati fl-2020, attiraw ukoll għadd 
sinifikanti ta’ parteċipazzjonijiet. Diversi moduli ta’ taħriġ relatati mal-akkoljenza qed jiġu 
żviluppati u se jiffurmaw parti mill-perkors ta’ tagħlim għall-uffiċjali tal-akkoljenza: 

• Introduzzjoni għall-akkoljenza; 
• Il-ġestjoni tal-kunflitti u l-medjazzjoni fl-akkoljenza; 
• Appoġġ psikosoċjali u gwida fl-akkoljenza; 
• Ġestjoni fil-kuntest tal-akkoljenza. 

In-network tal-Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali tat-Taħriġ għall-akkoljenza 

L-Aġenzija stabbiliet network ta’ Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali tat-Taħriġ (NCPs) għall-
akkoljenza. Dan huwa b’rikonoxximent tar-rwol essenzjali tal-awtoritajiet tal-akkoljenza fil-
funzjonament effettiv tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil u l-importanza li tali awtoritajiet jiġu 
involuti f’konsultazzjonijiet regolari. 

Pjan operazzjonali għal appoġġ speċjali dwar l-akkoljenza – Spanja 

Il-pjan operazzjonali tal-2021 għal appoġġ speċjali dwar l-akkoljenza ffirmat bejn l-EASO u 
Spanja tfassal u ġie implimentat f’kollaborazzjoni mill-qrib ma’ firxa wiesgħa ta’ partijiet 
ikkonċernati tal-akkoljenza li joperaw fi Spanja taħt it-tmexxija tas-Segretarju tal-Istat għall-
Migrazzjoni. L-Aġenzija żviluppat kors ta’ induzzjoni dwar l-akkoljenza, li jintroduċi lill-membri 

 
(2) L-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru u l-espressjoni u l-karatteristiċi tas-sess. 
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ġodda tal-persunal ta’ akkoljenza għall-prinċipji, l-istandards u l-proċeduri legali fl-akkoljenza 
skont id-Direttiva dwar il-Kondizzjonijiet tal-Akkoljenza u l-liġi nazzjonali. 

 Coaching fl-operazzjonijiet 

L-Aġenzija implimentat pjan ta’ taħriġ konġunt, li ffoka fuq iż-żieda tan-numru u l-
oqsma speċjalizzati ta’ taħriġ mogħtija flimkien mas-Servizz tal-Ażil Grieg skont il-
pjan operazzjonali tal-Aġenzija għall-Greċja. Waħda mill-attivitajiet ewlenin ta’ taħriġ 

kienet il-coaching fuq il-post tax-xogħol li kellu l-għan li jappoġġa lill-ħaddiema responsabbli 
mill-każijiet tas-Servizzi tal-Ażil Griegi u lill-membri tal-persunal temporanju tal-EASO li jaħdmu 
fuq il-post bħala ħaddiema responsabbli mill-każijiet. 

Koordinaturi tal-Uffiċċju tal-Pajjiż 

Pass sinifikanti fit-tisħiħ tal-kollaborazzjoni diretta mal-Istati Membri huwa l-
introduzzjoni tar-rwol tal-Koordinaturi tal-Uffiċċju tal-Pajjiż, li jaġixxu bħala l-punt 
ewlieni ta’ kuntatt għat-Taħriġ tal-NCPs dwar l-ażil u l-akkoljenza. 

 

Esperjenza tal-utenti tal-e-Apprendiment 

Sar ħafna titjib biex jiġi żgurat li l-istudenti jkollhom esperjenza online aħjar: 

• interfaċċa ġdida tal-utent għas-Sistema ta’ Ġestjoni tat-Tagħlim; 
• stil ġdid tad-disinn tal-modulu tal-e-Apprendiment li jnaqqas in-numru ta’ klikks/passi 

meħtieġa biex tintlaħaq paġna speċifika ta’ kontenut, b’aċċess ibbażat fuq ir-regoli 
biex jipprevjeni lill-utent milli jinnaviga liberament. 

L-Aġenzija introduċiet ukoll il-kunċett ta’ ekosistema tat-teknoloġiji tat-tagħlim li tinkludi l-
għodod, il-pjattaformi, il-flussi tax-xogħol awtomatizzati, is-servizzi diġitali u komponenti oħra li 
jappoġġaw il-ġestjoni ta’ moduli, korsijiet u programmi online, inkluż id-disinn, il-produzzjoni, it-
twassil u l-analiżi tal-esperjenza tal-istudenti tagħhom. 

• Verżjoni ġdida tal-għodda ta’ Reġistrazzjoni tat-Taħriġ tal-EUAA (ETET v2.0) se 
tħeġġeġ il-parteċipazzjoni attiva tal-Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali tat-taħriġ fil-monitoraġġ 
tal-proċess ta’ reġistrazzjoni tal-istudenti. 

• L-ottimizzazzjoni tal-uffiċċju tas-servizz ittejjeb it-traċċar tal-kwistjonijiet billi 
timplimenta sistema ta’ ħruġ ta’ biljetti. 

• Sistema ġdida ta’ Ġestjoni tal-Kuntatti mal-Partijiet ikkonċernati ttejjeb il-proċess 
biex jintbagħtu stediniet għal avvenimenti, stħarriġ u aġġornamenti ad hoc. 
 

 L-allinjament tat-taħriġ tal-EASO mal-istandards Ewropej 

• L-Aġenzija lestiet l-iżvilupp ta’ żewġ metodoloġiji rigward l-analiżi tal-ħtiġijiet 
tat-taħriġ u l-evalwazzjoni tat-taħriġ, li huma flessibbli biżżejjed biex jiġu 
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implimentati matul sitwazzjonijiet li jeħtieġu rispons rapidu jew analiżi fil-fond fil-
kuntesti differenti li fihom jingħata t-taħriġ (inklużi operazzjonijiet u appoġġ minn pajjiżi 
mhux tal-UE). 

• Iċ-ċentru ta’ taħriġ kien qed jaħdem ma’ grupp ta’ esperti mill-akkademja biex itejjeb il-
konformità tiegħu mal-istandards ta’ kwalità Ewropej fil-qasam tal-edukazzjoni 
għolja. 

• Sabiex takkumpanja l-użu prattiku tal-Qafas Ewropew għall-Kwalifiki Settorjali, l-
Aġenzija ppubblikat it-“Toolkit tal-ESQF” li jipprovdi firxa ta’ dokumenti ta’ sostenn. 

 

Konklużjoni 
Fl-aħħar ta’ Ġunju 2021, intlaħaq ftehim politiku bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea dwar il-mandat imsaħħaħ il-ġdid li stabbilixxa l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 
għall-Ażil (EUAA). Fil-mandat il-ġdid, it-taħriġ jissemma b’mod espliċitu, inkluż it-taħriġ f’oqsma 
relatati mal-akkoljenza. Il-Kurrikulu ta’ Taħriġ ingħata l-isem ġdid tal-Kurrikulu Ewropew fil-
qasam tal-Ażil. 

Lejn Akkademja tal-EUAA 

F’konformità mal-Artikolu 8(4) tar-Regolament tal-EUAA, filwaqt li tiżgura u tkompli ttejjeb it-
taħriġ ta’ kwalità għolja adegwat għall-użu, l-Aġenzija qed tiffoka fuq l-aspetti li ġejjin: 

• il-kwalità tal-kontenut – tfassil adegwat għall-użu tal-attivitajiet ta’ taħriġ; 
• il-kwalità tat-twassil u l-esperjenza tal-istudenti; 
• il-kwalità tal-eżiti – l-affidabbiltà, il-konsistenza u l-komparabbiltà tal-eżiti tat-taħriġ 

irrispettivament mill-post u mill-mod ta’ twassil. 

L-iżviluppi u t-titjib kollha fil-qasam tad-disinn tat-taħriġ, tal-għoti u tal-assigurazzjoni tal-kwalità 
tal-EUAA jippermettilna niksbu għan strateġiku ieħor: l-istabbiliment tal-Akkademja tal-EUAA, 
fornitur tal-kwalifiki kompletament u uffiċjalment rikonoxxut. Dan l-istatus se jtejjeb ħafna l-
esperjenza tal-istudenti billi jiffaċilita r-rikonoxximent uffiċjali tar-riżultati tat-taħriġ tal-EUAA – 
ċertifikati, kwalifiki, gradi, eċċ. fl-Istati Membri kollha tal-UE u lil hinn minnhom. 

  

Fl-2021, ilqajna l-ewwel ħarrieġa iċċertifikati tal-EUAA 

L-Aġenzija nediet proċedura biex tiċċertifika ħarrieġa ta’ esperjenza permezz tat-tnedija ta’ 
valutazzjonijiet u ta’ modulu speċifiku għall-ksib tal-ħiliet meħtieġa għall-valutazzjoni tal-
istudenti. Dan il-pass importanti jfisser li l-awtoritajiet tal-Istati Membri issa jistgħu jivvalutaw jekk 
l-istudenti tagħhom laħqux l-eżiti ta’ tagħlim definiti u għalhekk jistgħu juru li għandhom l-
għarfien u l-ħiliet biex iwettqu l-kompiti tagħhom skont prattika tajba u f’konformità mas-Sistema 
Ewropea Komuni tal-Ażil. 
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