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Daħla 

Merħba fil-Katalogu tat-Taħriġ tagħna! 

Fl-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil (EUAA), aħna nappoġġaw lill-Istati Membri billi 
nipprovdu assistenza legali, teknika, konsultattiva u operazzjonali biex jiġi żgurat li kwalunkwe 
persuna li tapplika għall-protezzjoni internazzjonali tirċievi trattament ġust u ugwali madwar l-
UE. L-assistenza tieħu ħafna formati u waħda mill-għodod ewlenin disponibbli hija l-Kurrikulu 
Ewropew fil-Qasam tal-Ażil. 
 
Dan il-kurrikulu ta’ taħriġ vokazzjonali tfassal speċifikament għall-uffiċjali tal-ażil, tal-akkoljenza 
u uffiċjali oħra li jaħdmu fl-Istati Membri u fil-pajjiżi assoċjati li għandhom l-arranġamenti rilevanti 
fis-seħħ. Fil-qafas ta’ strateġija ta’ kooperazzjoni esterna, il-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil 
huwa waħda mill-għodod tal-bini tal-kapaċitajiet li jappoġġaw lill-amministrazzjonijiet nazzjonali 
tal-ażil u l-akkoljenza ta’ pajjiżi mhux tal-UE. L-għan tiegħu huwa li jgħin lill-istudenti jiksbu fehim 
komuni tal-istandards tal-UE u dawk internazzjonali fil-qasam billi jiġu mgħammra bil-ħiliet 
meħtieġa biex jiġu żgurati proċeduri rapidi u ġusti. 
 
Il-moduli ta’ taħriġ fil-kurrikulu jiffurmaw ukoll il-bażi għat-taħriġ mogħti f’kuntest operazzjonali li 
jħejji lill-amministrazzjonijiet nazzjonali biex jimplimentaw l-obbligi tagħhom skont is-Sistema 
Ewropea Komuni tal-Ażil jew biex jimmaniġġjaw b’mod effettiv pressjoni sproporzjonata mill-
flussi migratorji. Billi tipprovdi taħriġ vokazzjonali komuni, l-EUAA tistinka biex iġġib konformità 
akbar mal-prattiki nazzjonali tal-ażil u tal-akkoljenza. 
 
F’dan il-katalogu tat-taħriġ, se ssib sommarju komprensiv tal-moduli ta’ taħriġ kollha u tal-lingwi 
li huma disponibbli fihom. Dan jinkludi wkoll informazzjoni essenzjali dwar kull modulu, bħall-
istudenti fil-mira, id-durata, l-eżiti tal-apprendiment, il-ħarsa ġenerali u l-għan. 
 
L-EUAA qed tintroduċi valutazzjonijiet volontarji bħala l-ewwel 
pass biex tkun tista’ toffri kwalifiki speċifiċi għall-prattikanti li 
jaħdmu fil-qasam tal-ażil u l-akkoljenza. Is-suċċess fil-
valutazzjonijiet juri li student kiseb l-eżiti tal-apprendiment 
maħsuba u jagħti lill-impjegatur tiegħu l-fiduċja li l-uffiċjali 
tiegħu għandhom l-għarfien u l-ħiliet li se jħejjuhom biex 
jimplimentaw is-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil fl-Istati 
Membri. Se ssib informazzjoni dwar l-istrateġija ta’ valutazzjoni 
fuq il-paġni tal-moduli ta’ taħriġ li għalihom il-valutazzjonijiet 
huma diġà disponibbli. 
 
Nixtieq nawguralek kull suċċess fl-istudji tiegħek! 
Rachelle Cortis 
Kap taċ-Ċentru tat-Taħriġ u tal-Iżvilupp Professjonali tal-EUAA (a.i.) 
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Introduzzjoni għall-Kurrikulu Ewropew fil-
Qasam tal-Ażil 

Il-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil għandu firxa komprensiva ta’ moduli li jkopru l-qasam 
kollu tal-protezzjoni internazzjonali. Il-kurrikulu jinkludi: 

• moduli ewlenin li jkopru l-għarfien essenzjali meħtieġ mill-uffiċjali tal-ażil; 

• firxa ta’ moduli għall-uffiċjali tal-akkoljenza; 

• moduli li jiffurmaw il-pedament u moduli introduttorji mmirati lejn persuni li jibdew 
jaħdmu fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali jew persuni minn setturi oħra li 
jittrattaw kwistjonijiet ta’ ażil fuq bażi regolari, bħall-uffiċjali tar-reġistrazzjoni; 

• moduli avvanzati u speċjalizzati li jippermettu lill-uffiċjali b’esperjenza jikkonsolidaw il-
ħiliet jew jispeċjalizzaw f’qasam partikolari ta’ kompetenza bħall-vulnerabbiltà; 

• korsijiet għal min iħarreġ – nużaw metodoloġija ta’ taħriġ għall-ħarrieġa biex tappoġġa 
l-iżvilupp tal-ħiliet, tal-għarfien, u tal-kompetenzi tal-ħarrieġa li mbagħad iħarrġu lill-
persunal fl-amministrazzjonijiet nazzjonali, u b’hekk jinħoloq effett multiplikatur. 

 

Il-moduli ġew żviluppati fil-qafas tal-istrument legali tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil 
(SEKA) – il-Konvenzjoni dwar l-Istatus tar-Refuġjati (il-Konvenzjoni dwar ir-Refuġjati) tal-1951 – u 
l-Protokoll tagħha u liġi internazzjonali u Ewropea rilevanti oħra. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 
għall-Ażil (EUAA) tinkorpora għarfien espert miċ-Ċentru ta’ Għarfien dwar l-Ażil u miċ-Ċentru 
ta’ Appoġġ Operazzjonali tagħha, u taħdem f’kollaborazzjoni mill-qrib ma’ esperti mill-Istati 
Membri u esperti esterni b’għarfien u esperjenza estensivi dwar is-suġġetti speċifiċi. Il-moduli 
ta’ taħriġ jiġu riveduti mill-Grupp ta’ Referenza tal-EUAA, li l-membri tiegħu jinkludu esperti mill-
Kunsill Ewropew għar-Refuġjati u l-Eżiljati, l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti 
għar-Refuġjati u l-Kummissjoni Ewropea. 

L-għan tal-EUAA huwa li tqiegħed b’mod sod lill-istudenti u lill-amministrazzjonijiet tagħhom fil-
qalba ta’ dak kollu li tagħmel. Tiżgura li t-taħriġ li toffri jkun awtentiku u jikkorrispondi għall-
kompiti attwali ta’ kuljum ta’ studenti fil-mira billi jintuża qafas ta’ kompetenza fil-qasam tal-ażil 
u l-akkoljenza, magħruf bħala l-Qafas Ewropew ta’ Kwalifiki Settorjali (ESQF) għall-uffiċjali tal-
ażil u tal-akkoljenza. Il-matriċi tal-istandards edukattivi tiddefinixxi x’għandhom ikunu jafu jew 
ikunu jistgħu jagħmlu l-uffiċjali tal-ażil u tal-akkoljenza fi tmiem sekwenza ta’ taħriġ sabiex 
jiksbu kwalifika. Dawn l-eżiti tal-apprendiment huma allinjati mal-kompiti identifikati fl- 
istandards tax-xogħol korrispondenti. Din l-istess matriċi tintuża wkoll biex tiddefinixxi l-livell ta’ 
tagħlim peress li hija allinjata mal-livelli tal-qafas Ewropew tal-kwalifiki (QEK)1. Dan l-approċċ 
ibbażat fuq l-eżitu tal-apprendiment jiżgura li kull modulu ta’ taħriġ jiffoka fuq l-għarfien, il-

 

1 Ikkonsulta l-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK) (Europass) għal aktar informazzjoni. Tista’ tkun utli wkoll li tara kif il-
qafas nazzjonali tal-kwalifiki tiegħek jikkonforma mal-QEK hawn. 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-educational-standards
https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e8acf5d-41eb-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Feuropean-qualifications-framework-eqf&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O%2FbiiaUUcF8O2FUmr7UNHVxW9jCUPLt4XloIgy123Jw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Fcompare-qualifications&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BbY5jeZtyTtz0rnOErjcsxoP7SquPieaZ2z3mvl0lU8%3D&reserved=0
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ħiliet, u/jew ir-responsabbiltà u l-awtonomija meħtieġa għall-uffiċjali tal-Istati Membri2 biex 
iwettqu dmirijiethom b’mod effiċjenti u effettiv. 

Il-moduli ta’ taħriġ jingħataw permezz ta’ media differenti. Il-biċċa l-kbira jitwasslu permezz ta’ 
metodoloġija ta’ apprendiment imħallat (sessjonijiet wiċċ imb wiċċ iffaċilitati minn min iħarreġ, 
flimkien ma’ apprendiment online u indipendenti). Xi wħud għandhom biss komponent online, 
u b’hekk jippermettu apprendiment b’pass personali, filwaqt li oħrajn jingħataw permezz ta’ 
webinars. 

L-Artikolu 8(4) tar-regolament tal-EUAA jistipula li l-aġenzija għandha tiżgura li t-taħriġ li tagħti 
jkun ta’ kwalità għolja. Fi kliem ieħor, it-taħriġ tal-EUAA jidentifika prinċipji ewlenin u l-aħjar 
prattiki bil-għan li tiġi ggarantita konverġenza akbar tal-metodi amministrattivi, tad-deċiżjonijiet 
u tal-prattiki legali. Għalhekk, l-EUAA hija impenjata bis-sħiħ li tirrispetta l-ogħla standards ta’ 
kwalità, effiċjenza u trasparenza kif rifless fl-Istrateġija tat-Taħriġ u tal-Apprendimenttagħha, li 
hija implimentata permezz tal-qafas għall-assigurazzjoni tal-kwalità tat-taħriġ tagħha. Dan il-
qafas jallinja l-attivitajiet ta’ taħriġ tal-EUAA mal-istandards u l-linji gwida Ewropej għall-
assigurazzjoni tal-kwalità fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali. L-aġenzija taħdem 
mill-qrib mal-Istati Membri biex tiżgura li dawn l-istandards jinżammu kull meta jingħata t-taħriġ. 

Il-moduli ta’ taħriġ jiġu żviluppati bl-Ingliż, bil-possibbiltà li jiġu tradotti f’lingwi oħra. 

 

2 Uffiċjali u uffiċjali jintużaw interkambjabbli f’din il-pubblikazzjoni. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj
https://euaa.europa.eu/publications/euaa-training-and-learning-strategy
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Kif titlob traduzzjoni ta’ modulu ta’ taħriġ tal-
Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil 

Darbtejn fis-sena, iċ-Ċentru tat-Taħriġ u l-Iżvilupp Professjonali joħroġ sejħa miftuħa lill-Istati 
Membri li jixtiequ li l-EUAA tiffinanzja t-traduzzjonijiet ta’ moduli ta’ taħriġ fil-lingwa tagħhom. 

It-talbiet għal traduzzjoni jiġu evalwati minn kumitat intern u kklassifikati skont diversi kriterji, 
bħall-verżjoni tal-modulu mitlub, l-għadd ta’ parteċipanti għal kull modulu fir-rigward tad-daqs 
tal-awtorità tal-ażil tal-Istat Membru, id-data storika dwar l-implimentazzjoni u l-użu tal-Kurrikulu 
Ewropew fil-Qasam tal-Ażil, u l-baġit. Meta modulu tat-taħriġ jiġi tradott, jiġu tradotti l-
komponenti kollha u l-vidjos jew l-animazzjonijiet (jekk ikun hemm) jiżdidulhom is-sottotitoli. 

Hemm bżonn bejn 6 u 8 xhur biex jiġu tradotti l-komponenti kollha ta’ modulu ta’ taħriġ, skont 
it-tul tal-modulu ta’ taħriġ, jekk il-verżjonijiet preċedenti jkunux ġew tradotti, l-ammont ta’ 
xogħol, iż-żmien tas-sena u riżorsi oħra. Wara t-traduzzjoni, hemm bżonn bejn 8 sa 10 ġimgħat 
oħra biex jinbena l-modulu online. Talbiet urġenti jiġu indirizzati fuq bażi ta’ każ każ. 
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Jien eliġibbli li nirreġistra għall-moduli ta’ 
taħriġ fil-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-
Ażil? 

Jekk inti uffiċjal tal-ażil jew tal-akkoljenza li taħdem għal awtorità nazzjonali, għandek 
tikkuntattja lill-punt ta’ kuntatt nazzjonali tat-taħriġ tiegħek. Huma se jinfurmawk dwar it-taħriġ 
li jmiss organizzat kemm mill-EUAA kif ukoll mil-livell nazzjonali. Jekk m’intix uffiċjal tal-ażil jew 
tal-akkoljenza li taħdem għal awtorità nazzjonali, xorta tista’ tkun eliġibbli biex tirreġistra għat-
taħriġ jekk il-kompiti li twettaq ikunu koperti mill-istandards tax-xogħol. 

Għal aktar informazzjoni, tista’ żżur il-paġna destinatarja tas-sistema ta’ ġestjoni tat-Tagħlim 
tal-EUAA, is-sit web tagħna, ir-Regoli għall-parteċipazzjoni fit-taħriġ tal-EUAA jew tikteb lilna 
fuq training@euaa.europa.eu. 

Għal informazzjoni aktar dettaljata dwar meta jiġi skedat it-taħriġ organizzat mill-EUAA, 
ikkonsulta l-pjanijiet ta’ taħriġ. Għal pjanijiet ta’ taħriġ nazzjonali, ikkuntattja lill-Punt ta’ Kuntatt 
Nazzjonali tat-Taħriġ tiegħek. 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
https://training.euaa.europa.eu/lms/
https://training.euaa.europa.eu/lms/
https://euaa.europa.eu/training/about-euaa-training-and-professional-development
mailto:training@euaa.europa.eu
https://euaa.europa.eu/training/training-activities
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Il-moduli li jiffurmaw il-
pedament 
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Introduzzjoni għall-komunikazzjoni għall-prattikanti tal-
ażil u tal-akkoljenza 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jipprovdi lill-prattikanti 
tal-ażil u tal-akkoljenza bis-sett meħtieġ ta’ ħiliet 
personali biex tiġi żgurata komunikazzjoni 
interpersonali effettiva. 

Dan il-modulu jiffoka fuq il-prinċipji ewlenin tat-teorija 
tal-komunikazzjoni u t-tekniki tal-interrogazzjoni 
f’kuntesti ta’ ażil interkulturali. Jittratta wkoll il-prinċipji 
tal-komunikazzjoni interpersonali, l-impatt tal-
komunikazzjoni mhux verbali u l-aktar tipi effettivi ta’ 
mistoqsijiet biex tinkiseb l-informazzjoni. Il-modulu 
jiddeskrivi kif id-diversità kulturali tista’ tħalli impatt fuq 
il-proċess ta’ komunikazzjoni u jintroduċi tekniki li 
jnaqqsu r-riskju ta’ komunikazzjoni ħażina f’ambjent 
multikulturali. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Identifikazzjoni ta’ tekniki ta’ komunikazzjoni 
effettivi biex titwassal u tinkiseb informazzjoni fil-
kuntesti tal-ażil 

2. Identifikazzjoni tal-interventi ta’ komunikazzjoni 
rilevanti għall-kuntesti tal-ażil li jimminimizzaw il-
komunikazzjoni żbaljata li tirriżulta minn differenzi 
interkulturali 

 

Dan il-modulu jingħata online, u jippermetti 
apprendiment b’pass personali. 
L-istrateġija ta’ valutazzjoni hija bbażata fuq 
valutazzjoni waħda fi tmiem il-modulu. Il-mistoqsijiet 
huma b’għażla multipla, b’xi wħud ikunu bbażati fuq ix-
xenarji, u jivvalutaw l-elementi taż-żewġ eżiti tat-
tagħlim. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Prattikanti tal-ażil u tal-
akkoljenza 

 

LIVELL ESQF 
Livell 5 

 

DURATA 
4 sigħat u nofs ta’ 
tagħlim online, 3 sigħat 
ta’ tagħlim 
indipendenti (qari 
essenzjali) u siegħa ta’ 
kompiti ta’ valutazzjoni 

 

LINGWI 
L-Ingliż, il-Portugiż, il-
Malti, il-Grieg u l-
Ispanjol 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1 (2022) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Bħala rekwiżit għad-
dħul, kwalunkwe 
kwalifika fil-Livell 4 tal-
QEK jew ekwivalenti 
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Introduzzjoni għal standards etiċi u professjonali 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jgħin lill-uffiċjali tal-ażil 
u tal-akkoljenza jesploraw il-prinċipji ta’ kunfidenzjalità 
u akkontabilità, flimkien ma’ mġiba biex jiġi żgurat 
servizz professjonali u rispettuż fuq il-post tax-xogħol. 

Dan il-modulu jiffoka fuq il-prinċipji fundamentali tal-
istandards professjonali, tal-kodiċijiet ta’ etika u tal-
valuri fil-kuntesti tal-ażil u tal-akkoljenza. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Rikonoxximent ta’ standards etiċi u professjonali, 
inkluż il-kunfidenzjalità, f’kuntesti ta’ ażil u ta’ 
akkoljenza 

2. Rikonoxximent tal-aspetti tad-diversità kulturali u 
s-sensittività f’kuntesti professjonali relatati mal-
ażil 

3. Rikonoxximent tal-ksur ta’ kodiċijiet u valuri etiċi 
relatati mal-ażil u l-konsegwenzi potenzjali 
tagħhom 

4. Identifikazzjoni tal-imġiba li tippromwovi servizz 
professjonali u rispettuż f’kuntesti multikulturali ta’ 
ażil u ta’ akkoljenza 

 

Dan il-modulu jingħata online, u jippermetti 
apprendiment b’pass personali. 

L-istrateġija ta’ valutazzjoni hija bbażata fuq studji tal-
każ mill-qasam tal-ażil u tal-akkoljenza li jippreżentaw 
sfidi etiċi jew professjonali li huma awtentiċi għall-post 
tax-xogħol. Il-mistoqsijiet huma bbażati fuq għażla 
multipla u fuq ix-xenarji, u jivvalutaw l-elementi tal-eżiti 
tal-apprendiment kollha. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Uffiċjali tal-ażil u tal-
akkoljenza 

 

LIVELL ESQF 
Livell 5 

 

DURATA 
5 sigħat ta’ tagħlim 
online, siegħa ta’ 
tagħlim indipendenti 
(qari essenzjali) u 
siegħa ta’ kompiti ta’ 
valutazzjoni 

 

LINGWI 
L-Ingliż, il-Portugiż, il-
Grieg, is-Slovakk, il-
Malti u l-Ispanjol 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1 (2022) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Bħala rekwiżit għad-
dħul, kwalunkwe 
kwalifika fil-Livell 4 tal-
QEK jew ekwivalenti 
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Introduzzjoni għall-qafas legali dwar id-drittijiet 
fundamentali u l-protezzjoni internazzjonali fl-UE 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jipprovdi lill-prattikanti 
tal-ażil u tal-akkoljenza b’għarfien bażiku dwar id-
dispożizzjonijiet legali ewlenin relatati mal-protezzjoni 
internazzjonali fl-Unjoni Ewropea u l-aktar drittijiet 
fundamentali rilevanti fil-kuntest tal-aċċess għall-
proċedura tal-ażil, jiġifieri n-non-refoulement u d-dritt 
għall-ażil. 

Dan il-modulu jiffoka fuq iż-żewġ drittijiet fundamentali 
ewlenin rilevanti għall-aċċess għall-proċedura tal-ażil u 
l-ħames pilastri tas-SEKA. Jippreżenta wkoll id-
definizzjonijiet ewlenin tal-applikanti għall-protezzjoni 
internazzjonali u tal-benefiċjarji tagħha u l-passi 
ewlenin tal-proċess tal-ażil. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Rikonoxximent tad-drittijiet fundamentali ewlenin 
rilevanti għall-aċċess għall-proċedura tal-ażil 

2. Identifikazzjoni tal-objettivi ewlenin tal-istrumenti 
legali tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil 

 

Dan il-modulu jingħata online, u jippermetti 
apprendiment b’pass personali. 

L-istrateġija ta’ valutazzjoni hija bbażata fuq valutazzjoni 
waħda fi tmiem il-modulu. Il-mistoqsijiet huma b’għażla 
multipla, b’xi wħud ikunu bbażati fuq ix-xenarji, u 
jivvalutaw l-elementi taż-żewġ eżiti tat-tagħlim. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Prattikanti tal-ażil u tal-
akkoljenza 

 

LIVELL ESQF 
Livell 5 

 

DURATA 
8 sigħat ta’ tagħlim 
online, siegħa ta’ 
tagħlim indipendenti 
(qari essenzjali) u 
sagħtejn ta’ kompiti ta’ 
valutazzjoni 

 

LINGWI 
L-Ingliż, il-Portugiż, il-
Grieg, il-Malti u l-
Ispanjol 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1 (2022) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Bħala rekwiżit għad-
dħul, kwalunkwe 
kwalifika fil-Livell 4 tal-
QEK jew ekwivalenti 

  

 

Introduzzjoni għall-vulnerabbiltà 

Il-modulu għandu l-għan li jipprovdi lill-prattikanti tal-
ażil u tal-akkoljenza bl-għarfien u bil-ħiliet meħtieġa 
għall-identifikazzjoni bikrija tal-applikanti għall-  

GRUPP FIL-MIRA 
Prattikanti tal-ażil u tal-
akkoljenza 



L-AĠENZIJA TAL-UNJONI EWROPEA GĦALL-AŻIL 

14 

protezzjoni internazzjonali li jistgħu jkunu vulnerabbli u 
li jista’ jkollhom bżonnijiet speċjali li jeħtieġ li jiġu 
indirizzati. 

Dan il-modulu jiffoka fuq il-kunċett ta’ vulnerabbiltà fil-
kuntest tal-ażil u l-kategoriji ewlenin ta’ applikanti 
potenzjalment vulnerabbli għall-protezzjoni 
internazzjonali f’konformità mal-qafas legali tal-UE. 
Jindirizza wkoll l-aktar indikaturi komuni ta’ bżonnijiet 
speċjali ta’ applikanti għall-protezzjoni internazzjonali, 
kif għandhom jiġu identifikati dawn il-bżonnijiet u l-
konsegwenzi tan-nuqqas ta’ identifikazzjoni tagħhom. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Rikonoxximent ta’ kif il-kunċett ta’ vulnerabbiltà 
japplika fil-kuntesti tal-ażil 

2. Rikonoxximent tal-kategoriji u tal-indikaturi ewlenin 
tal-vulnerabbiltà fil-kuntesti tal-ażil 

3. Identifikazzjoni ta’ persuni bi bżonnijiet speċjali 
potenzjali fil-kuntesti tal-ażil 

 

Dan il-modulu jingħata online, u jippermetti 
apprendiment b’pass personali. 
L-istrateġija ta’ valutazzjoni hija bbażata fuq żewġ 
valutazzjonijiet. L-ewwel valutazzjoni hija bbażata fuq l-
għarfien u hija magħmula minn mistoqsijiet b’għażla 
multipla. It-tieni valutazzjoni hija bbażata fuq ix-xenarji 
u hija magħmula minn studju tal-każ fejn l-istudenti 
jeħtieġ li jidentifikaw l-indikaturi rilevanti minn lista ta’ 
kontroll. 

 

LIVELL ESQF 
Livell 5 

 

DURATA 
9 sigħat ta’ tagħlim 
online, 3 sigħat ta’ 
tagħlim indipendenti 
(qari essenzjali) u 
siegħa ta’ valutazzjoni 
kumulattiva 

 

LINGWI 
L-Ingliż, l-Ispanjol u l-
Malti 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1 (2022) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Għaddejt b’suċċess L-
introduzzjoni għall-
qafas legali dwar id-
drittijiet fundamentali 
u l-protezzjoni 
internazzjonali fl-UE 
JEW 6 xhur ta’ 
esperjenza ta’ xogħol 
fl-ażil u fl-akkoljenza U, 
bħala rekwiżit għad-
dħul, kwalunkwe 
kwalifika fil-livell 4 tal-
QEK jew ekwivalenti 
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Moduli introduttorji 
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Interpretazzjoni fil-kuntest tal-ażil 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li tikseb l-għarfien u l-
ħiliet meħtieġa biex twettaq il-kompiti b’mod 
professjonali, b’mod effiċjenti u f’konformità mal-
istandards internazzjonali. 

Dan il-modulu jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-kuntest 
tal-ażil mill-perspettiva tal-interpreti u t-tekniki ta’ 
interpretazzjoni ewlenin meħtieġa fil-proċessi tal-ażil. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Deskrizzjoni u spjegazzjoni tal-kuntest u tal-
proċeduri ġenerali tal-ażil 

2. Spjegazzjoni tar-rwol ta’ interpretu f’termini 
ġenerali u, b’mod partikolari, fil-proċedura tal-ażil 

3. Applikazzjoni tal-prinċipji ta’ u l-ħiliet meħtieġa 
għall-interpretazzjoni f’termini ġenerali u fil-kuntest 
tal-ażil. 

 

Dan il-modulu se jiġi aġġornat bħala parti mir-
ristrutturar tal-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Interpreti li jaħdmu fil-
kuntest tal-ażil 

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
20 siegħa ta’ tagħlim 
online 

 

LINGWI 
L-Ingliż, il-Franċiż, il-
Kroat, l-Olandiż, is-
Sloven, it-Taljan, ir-
Russu u l-Ġermaniż 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1 (2018) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Mhux applikabbli 
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Introduzzjoni għall-protezzjoni internazzjonali 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jintroduċi prattikanti 
tal-ażil u tal-akkoljenza fil-qasam tal-protezzjoni 
internazzjonali. 

Dan il-modulu jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-
protezzjoni internazzjonali, l-istrumenti legali ewlenin 
relatati mal-ażil u t-terminoloġija ewlenija użata f’dan il-
qasam. Jispjega d-dritt għall-ażil, il-prinċipju ta’ 
non-refoulement, il-kunċett ta’ protezzjoni 
internazzjonali u l-istadji ewlenin tal-proċedura tal-ażil. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Fehim tal-importanza tad-dritt għall-ażil u l-
prinċipju ta’ non-refoulement 

2. Spjegazzjoni tal-kunċett ta’ protezzjoni 
internazzjonali derivat mill-acquis tal-UE 

3. Spjegazzjoni tal-istadji ewlenin tal-proċedura tal-
ażil u r-rwol tal-uffiċjal tal-ażil fi ħdan il-proċedura 

4. Wiri ta’ fehim bażiku tal-kriterji ta’ eliġibbiltà u 
fehim bażiku tal-valutazzjoni tal-evidenza 

 

Dan il-modulu se jiġi aġġornat bħala parti mir-
ristrutturar tal-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Prattikanti tal-ażil u tal-
akkoljenza 

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
8 sa 10 sigħat ta’ 
tagħlim online u 
sessjoni wiċċ imb wiċċ 
ta’ jum 

 

LINGWI 
L-Ingliż, il-Pollakk, il-
Grieg, il-Ġermaniż u l-
Ispanjol 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1.1 (2016) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U 
PREREKWIŻITI 
Mhux applikabbli 
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Benesseri professjonali 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jgħin lill-istudenti 
jagħrfu l-perikli psikosoċjali potenzjali ewlenin fl-
ambjenti professjonali u jidentifikaw strateġiji għall-
protezzjoni tal-benesseri professjonali. 

Dan il-modulu jiffoka fuq l-elementi fundamentali tal-
benesseri professjonali, l-istrateġiji ta’ awtokura u l-
implimentazzjoni ta’ miżuri biex jiġi indirizzat it-tħassib 
l-aktar komuni dwar il-benesseri professjonali fil-
kuntesti tal-ażil u tal-akkoljenza. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Identifikazzjoni tal-elementi bażiċi tal-benesseri 
professjonali u l-fatturi li jistgħu jwasslu għal stress 
u eżawriment 

2. Rikonoxximent ta’ sinjali ta’ nuqqas ta’ benesseri u 
fehim tal-impatt ta’ nuqqas ta’ benesseri f’kuntesti 
relatati mal-ażil 

3. Identifikazzjoni tal-istrateġiji prinċipali għall-
protezzjoni tal-benesseri professjonali tiegħek 
stess 

 

Dan il-modulu jingħata online, u jippermetti 
apprendiment b’pass personali. 

L-istrateġija ta’ valutazzjoni hija bbażata fuq żewġ 
kompiti bil-miktub online fi tmiem il-modulu. Il-
mistoqsijiet huma miftuħin u bbażati fuq ix-xenarji, u 
jivvalutaw l-elementi tal-eżiti tal-apprendiment kollha. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Uffiċjali tal-ażil u tal-
akkoljenza 

 

LIVELL ESQF 
Livell 5 

 

DURATA 
5 sigħat ta’ tagħlim 
online 

 

LINGWI 
L-Ingliż 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1 (2022) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Bħala rekwiżit għad-
dħul, kwalunkwe 
kwalifika fil-Livell 4 tal-
QEK jew ekwivalenti 
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Ħidma ma’ interpretu 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jipprovdi lill-uffiċjali 
tal-ażil u tal-akkoljenza bl-għarfien u bil-ħiliet meħtieġa 
biex jikkomunikaw b’mod effettiv permezz ta’ 
interpretu. Għandu wkoll l-għan li joffri pariri u 
azzjonijiet ta’ segwitu biex jindirizza ksur potenzjali tal-
kondotta mill-interpretu. 

Dan il-modulu jiffoka fuq il-kriterji għall-għażla ta’ 
interpretu, il-ħiliet meħtieġa għall-komunikazzjoni 
permezz ta’ interpretu u kif jiġu ttrattati sitwazzjonijiet 
ta’ sfida meta jiġu kkomunikati permezz ta’ interpretu. 
Jindirizza wkoll il-kodiċi ta’ kondotta tal-interpretu u 
jagħti pariri dwar kif għandu jiġi indirizzat ksur 
possibbli ta’ kondotta mill-interpretu. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Applikazzjoni tal-ħiliet bażiċi ta’ komunikazzjoni 
biex jista’ jkun hemm komunikazzjoni effettiva 
permezz ta’ interpretu fil-kuntesti tal-ażil 

2. Identifikazzjoni ta’ miżuri ta’ segwitu potenzjali 
f’każijiet ta’ ksur potenzjali ta’ kondotta mill-
interpretu 

 

Dan il-modulu jingħata online, u jippermetti 
apprendiment b’pass personali. 

L-istrateġija ta’ valutazzjoni hija bbażata fuq kompitu 
wieħed, li jikkonsisti fi tliet xenarji. Kull xenarju huwa 
maqsum f’żewġ partijiet. L-ewwel parti hija dwar il-
ħiliet meħtieġa għall-komunikazzjoni permezz ta’ 
interpretu, filwaqt li t-tieni parti tiffoka fuq miżuri ta’ 
segwitu possibbli relatati ma’ ksur potenzjali ta’ 
kondotta mill-interpretu. 

 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Uffiċjali tal-ażil u tal-
akkoljenza li 
jikkomunikaw permezz 
ta’ interpretu 

 

LIVELL ESQF 
Livell 5 

 

DURATA 
4 sigħat ta’ tagħlim 
online, 4 sigħat ta’ 
webinar, siegħa ta’ 
tagħlim indipendenti 
(qari essenzjali) u 
siegħa ta’ kompiti ta’ 
valutazzjoni 

 

LINGWI 
L-Ingliż 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1 (2022) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Għaddejt b’suċċess L-
introduzzjoni għall-
komunikazzjoni għall-
prattikanti tal-ażil u tal-
akkoljenza U L-
introduzzjoni għal 
standards etiċi u 
professjonali, JEW 6 
xhur ta’ esperjenza ta’ 
xogħol fl-ażil u fl-
akkoljenza. Bħala 
rekwiżit għad-dħul, 
kwalunkwe kwalifika 
fil-Livell 4 tal-QEK jew 
ekwivalenti 
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Moduli ewlenin 
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Metodu ta’ Intervistar dwar l-Ażil 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li l-uffiċjali tal-ażil 
jitħejjew biex iwettqu intervista personali dwar l-ażil 
billi jużaw il-metodu ta’ intervistar dwar l-ażil biex 
jiġbru informazzjoni suffiċjenti, rilevanti u affidabbli 
biex jivvalutaw applikazzjoni. 

Dan il-modulu jiffoka fuq il-metodu ta’ intervistar dwar 
l-ażil – il-protokoll strutturat ta’ intervistar ippreżentat 
mill-EUAA li huwa bbażat fuq riċerka relatata ma’ 
protokolli strutturati ta’ intervisti f’oqsma oħra, bħall-
psikoloġija, il-liġi u l-istudji soċjali. Dan il-modulu 
jadatta dawn il-protokolli għall-karatteristiċi speċifiċi 
tal-intervista personali u l-proċedura tal-ażil. L-enfasi 
huwa fuq il-ħames stadji tal-Metodu ta’ Intervistar 
dwar l-Ażil tal-EUAA (tħejjija; ftuħ; narrattiva libera; 
esplorazzjoni; u għeluq) u kif għandhom jiġu ġestiti l-
fatturi psikoloġiċi, kulturali u ambjentali li jistgħu 
jinfluwenzaw il-proċess ta’ intervistar. Il-modulu 
jirrifletti r-rekwiżiti stabbiliti fid-Direttiva dwar 
Standards għall-Kwalifika u jiffoka fuq każijiet li ma 
jiddependux minn applikazzjonijiet kumplessi ta’ ħiliet 
ta’ intervistar. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Analizzar tal-fatturi li jistgħu jinfluwenzaw l-
intervista personali dwar l-ażil u identifikazzjoni 
tal-istrateġiji biex tindirizzahom 

2. Analizzar tal-każ ta’ ażil biex tiġi ppjanata u 
mħejjija intervista personali dwar l-ażil 

3. Applikazzjoni u adattament tat-tekniki tal-
intervistar biex jiġi żgurat li tinġabar l-
informazzjoni rilevanti minn applikant għall-
protezzjoni internazzjonali 

 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online, wiċċ imb wiċċ u tagħlim 
indipendenti). It-tagħlim online juża attivitajiet ta’ 
tagħlim li jivvalutaw il-progress lejn l-eżiti tat-tagħlim u 
s-sessjonijiet wiċċ imb wiċċ jiffokaw fuq elementi 
kumplessi li jeħtieġu diskussjoni u prattika fiżika. 

L-istrateġija ta’ valutazzjoni hija bbażata fuq żewġ 
valutazzjonijiet fi tmiem il-modulu. L-ewwel 
valutazzjoni tkejjel il-firxa wiesgħa ta’ għarfien u ħiliet 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Uffiċjali tal-Ażil  

 

LIVELL ESQF 
Livell 6 

 

DURATA 
20 sa 30 siegħa ta’ 
tagħlim online, jumejn 
ta’ sessjonijiet wiċċ imb 
wiċċ, 7 sa 8 sigħat ta’ 
tagħlim indipendenti 
(qari essenzjali) u 3 
sigħat ta’ kompiti ta’ 
valutazzjoni 

 

LINGWI 
L-Ingliż u l-Portugiż 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1 (2021) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Għaddejt b’suċċess L-
Inklużjoni, Ħidma ma’ 
interpretu u L-
Introduzzjoni għall-
vulnerabbiltà JEW mill-
inqas 9 xhur 
esperjenza ta’ xogħol 
bħala uffiċjal tal-każ. 
Bħala rekwiżit għad-
dħul, kwalunkwe 
kwalifika fil-Livell 5 tal-
QEK jew ekwivalenti 
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meħtieġa għat-twettiq ta’ intervista, inklużi l-fatturi 
psikoloġiċi, kulturali u ambjentali li jistgħu 
jinfluwenzaw l-intervista personali dwar l-ażil. It-tieni 
valutazzjoni ssegwi simulazzjoni tal-ħames fażijiet tal-
metodu ta’ intervista dwar l-ażil u hija bbażata fuq 
studju tal-każ biex jiġi żgurat li l-valutazzjoni tkun 
rappreżentattiva tal-kompiti ta’ impjieg. 
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Valutazzjoni tal-evidenza 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jiddeskrivi l-għarfien, 
il-ħiliet u l-attributi meħtieġa biex jiġi applikat il-
metodu strutturat tal-valutazzjoni tal-evidenza tal-
EUAA meta tiġi valutata applikazzjoni għal protezzjoni 
internazzjonali sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ soġġettività 
f’każijiet individwali. 

Dan il-modulu jesplora kif il-fatti materjali ta’ każ jiġu 
stabbiliti permezz tal-ġbir, l-eżaminazzjoni u t-tqabbil 
ta’ biċċiet ta’ evidenza disponibbli. Jiddeskrivi l-aspetti 
teoretiċi u l-leġiżlazzjoni rilevanti minn perspettiva 
prattika u japplika l-metodoloġija tal-valutazzjoni tal-
evidenza li tibni madwar it-tliet passi differenti tal-ġbir 
tal-informazzjoni, il-valutazzjoni tal-kredibbiltà u l-
valutazzjoni tar-riskju. 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Identifikazzjoni tal-fatti materjali u l-biċċiet ta’ 
evidenza f’talba għall-ażil skont il-metodu 
strutturat ta’ valutazzjoni tal-evidenza tal-EUAA 

2. Twettiq tal-valutazzjoni tal-kredibbiltà biex jiġi 
deċiż jekk taċċettax jew tirrifjutax kull fatt materjali 
f’talba għall-ażil skont il-metodu strutturat ta’ 
valutazzjoni tal-evidenza tal-EUAA 

3. Twettiq tal-valutazzjoni tar-riskju għal talba għall-
ażil skont il-metodu strutturat ta’ valutazzjoni tal-
evidenza tal-EUAA 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online, wiċċ imb wiċċ u tagħlim 
indipendenti). It-tagħlim online juża attivitajiet ta’ 
tagħlim li jivvalutaw il-progress lejn l-eżiti tat-tagħlim u 
s-sessjonijiet wiċċ imb wiċċ jiffokaw fuq elementi 
kumplessi, filwaqt li jipprovdu ħarsa ġenerali 
komprensiva lejn il-metodoloġija tal-valutazzjoni tal-
evidenza. 

L-istrateġija ta’ valutazzjoni hija bbażata fuq 
valutazzjoni waħda fi tmiem il-modulu. Din tikkonsisti 
f’xenarju ta’ każ fejn l-istudent jeħtieġ li jwettaq il-
valutazzjoni tal-evidenza ta’ talba għall-protezzjoni 
internazzjonali f’konformità mal-metodu strutturat ta’ 
valutazzjoni tal-evidenza tal-EUAA. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Uffiċjali tal-Ażil 

 

LIVELL ESQF 
Livell 6 

 

DURATA 
21 siegħa ta’ tagħlim 
online, jumejn ta’ 
sessjonijiet wiċċ imb 
wiċċ, 10 sigħat ta’ 
tagħlim indipendenti 
(qari essenzjali) u 8 
sigħat ta’ kompiti ta’ 
valutazzjoni 

 

LINGWI 
L-Ingliż, il-Ġermaniż, il-
Kroat, is-Slovakk u l-
Portugiż 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 6 (2021) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Għaddejt b’suċċess L-
Inklużjoni u L-
Introduzzjoni għall-
vulnerabbiltà JEW mill-
inqas sena ta’ 
esperjenza ta’ xogħol 
bħala uffiċjal tal-każ. 
Bħala rekwiżit għad-
dħul, kwalunkwe 
kwalifika fil-Livell 5 tal-
QEK jew ekwivalenti 
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Inklużjoni 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jipprovdi lill-uffiċjali tal-
ażil bl-għarfien u bil-ħiliet meħtieġa biex japplikaw il-
kriterji ta’ protezzjoni tar-refuġjati u tas-sussidjarji 
f’każijiet standard biex jiġi ddeterminat jekk applikant 
ikunx jeħtieġ protezzjoni internazzjonali. 

Dan il-modulu jiffoka fuq il-kompetenzi meħtieġa biex 
jitwettqu l-kompiti tal-uffiċjali tal-ażil billi janalizza r-
rekwiżiti kollha tal-istatus ta’ refuġjat u l-applikazzjoni 
tagħhom f’konformità mal-Konvenzjoni dwar ir-Refuġjati 
tal-1951 u d-direttiva dwar il-kwalifika, flimkien mar-
rekwiżiti kollha stabbiliti fid-direttiva dwar il-kwalifika 
għal status ta’ protezzjoni sussidjarja. Il-modulu jirrifletti 
l-ġurisprudenza tal-UE u dik internazzjonali u jiffoka fuq 
każijiet li ma jiddependux minn interpretazzjoni 
kumplessa tal-elementi taż-żewġ definizzjonijiet. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Analizzar ta’ kull rekwiżit għal status ta’ refuġjat 
skont il-Konvenzjoni dwar ir-Refuġjati u d-Direttiva 
dwar Standards għall-Kwalifika f’każijiet standard 

2. Analizzar ta’ kull rekwiżit għal protezzjoni sussidjarja 
skont il-liġi internazzjonali u d-direttiva dwar 
standards għall-kwalifika f’każijiet standard 

 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online, wiċċ imb wiċċ u tagħlim 
indipendenti). It-tagħlim online fih attivitajiet ta’ tagħlim u 
kontenut interattiv, u s-sessjonijiet wiċċ imb wiċċ 
jiffokaw fuq l-applikazzjoni tal-għarfien u l-ħiliet miksuba 
permezz ta’ attivitajiet ta’ tagħlim u studji tal-każ 
differenti. 

L-istrateġija ta’ valutazzjoni hija bbażata fuq valutazzjoni 
waħda fi tmiem il-modulu. Il-mistoqsijiet huma bbażati 
fuq ix-xenarji u jivvalutaw l-elementi taż-żewġ tagħlim. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Uffiċjali tal-Ażil 

 

LIVELL ESQF 
Livell 6 

 

DURATA 
15-il siegħa ta’ tagħlim 
online, jum u nofs ta’ 
sessjonijiet wiċċ imb 
wiċċ, 15-il siegħa ta’ 
tagħlim indipendenti 
(qari essenzjali) u 
sagħtejn ta’ kompiti ta’ 
valutazzjoni 

 

LINGWI 
L-Ingliż, il-Portugiż u s-
Sloven 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 5 (2021) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U 
PREREKWIŻITI 
Għaddejt b’suċċess L-
introduzzjoni għall-
qafas legali dwar id-
drittijiet fundamentali 
u l-protezzjoni 
internazzjonali fl-UE 
JEW mill-inqas 3 xhur 
ta’ esperjenza ta’ 
xogħol bħala uffiċjal 
tal-każ. Bħala rekwiżit 
għad-dħul, kwalunkwe 
kwalifika fil-Livell 5 tal-
QEK jew ekwivalenti 
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Il-perkors ta’ min iħarreġ 
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L-ażil fil-qalba 

Dan il-kors għandu l-għan li jipprovdi lill-ħarrieġa tal-
moduli ewlenin tal-EUAA bl-aħjar prattiki, tekniki 
addizzjonali u strateġiji didattiċi. 

Dan il-kors jiffoka fuq l-isfidi trażversali ewlenin li 
jħabbtu wiċċhom magħhom l-istudenti fil-moduli 
ewlenin tal-Inklużjoni, il-Metodu ta’ Intervistar għall-Ażil 
u l-Valutazzjoni tal-Evidenza. Il-kors jirrifletti l-prinċipji 
stabbiliti fl-acquis tal-UE dwar l-ażil u jipprovdi lill-
ħarrieġa eżempji u strateġiji prattiċi biex jiġu indirizzati 
kwistjonijiet kumplessi. Dan il-kors huwa wkoll 
opportunità għall-ħarrieġa tal-moduli ewlenin tal-EUAA 
biex jipprattikaw u jiddiskutu sfidi komuni u jaqsmu 
soluzzjonijiet komuni. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Identifikazzjoni u applikazzjoni ta’ strateġiji biex 
jiġu indirizzati u kkoreġuti l-isfidi l-aktar komuni 
li jiffaċċjaw l-istudenti tal-moduli ewlenin tal-
EUAA 

2. Preżentazzjoni tal-modulu tal-ispeċjalizzazzjoni 
tal-ħarrieġ bħala parti organika minn proċess 
akbar ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet 

3. Applikazzjoni tal-prinċipji ta’ u tal-ħiliet 
meħtieġa għat-twettiq tad-dmirijiet u l-kompiti 
ta’ ħarrieġ ta’ modulu ewlieni 

 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online u wiċċ imb wiċċ). It-tagħlim 
online fih attivitajiet ta’ tagħlim li jivvalutaw il-progress 
lejn l-eżiti tat-tagħlim, u s-sessjonijiet wiċċ imb wiċċ 
jiffokaw fuq elementi kumplessi li jeħtieġu diskussjoni. 

Dan il-modulu ma jiġix ivvalutat. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Ħarrieġa tal-moduli 
ewlenin tal-EUAA  

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
8 sigħat ta’ tagħlim 
online u jum u nofs ta’ 
sessjonijiet wiċċ imb 
wiċċ 

 

LINGWI 
L-Ingliż 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1 (2022) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U 
PREREKWIŻITI 
Li tkun ħarrieġ tal-
moduli ewlenin JEW li 
tkun għaddejt mill-
valutazzjonijiet tal-
moduli ewlenin kollha 
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Issir assessur tal-EUAA 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jipprovdi lill-assessuri 
futuri bl-għarfien u bil-ħiliet meħtieġa biex iwettqu 
valutazzjonijiet ġusti u robusti fil-kuntest tat-taħriġ tal-
EUAA. 

Dan il-modulu jiffoka fuq id-diversi elementi tal-
valutazzjonijiet u l-verifika. Huwa magħmul minn 
attivitajiet ta’ tagħlim u simulazzjonijiet li jirriflettu 
partijiet mill-kompiti tal-assessur u jikkomplementaw il-
vjaġġ ta’ tagħlim. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Għoti ta’ grad u verifika tal-valutazzjonijiet tat-
tagħlim skont il-kriterji tal-immarkar 

2. Ġustifikazzjoni tal-grad mogħti lill-istudenti 
b’feedback formattiv 

3. Identifikazzjoni tar-rwol tal-assessur fl-iżgurar tal-
kwalità tal-valutazzjonijiet 

 

Dan il-modulu jingħata online u huwa parti obbligatorja 
mill-programm biex issir għalliem iċċertifikat mill-EUAA. 
Il-modulu huwa disponibbli wkoll bħala sessjoni ta’ 
ħidma wiċċ imb wiċċ ta’ jum u nofs inkluża valutazzjoni 
kumulattiva ta’ siegħa. 

L-istrateġija ta’ valutazzjoni hija maqsuma f’żewġ 
partijiet. L-ewwel parti hija eżami ta’ reġistru miftuħ 
b’mistoqsijiet b’għażla multipla u t-tieni parti hija 
valutazzjoni prattika. Iż-żewġ partijiet jivvalutaw 
direttament l-elementi tat-tliet eżiti tat-tagħlim. 

Dan il-modulu jingħata, bħala regola, flimkien ma’ BET 
taħt l-isem ta’: Issir Ħarrieġ u Assessur tal-EUAA (BETA) 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Persuni involuti fil-
valutazzjoni ta’ moduli 
ta’ taħriġ iċċertifikati 
tal-EUAA u fil-verifika 
tal-gradi 

 

LIVELL ESQF 
Livell 6 

 

DURATA 
Għall-verżjoni online: 7 
sigħat ta’ tagħlim 
online, 30 minuta ta’ 
tagħlim indipendenti 
(qari essenzjali) u 90 
minuta ta’ kompiti ta’ 
valutazzjoni 
Għall-verżjoni wiċċ imb 
wiċċ: Jum u nofs inkluż 
siegħa ta’ kompiti ta’ 
valutazzjoni 

 

LINGWI 
L-Ingliż 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1 (2022) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Tkun lestejt Issir 
ħarrieġ tal-EUAA. 
Bħala rekwiżit għad-
dħul, kwalunkwe 
kwalifika fil-Livell 5 tal-
QEK jew ekwivalenti 
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Issir ħarrieġ tal-EUAA 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jħejji ħarrieġa futuri tal-
EUAA biex japplikaw approċċ iċċentrat fuq l-istudent, 
jesploraw tekniki ta’ taħriġ u jimmaniġġaw sfidi komuni 
li jseħħu matul it-taħriġ. 

Dan il-modulu jiffoka fuq in-narrattiva applikata ta’ 
rakkontar tal-istejjer, branching scenarios reali u 
elementi bbażati fuq il-logħob (jiġifieri, għadd ta’ punti, 
badges tat-tagħlim) li jinsabu f’diversi moduli Ewropej 
tal-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil. Bl-użu ta’ 
studji tal-każ u ta’ eżempji prattiċi ta’ prattiki tajbin ta’ 
suċċess, dan jindirizza wkoll xenarji realistiċi li l-
ħarrieġa tal-EUAA jiltaqgħu magħhom fir-rwol tagħhom. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Deskrizzjoni tal-approċċ iċċentrat fuq l-istudent fil-
kuntest tat-taħriġ tal-EUAA 

2. Preparazzjoni għall-għoti tat-taħriġ fil-kuntest tat-
taħriġ tal-EUAA u f’konformità ma’ approċċ 
iċċentrat fuq l-istudent 

3. Spjegazzjoni tat-tekniki biex tiffaċilita u timmotiva t-
tagħlim vokazzjonali, f’firxa ta’ ambjenti ta’ tagħlim 

4. Ġestjoni tal-isfidi matul il-proċess tat-tagħlim 

5. Identifikazzjoni tar-rwol u tar-responsabbiltajiet tal-
ħarrieġ fl-iżgurar tal-kwalità tat-taħriġ 

 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online, wiċċ imb wiċċ u tagħlim 
indipendenti). It-tagħlim online juża approċċ ta’ tagħlim 
bil-logħob li jivvaluta l-progress lejn l-eżiti tat-tagħlim, u 
s-sessjonijiet wiċċ imb wiċċ jiffokaw fuq elementi 
kumplessi li jeħtieġu diskussjoni. 

Dan il-modulu ma jiġix ivvalutat u bħala regola jingħata 
flimkien mal-modulu Issir assessur tal-EUAA taħt l-isem 
Issir Ħarrieġ u Assessur tal-EUAA (BETA). 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Ħarrieġa futuri tal-
Kurrikulu Ewropew fil-
Qasam tal-Ażil 

 

LIVELL ESQF 
Livell 6 

 

DURATA 
8 sigħat ta’ tagħlim 
online, jum u nofs ta’ 
sessjonijiet wiċċ imb 
wiċċ u siegħa ta’ 
tagħlim indipendenti 
(qari essenzjali) 

 

LINGWI 
L-Ingliż 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1 (2022) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Bħala rekwiżit għad-
dħul, kwalunkwe 
kwalifika fil-livell 5 tal-
QEK jew ekwivalenti U 
sena ta’ esperjenza 
professjonali fil-qasam 
tal-ażil u/jew tal-
akkoljenza 

 

 



IL-KATALOGU TAT-TAĦRIĠ– 2022 

29 

Introduzzjoni għall-coaching 

Dan il-kors għandu l-għan li jipprovdi lill-ħarrieġa u lill-
esperti ta’ livell għoli b’sett ta’ għodod bażiċi biex isiru 
familjari ma’ inizjattivi ta’ coaching f’ambjent individwali 
u ta’ grupp. 

Dan il-kors jiffoka fuq il-fehim tan-natura tal-coaching u 
kif tista’ tiddistingwih minn tekniki oħra ta’ intervent 
bħat-taħriġ jew il-mentoraġġ. Il-kors jesplora wkoll il-
coaching bħala approċċ għall-issettjar u għall-ilħuq tal-
għanijiet u l-espansjoni tal-għarfien u l-ħiliet meħtieġa 
għall-applikazzjoni ta’ tekniki u għodod bażiċi ta’ 
coaching magħżula. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Ippjanar u implimentazzjoni tal-approċċ u tat-
tekniki ta’ coaching biex tasal għal konklużjoni 
sinifikanti u orjentata lejn l-azzjoni 

2. Applikazzjoni b’mod selettiv ta’ tekniki biex jiġu 
żgurati titjib u żvilupp kontinwi bħala coach fi 
proċess fit-tul 

 

Dan il-kors jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online u wiċċ imb wiċċ). It-tagħlim 
online fih attivitajiet ta’ tagħlim u kontenut interattiv 
dwar il-coaching, u s-sessjonijiet wiċċ imb wiċċ jiffokaw 
fuq l-applikazzjoni tal-għarfien u l-ħiliet miksuba 
permezz ta’ attivitajiet ta’ tagħlim differenti. 

Dan il-modulu ma jiġix ivvalutat. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Ħarrieġa u esperti ta’ 
livell għoli tal-Kurrikulu 
Ewropew fil-Qasam tal-
Ażil 

 

LIVELL ESQF 
Livell 6 

 

DURATA 
10 sigħat ta’ tagħlim 
online u 3 ijiem ta’ 
sessjonijiet wiċċ imb 
wiċċ 

 

LINGWI 
L-Ingliż 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1 (2022) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Bħala rekwiżit għad-
dħul, kwalunkwe 
kwalifika fil-Livell 5 tal-
QEK jew ekwivalenti 
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Moduli ewlenin avvanzati 
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Inklużjoni – avvanzat 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jipprovdi lill-uffiċjali tal-
ażil bi gwida strutturata u dettaljata dwar kwistjonijiet 
interpretattivi kumplessi relatati mal-kwalifika għal 
protezzjoni internazzjonali. 

Dan il-modulu jiffoka fuq aspetti aktar kumplessi ta’ 
kwalifikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali relatati 
mal-atti ta’ persekuzzjoni, raġunijiet għall-
persekuzzjoni, ħsara serja (protezzjoni sussidjarja) u 
protezzjoni mill-persekuzzjoni jew ħsara serja. Dan 
jivvaluta b’mod kritiku l-ħidma tal-uffiċjali tal-każijiet tal-
ażil fil-kuntest tal-prattika nazzjonali u l-ġurisprudenza 
relatata mas-SEKA filwaqt li japplika konklużjonijiet 
meħuda mill-ħidma tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea (QĠUE) u tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem. Dan il-modulu jesplora wkoll metodu ta’ 
interpretazzjoni tal-liġi tal-UE u tal-liġi internazzjonali 
dwar il-protezzjoni fin-nuqqas ta’ gwida mill-QĠUE 
meta tiffaċċja kwistjonijiet interpretattivi kumplessi 
relatati mal-kwalifika għall-protezzjoni internazzjonali. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Valutazzjoni b’mod kritiku tal-ħidma fil-kuntest ta’ 
prattiki differenti tal-Istati Membri u ġurisprudenza 
relatata mas-SEKA 

2. Applikazzjoni tal-konklużjonijiet meħuda mill-
ġurisprudenza Ewropea, prinċipalment mill-
każistika tal-QĠUE u mill-każistika tal-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem 

3. Indirizzar ta’ kwistjonijiet interpretattivi relatati 
mal-kwalifika għall-protezzjoni internazzjonali 
f’konformità mal-metodu ta’ interpretazzjoni tal-
QĠUE tal-liġi tal-UE, fin-nuqqas ta’ gwida diretta 
mill-QĠUE 

4. Provvediment ta’ gwida strutturata u dettaljata 
dwar kwistjonijiet interpretattivi kumplessi relatati 
mal-kwalifika għall-protezzjoni internazzjonali 

 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online u wiċċ imb wiċċ). It-tagħlim 
online fih attivitajiet ta’ tagħlim li jivvalutaw il-progress 
lejn l-eżiti tat-tagħlim, u s-sessjonijiet wiċċ imb wiċċ 
jiffokaw fuq elementi kumplessi li jeħtieġu diskussjoni. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Uffiċjali tal-Ażil 

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
30 siegħa ta’ tagħlim 
online u jumejn ta’ 
sessjonijiet wiċċ imb 
wiċċ 

 

LINGWI 
L-Ingliż, ir-Russu u l-
Ġermaniż 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1 (2017) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Mhux applikabbli 
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Fl-2023, dan il-modulu se jiġi aġġornat bħala parti mir-
ristrutturar tal-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil. 
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Intervistar tat-tfal 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li l-uffiċjali tal-każijiet tal-
ażil jingħataw l-għarfien, il-ħiliet u l-attitudnijiet 
meħtieġa biex iwettqu intervista personali professjonali 
u effettiva ma’ wild minuri. 

Dan il-modulu jiffoka fuq l-istadji tal-iżvilupp tat-tfal, is-
salvagwardji legali u proċedurali għat-tfal fil-proċess ta’ 
protezzjoni internazzjonali u t-tekniki ta’ intervisatar 
speċifiċi għat-tfal. Billi jiffoka fuq l-aħjar interessi tal-
wild minuri, dan il-modulu jispjega kif għandha tiġi 
vvalutata l-maturità tal-wild minuri qabel u matul l-
intervista sabiex l-intervista tiġi adattata għall-maturità 
u għas-sitwazzjoni ta’ kull wild minuri. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Twettiq ta’ intervista effettiva ma’ wild minuri 
f’kuntest ta’ protezzjoni internazzjonali filwaqt li 
tirrispetta l-aħjar interessi tiegħu 

2. Adattament tal-intervista għall-maturità u s-
sitwazzjoni tal-wild minuri 

 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online u wiċċ imb wiċċ). It-tagħlim 
online fih attivitajiet ta’ tagħlim li jivvalutaw il-progress 
lejn l-eżiti tat-tagħlim, u s-sessjonijiet wiċċ imb wiċċ 
jiffokaw fuq elementi kumplessi li jeħtieġu diskussjoni. 

Fl-2023, dan il-modulu se jiġi sostitwit mill-moduli l-
ġodda It-tfal fil-proċess tal-ażil u Il-ġestjoni ta’ każijiet 
bi tfal. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Uffiċjali tal-każijiet tal-
ażil li jintervistaw 
minorenni li japplikaw 
għall-protezzjoni 
internazzjonali 

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
25 sa 30 siegħa ta’ 
tagħlim online u jumejn 
ta’ sessjonijiet wiċċ 
imb wiċċ 

 

LINGWI 
L-Ingliż, is-Slovakk, il-
Pollakk, l-Għarbi, it-
Tork, is-Sloven, ir-
Russu u l-Ġermaniż 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 4 (2018) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Mhux applikabbli 
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Intervistar ta’ persuni vulnerabbli 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li l-uffiċjali tal-każijiet tal-
ażil jitħejjew biex jiksbu l-akbar ammont possibbli ta’ 
informazzjoni affidabbli meta jintervistaw lil persuni 
vulnerabbli, biex isegwu b’mod professjonali l-
intervista, jissalvagwardjaw applikant bi bżonnijiet 
speċjali u jħejju l-każ għall-istadji li jmiss fil-proċess. 

Dan il-modulu jiffoka fuq il-qafas legali u fuq id-
definizzjoni ta’ “vulnerabbiltà” fil-kuntest ta’ proċedura 
ta’ protezzjoni internazzjonali. Jindirizza n-normi tal-
applikant u kif il-qafas normattiv jista’ jintuża biex jiġu 
identifikati l-vulnerabbiltajiet l-aktar komuni u l-fatturi li 
jfixklu d-divulgazzjoni matul l-intervistar ta’ applikanti 
għall-protezzjoni internazzjonali. Dan il-modulu jinkludi 
studji tal-każ ta’ sitwazzjonijiet diffiċli ta’ intervistar li 
jinvolvu applikanti vulnerabbli u kif wieħed għandu 
jieħu ħsieb lilu nnifsu wara intervista bħal din. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Twettiq ta’ intervista ma’ persuna vulnerabbli 
filwaqt li jitqiesu l-kuntesti legali, proċedurali u 
soċjali li jaffettwaw lill-applikant 

2. Identifikazzjoni tal-ħtiġijiet proċedurali speċjali u 
tal-effett li jista’ jkollhom fuq l-applikazzjoni għall-
protezzjoni internazzjonali 

3. Applikazzjoni tal-approċċ xieraq għall-ħolqien ta’ 
rapport u għall-iffaċilitar tad-divulgazzjoni minn 
applikant vulnerabbli. 

 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online u wiċċ imb wiċċ). It-tagħlim 
online fih attivitajiet ta’ tagħlim li jivvalutaw il-progress 
lejn l-eżiti tat-tagħlim, u s-sessjonijiet wiċċ imb wiċċ 
jiffokaw fuq elementi kumplessi li jeħtieġu diskussjoni. 

Fl-2023, dan il-modulu se jiġi aġġornat bħala parti mir-
ristrutturar tal-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Uffiċjali tal-każijiet tal-
ażil 

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
25 sa 30 siegħa ta’ 
tagħlim online u jumejn 
ta’ sessjonijiet wiċċ 
imb wiċċ 

 

LINGWI 
L-Ingliż, il-Ġermaniż, is-
Slovakk, it-Tork, il-
Grieg, il-Pollakk, l-
Għarbi, l-Ispanjol, ir-
Rumen, ir-Russu, il-
Maċedonjan u l-
Portugiż 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 4 (2018) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Mhux applikabbli 

 

 

 

 Moduli dwar il-pajjiż ta’ oriġini 
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Informazzjoni dwar il-pajjiż ta’ oriġini 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jagħti s-setgħa lir-
riċerkaturi tas-COI u lill-uffiċjali tal-każ tal-ażil biex 
jilħqu standards ta’ kwalità tas-COI, li huwa kruċjali biex 
tiġi żgurata informazzjoni ta’ kwalità għolja dwar il-
pajjiżi ta’ oriġini. 

Dan il-modulu jiddeskrivi r-rwol tas-COI fil-proċeduri ta’ 
protezzjoni internazzjonali. Jipprovdi ħarsa ġenerali 
lejn kif għandhom jiġu żviluppati l-mistoqsijiet tas-COI 
minn każ, u kif għandhom jintgħażlu, jiġu vvalutati u 
vvalidati s-sorsi u l-informazzjoni, kif ukoll il-ħiliet 
prattiċi tar-riċerka għas-suġġetti tas-COI. Dan il-modulu 
jindirizza wkoll kif l-aħjar tippreżenta r-riċerka tas-COI, 
abbozzi ta’ mistoqsijiet tas-COI u prodotti tas-COI ta’ 
rieżami bejn il-pari. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Sejbien ta’ informazzjoni rilevanti, preċiża u 
bbilanċjata dwar il-pajjiżi ta’ oriġini minn sorsi 
affidabbli 

2. Preżentazzjoni tal-informazzjoni b’mod trasparenti 
u traċċabbli 

3. Twettiq ta’ rieżami bejn il-pari ta’ prodott tas-COI 

 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online u wiċċ imb wiċċ). It-tagħlim 
online fih attivitajiet ta’ tagħlim li jivvalutaw il-progress 
lejn l-eżiti tat-tagħlim, u s-sessjonijiet wiċċ imb wiċċ 
jiffokaw fuq elementi kumplessi li jeħtieġu diskussjoni. 

Dan il-modulu se jiġi aġġornat bħala parti mir-
ristrutturar tal-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Riċerkaturi tal-
informazzjoni dwar il-
pajjiż ta’ oriġini u 
uffiċjali tal-każijiet tal-
ażil 

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
20 siegħa ta’ tagħlim 
online u jumejn ta’ 
sessjonijiet wiċċ imb 
wiċċ 

 

LINGWI 
L-Ingliż u l-Ġermaniż 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 5 (2019) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Mhux applikabbli 
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Informazzjoni medika dwar il-pajjiż ta’ oriġini 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jgħin lill-utenti tal-bażi 
tad-data tal-MedCOI jifhmu l-kamp ta’ applikazzjoni tal-
bażi tad-data tal-MedCOI u r-rwol tal-MedCOI fil-qasam 
tal-protezzjoni internazzjonali. L-istudenti għandhom 
ilestu t-taħriġ Bażiku tal-MedCOI qabel ma jibdew it-
taħriġ Avvanzat tal-MedCOI. 

Dan il-modulu jiffoka fuq il-bażi tad-data tal-
informazzjoni medika dwar il-pajjiż ta’ oriġini (MedCOI). 
Jikkonsisti f’żewġ perkorsi ta’ apprendiment differenti: 
modulu bażiku li jiffoka fuq kif wieħed ifittex il-bażi tad-
data tal-MedCOI u jinterpreta l-informazzjoni li tinstab 
fit-tweġibiet għat-talba, u modulu avvanzat li jiffoka fuq 
kif jiġu żviluppati mistoqsijiet speċifiċi għall-każ u fuq 
kif titnieda talba għall-MedCOI. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Deskrizzjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni u tar-rwol 
tal-MedCOI fi proċeduri differenti 

2. Deskrizzjoni tal-istandards legali u tal-prattiki 
differenti fl-Istati Membri tal-UE 

3. Spjegazzjoni tad-differenzi bejn is-COI ġenerali u 
l-MedCOI 

4. Formulazzjoni ta’ mistoqsijiet affidabbli, tiftix għal 
u interpretazzjoni ta’ informazzjoni dwar il-
MedCOI fil-bażi tad-data tal-MedCOI 

5. Tnedija ta’ talba individwali 

 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online u wiċċ imb wiċċ). It-tagħlim 
online fih attivitajiet ta’ tagħlim li jivvalutaw il-progress 
lejn l-eżiti tat-tagħlim, u s-sessjonijiet wiċċ imb wiċċ 
jiffokaw fuq elementi kumplessi li jeħtieġu diskussjoni. 

Dan il-modulu se jiġi aġġornat bħala parti mir-
ristrutturar tal-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Riċerkaturi tal-
informazzjoni dwar il-
pajjiż ta’ oriġini u 
uffiċjali oħra li jaħdmu 
b’informazzjoni medika 
dwar il-pajjiż ta’ oriġini 
(MedCOI) 

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
10 sa 12-il siegħa ta’ 
tagħlim online għall-
MedCOI Bażiku u jum 
u nofs ta’ sessjonijiet 
wiċċ imb wiċċ u 15-il 
siegħa ta’ tagħlim 
online għall-MedCOI 
Avvanzat 

 

LINGWI 
L-Ingliż 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 2 (2022) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Mhux applikabbli 
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Moduli ta’ Dublin 
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Regolament ta’ Dublin III 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jipprovdi lill-uffiċjali li 
jaħdmu fl-unità ta’ Dublin bil-ħiliet u bl-għarfien 
meħtieġa biex japplikaw ir-regolament Dublin III 
f’konformità mal-acquis tal-UE dwar l-ażil u f’konformità 
mal-istrumenti legali internazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem. 

Dan il-modulu jiffoka fuq il-funzjoni bażika u l-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema ta’ Dublin u r-regoli u l-
proċeduri tagħha. Dan jgħin lill-istudenti biex isiru 
familjari mas-sistema Eurodac (Eurodac hija l-bażi tad-
data tal-marki tas-swaba’ tal-ażil tal-UE) u n-network 
elettroniku DubliNet. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Determinazzjoni tal-Istat Membru responsabbli billi 
jiġu applikati l-kriterji ta’ responsabbiltà u r-regoli 
proċedurali u billi jintużaw l-għodod stabbiliti fir-
regolament ta’ Dublin u fir-regolament ta’ 
implimentazzjoni tiegħu 

2. Rikonoxximent ta’ sitwazzjonijiet fejn id-deroga 
mill-applikazzjoni mekkanika tar-regolament ta’ 
Dublin jeħtieġ li tiġi kkunsidrata u deskrizzjoni ta’ 
soluzzjoni motivata għas-sitwazzjoni 

 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online u wiċċ imb wiċċ). It-tagħlim 
online fih attivitajiet ta’ tagħlim li jivvalutaw il-progress 
lejn l-eżiti tat-tagħlim, u s-sessjonijiet wiċċ imb wiċċ 
jiffokaw fuq elementi kumplessi li jeħtieġu diskussjoni. 

L-aġġornament li jmiss huwa ppjanat jekk ir-
regolament dwar il-ġestjoni tal-ażil u l-migrazzjoni jiġi 
adottat. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Uffiċjali li jaħdmu fl-
unità ta’ Dublin 

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
20 sa 25 siegħa ta’ 
tagħlim online u 
jumejn ta’ sessjonijiet 
wiċċ imb wiċċ 

 

LINGWI 
L-Ingliż, ir-Rumen, il-
Ġermaniż, iċ-Ċek, il-
Franċiż u s-Sloven 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 2.1 (2016) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Mhux applikabbli 
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Identifikazzjoni ta’ każijiet potenzjali ta’ Dublin 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jipprovdi lill-
parteċipanti l-għarfien u l-ħiliet meħtieġa biex jassistu 
fl-identifikazzjoni ta’ applikanti għall-protezzjoni 
internazzjonali li jistgħu jaqgħu taħt il-proċedura ta’ 
Dublin u biex jirreferu l-każijiet tagħhom lill-Unità ta’ 
Dublin. 

Dan il-modulu jiffoka fuq il-fehim tar-regolament 
Dublin III u l-atturi involuti fil-proċedura usa’ tal-ażil, 
mingħajr ma jidħol fit-teknikalitajiet tas-sistema ta’ 
Dublin. Dan hu mmirat lejn l-awtoritajiet nazzjonali 
involuti fil-proċeduri ta’ Dublin mill-perspettivi ta’ 
prattikanti differenti, bħall-uffiċjali tar-reġistrazzjoni, l-
uffiċjali tal-każijiet, l-uffiċjali tal-akkoljenza u l-uffiċjali 
tal-ażil involuti fl-għoti ta’ informazzjoni (eż. fil-punti tal-
iżbark), kif ukoll l-awtoritajiet lokali li jistgħu jindirizzaw 
applikanti għall-protezzjoni internazzjonali. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Deskrizzjoni tal-kriterji ta’ responsabbiltà u tal-
istadji ewlenin fil-proċedura ta’ Dublin fl-ambitu tar-
regolament Dublin III u d-dispożizzjonijiet rilevanti 
tar-regolament Eurodac u r-regolament dwar is-
sistema ta’ informazzjoni dwar il-viża 

2. Identifikazzjoni tal-indikaturi bbażati fuq il-kriterji ta’ 
responsabbiltà skont ir-regolament ta’ Dublin III 

3. Applikazzjoni tat-tekniki ta’ komunikazzjoni biex 
tinġabar evidenza u tiġi pprovduta informazzjoni 
skont ir-regolament Dublin III, f’konformità mal-linji 
gwida tal-EUAA 

4. Determinazzjoni ta’ jekk każ għandux jiġi riferut lill-
Unità ta’ Dublin u, jekk iva, liema informazzjoni 
għandha tiġi inkluża 

 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online u wiċċ imb wiċċ). It-tagħlim 
online fih attivitajiet ta’ tagħlim li jivvalutaw il-progress 
lejn l-eżiti tat-tagħlim, u s-sessjoni wiċċ imb wiċċ tiffoka 
fuq elementi kumplessi li jeħtieġu diskussjoni. 

Dan il-modulu se jiġi aġġornat bħala parti mir-
ristrutturar tal-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Uffiċjali tar-
reġistrazzjoni, 
ħaddiema tal-każijiet u 
uffiċjali tal-akkoljenza 

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
10 sigħat sa 15-il 
siegħa ta’ tagħlim 
online u sessjoni wiċċ 
imb wiċċ ta’ jum 

 

LINGWI 
L-Ingliż, it-Taljan, l-
Ispanjol u r-Rumen 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1 (2020) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Mhux applikabbli 
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Moduli ta’ Esklużjoni 
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L-applikazzjoni ta’ klawżoli ta’ esklużjoni għal persuni li 
ma jistħoqqilhomx il-protezzjoni internazzjonali 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jħejji lill-uffiċjali tal-każ 
tal-ażil bl-għarfien u bil-ħiliet meħtieġa biex tiġi 
vvalutata l-applikazzjoni possibbli ta’ dawn il-klawżoli 
ta’ esklużjoni fi ħdan il-proċeduri għad-determinazzjoni 
tal-eliġibbiltà għall-protezzjoni internazzjonali. 

Dan il-modulu jiffoka fuq l-applikazzjoni tal-Artikolu 1F 
tal-Konvenzjoni dwar ir-Refuġjati tal-1951 u l-Artikoli 
12(2) u 17 tad-Direttiva dwar Standards għall-Kwalifika u 
jirrifletti l-aktar żviluppi riċenti fil-qasam. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Identifikazzjoni tal-oqfsa legali rilevanti applikabbli 
għall-esklużjoni mill-protezzjoni internazzjonali 

2. Determinazzjoni tal-elementi li jikkostitwixxu l-
klawżoli ta’ esklużjoni fil-kuntest tar-refuġjati u l-
protezzjoni sussidjarja 

3. Stabbiliment tal-fatti materjali u tal-evidenza fil-
kuntest tad-dispożizzjonijiet legali applikabbli għal 
każijiet potenzjali ta’ esklużjoni 

 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online u wiċċ imb wiċċ). It-tagħlim 
online fih attivitajiet ta’ tagħlim li jivvalutaw il-progress 
lejn l-eżiti tat-tagħlim, u s-sessjonijiet wiċċ imb wiċċ 
jiffokaw fuq elementi kumplessi li jeħtieġu diskussjoni. 

Dan il-modulu se jiġi aġġornat bħala parti mir-
ristrutturar tal-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Uffiċjali tal-każijiet tal-
ażil 

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
20 sa 25 siegħa ta’ 
tagħlim online u jum u 
nofs ta’ sessjonijiet 
wiċċ imb wiċċ 

 

LINGWI 
L-Ingliż, is-Slovakk, il-
Pollakk, is-Sloven, l-
Ispanjol u l-Ġermaniż 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 5 (2020) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Mhux applikabbli 
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Tmiem tal-protezzjoni 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jiddeskrivi l-għarfien 
teoretiku u prattiku meħtieġ għat-tħejjija u l-kitba ta’ 
deċiżjoni dwar it-tmiem tal-protezzjoni. 

Dan il-modulu jiffoka fuq id-dispożizzjonijiet legali u s-
salvagwardji proċedurali rilevanti li għandhom 
x’jaqsmu mat-tmiem tal-protezzjoni. Jittratta wkoll l-
interpretazzjoni tal-kundizzjonijiet li jwasslu għat-tmiem 
ta’ protezzjoni kif stabbilit fid-Direttiva dwar Standards 
għall-Kwalifika. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Identifikazzjoni tar-raġunijiet għall-irtirar tal-
protezzjoni internazzjonali permezz ta’ 
valutazzjonijiet individwali 

2. Applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet u tal-proċeduri 
legali rilevanti relatati mat-tmiem tal-protezzjoni 

 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online u wiċċ imb wiċċ). It-tagħlim 
online fih attivitajiet ta’ tagħlim li jivvalutaw il-progress 
lejn l-eżiti tat-tagħlim, u s-sessjonijiet wiċċ imb wiċċ 
jiffokaw fuq elementi kumplessi li jeħtieġu diskussjoni. 

Dan il-modulu se jiġi aġġornat bħala parti mir-
ristrutturar tal-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Uffiċjali tal-każijiet tal-
ażil 

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
20 sa 30 siegħa ta’ 
tagħlim online u jum u 
nofs ta’ sessjonijiet 
wiċċ imb wiċċ 

 

LINGWI 
L-Ingliż, il-Franċiż, il-
Pollakk, il-Ġermaniż, ir-
Rumen u l-Ispanjol 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 5 (2018) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Mhux applikabbli 
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Identifikazzjoni ta’ każijiet potenzjali ta’ esklużjoni 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jippermetti lill-uffiċjali li 
jaħdmu fuq il-proċeduri tal-ażil li jkunu konxji tat-tipi 
differenti ta’ każijiet minn pajjiżi differenti. 

Dan il-modulu jindirizza l-identifikazzjoni ta’ każijiet 
potenzjali ta’ esklużjoni fil-kuntest tal-Artikolu 1F tal-
Konvenzjoni dwar ir-Refuġjati tal-1951 u l-Artikolu 12(2) 
u l-Artikolu 17 tad-Direttiva dwar Standards għall-
Kwalifika. Dan jiffoka speċifikament fuq każijiet li fihom 
persuna tista’ potenzjalment titqies bħala li ma 
ħaqqhiex protezzjoni internazzjonali. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Spjegazzjoni tar-rwol tal-identifikazzjoni fil-
proċess ta’ esklużjoni, kif ukoll tar-raġunament u l-
objettivi wara l-esklużjoni mill-protezzjoni 
internazzjonali 

2. Identifikazzjoni tal-atti li jistgħu jiġu esklużi u atturi 
potenzjali fil-kuntest ta’ proċeduri ta’ protezzjoni 
internazzjonali 

3. Rikonoxximent tal-informazzjoni rilevanti li tiskatta 
eżaminazzjoni ulterjuri kontra l-klawżoli ta’ 
esklużjoni 

 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online u wiċċ imb wiċċ). It-tagħlim 
online fih attivitajiet ta’ tagħlim li jivvalutaw il-progress 
lejn l-eżiti tat-tagħlim, u s-sessjoni wiċċ imb wiċċ tiffoka 
fuq elementi kumplessi li jeħtieġu diskussjoni. 

Dan il-modulu se jiġi aġġornat bħala parti mir-
ristrutturar tal-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Uffiċjali tal-każijiet tal-
ażil, uffiċjali tal-
akkoljenza u uffiċjali 
tal-każijiet ta’ Dublin 

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
10 sigħat ta’ tagħlim 
online u sessjoni wiċċ 
imb wiċċ ta’ jum 

 

LINGWI 
L-Ingliż, il-Pollakk, il-
Grieg u l-Ġermaniż 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1 (2021) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Mhux applikabbli 
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Ġestjoni fil-kuntest tal-ażil 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jippermetti lill-
maniġers fil-kuntest tal-ażil jiżviluppaw kompetenzi li se 
jgħinuhom jiżguraw li d-dipartimenti tagħhom jiksbu 
standards u livelli ta’ effiċjenza ta’ kwalità tajba, 
f’konformità mar-rekwiżiti legali internazzjonali u tal-UE. 

Dan il-modulu jkopri aspetti teoretiċi u prattiċi differenti 
relatati mad-dmirijiet ta’ kuljum ta’ maniġer li jaħdem fil-
qasam tal-protezzjoni internazzjonali. 

 

EŻITU TAL-APPRENDIMENT 

Applikazzjoni tat-teoriji, ħiliet u għodod ta’ 
tmexxija u ta’ ġestjoni fil-kuntest tal-ġestjoni tal-
ażil 

 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online u wiċċ imb wiċċ). It-tagħlim 
online fih attivitajiet ta’ tagħlim li jivvalutaw il-progress 
lejn l-eżitu tat-tagħlim, u s-sessjonijiet wiċċ imb wiċċ 
jiffokaw fuq elementi kumplessi li jeħtieġu diskussjoni. 

Dan il-modulu se jiġi aġġornat bħala parti mir-
ristrutturar tal-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Maniġers, diretturi u 
mexxejja tat-timijiet fil-
kuntest tal-ażil 

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
20 siegħa ta’ tagħlim 
online u jumejn ta’ 
sessjonijiet wiċċ imb 
wiċċ 

 

LINGWI 
L-Ingliż 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 2 (2019) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Mhux applikabbli 
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Ġestjoni fil-kuntest tal-akkoljenza 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jippermetti lill-
maniġers fil-qasam tal-akkoljenza jiżviluppaw 
kompetenzi li se jgħinuhom jiżguraw li d-dipartimenti 
tagħhom jiksbu standards u livelli ta’ effiċjenza ta’ 
kwalità tajba, f’konformità mar-rekwiżit legali 
internazzjonali u tal-UE. 

Dan il-modulu jkopri aspetti teoretiċi u prattiċi differenti 
relatati mad-dmirijiet ta’ kuljum ta’ maniġer li jaħdem fil-
qasam tal-akkoljenza. 

 

EŻITU TAL-APPRENDIMENT 

Applikazzjoni ta’ teoriji, ħiliet u għodod ta’ 
tmexxija u ta’ ġestjoni fil-kuntest tal-akkoljenza 

 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online u wiċċ imb wiċċ). It-tagħlim 
online fih attivitajiet ta’ tagħlim li jivvalutaw il-progress 
lejn l-eżitu tat-tagħlim, u s-sessjonijiet wiċċ imb wiċċ 
jiffokaw fuq elementi kumplessi li jeħtieġu diskussjoni. 

Dan il-modulu se jiġi aġġornat bħala parti mir-
ristrutturar tal-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Maniġers, diretturi u 
mexxejja tat-timijiet ta’ 
faċilitajiet u aġenziji ta’ 
akkoljenza 

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
20 siegħa ta’ tagħlim 
online u jumejn ta’ 
sessjonijiet wiċċ imb 
wiċċ 

 

LINGWI 
L-Ingliż, l-Ispanjol u l-
Grieg 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1 (2020) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Mhux applikabbli 
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Akkoljenza 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jindirizza l-fażijiet tal-
proċess ta’ akkoljenza, u b’hekk iħejji lill-uffiċjali tal-
akkoljenza biex jidentifikaw ħtiġijiet ta’ akkoljenza 
speċjali, jaħdmu ma’ gruppi vulnerabbli u jindirizzaw is-
saħħa mentali f’kuntest ta’ akkoljenza. 

Dan il-modulu jkopri t-taħriġ bażiku li jeħtieġu l-uffiċjali 
tal-akkoljenza skont id-Direttiva dwar il-Kundizzjonijiet 
ta’ Akkoljenza. Billi jitfa’ dawl fuq l-iżviluppi storiċi 
internazzjonali u l-kuntest legali li fih żviluppaw il-
kundizzjonijiet ta’ akkoljenza attwali, dan il-modulu 
jiffoka fuq ir-rwol tal-uffiċjal tal-akkoljenza u l-ħiliet 
meħtieġa bħall-iffissar ta’ konfini professjonali, il-
komunikazzjoni f’ambjent interkulturali, it-trattament 
tal-partijiet ikkonċernati u l-ġestjoni tal-kunflitti. 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Spjegazzjoni tal-qafas legali u organizzazzjonali 
għall-akkoljenza ta’ applikanti għall-protezzjoni 
internazzjonali 

2. Deskrizzjoni tal-elementi tal-fażijiet differenti fil-
proċess ta’ akkoljenza 

3. Identifikazzjoni ta’ individwi bi ħtiġijiet ta’ 
akkoljenza speċjali u t-tfassil ta’ intervent imfassal 
apposta 

4. Spjegazzjoni tar-rwol u tal-ħiliet professjonali tal-
uffiċjali tal-akkoljenza 

5. Spjegazzjoni tal-oqsma ta’ kooperazzjoni ma’ 
partijiet ikkonċernati differenti skont ir-rwoli u r-
responsabbiltajiet tagħhom 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online u wiċċ imb wiċċ). It-tagħlim 
online fih attivitajiet ta’ tagħlim li jivvalutaw il-progress 
lejn l-eżiti tat-tagħlim, u s-sessjonijiet wiċċ imb wiċċ 
jiffokaw fuq elementi kumplessi li jeħtieġu diskussjoni. 

Dan il-modulu se jiġi aġġornat bħala parti mir-
ristrutturar tal-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Uffiċjali tal-akkoljenza 
f’kuntatt ma’ applikanti 
għall-protezzjoni 
internazzjonali 

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
15 sa 20 siegħa ta’ 
tagħlim online u 
jumejn ta’ sessjonijiet 
wiċċ imb wiċċ 

 

LINGWI 
L-Ingliż, il-Ġermaniż, il-
Grieg, is-Slovakk, il-
Kroat, il-Franċiż, it-
Taljan, l-Olandiż, ir-
Russu, ir-Rumen, l-
Ispanjol, il-Latvjan u l-
Litwan 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1.1 (2015) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Mhux applikabbli 

 

 



L-AĠENZIJA TAL-UNJONI EWROPEA GĦALL-AŻIL 

50 

Akkoljenza ta’ persuni vulnerabbli: identifikazzjoni tal-
vulnerabbiltà u l-għoti ta’ appoġġ inizjali (Blokka A) 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jispjega kif għandhom 
jinbnew rapporti oġġettivi li jiddeskrivu l-
osservazzjonijiet dwar il-vulnerabbiltà, il-prinċipji bażiċi 
tal-allokazzjoni tal-faċilitajiet u tal-kmamar għal persuni 
vulnerabbli, u l-għoti ta’ informazzjoni lil persuni 
vulnerabbli. 

Dan il-modulu jiffoka fuq il-kunċett ta’ vulnerabbiltà fil-
kuntest tal-akkoljenza. Jesplora kategoriji differenti ta’ 
persuni vulnerabbli, indikaturi tal-vulnerabbiltà u fatturi 
protettivi. Il-modulu jittratta wkoll l-implikazzjonijiet tal-
vulnerabbiltajiet għall-ħtiġijiet ta’ akkoljenza, l-istadji 
inizjali biex jiġu appoġġati applikanti bi bżonnijiet ta’ 
akkoljenza speċjali, l-ewwel għajnuna psikoloġika, u l-
preġudizzji u kif għandhom jingħelbu. 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Deskrizzjoni tal-indikaturi tal-vulnerabbiltà, il-
kategoriji ta’ persuni vulnerabbli u l-
implikazzjonijiet tal-vulnerabbiltajiet għal ħtiġijiet 
ta’ akkoljenza speċjali 

2. Applikazzjoni tat-tekniki u proċeduri biex 
tidentifika applikanti għall-ażil bi bżonnijiet ta’ 
akkoljenza speċjali u ddeċiedi kif tittrattahom 

3. Bidu tal-appoġġ għall-applikanti bi bżonnijiet ta’ 
akkoljenza speċjali 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online u wiċċ imb wiċċ). It-tagħlim 
online fih attivitajiet ta’ tagħlim li jivvalutaw il-progress 
lejn l-eżiti tat-tagħlim, u s-sessjoni wiċċ imb wiċċ tiffoka 
fuq elementi kumplessi li jeħtieġu diskussjoni. 

Fl-2023, dan il-modulu se jiġi aġġornat bħala parti mir-
ristrutturar tal-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Uffiċjali tal-akkoljenza 
f’kuntatt mal-applikanti 
għall-protezzjoni 
internazzjonali fis-
sistema ta’ akkoljenza 

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
20 siegħa sa 30 siegħa 
ta’ tagħlim online u 
sessjoni wiċċ imb wiċċ 
ta’ jum 

 

LINGWI 
L-Ingliż, il-Grieg, iċ-
Ċek, il-Ġermaniż, is-
Slovakk, l-Ispanjol, il-
Litwan u l-Latvjan 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1 (2020) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Mhux applikabbli 
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Akkoljenza ta’ persuni vulnerabbli: valutazzjoni tal-
ħtiġijiet u tfassil tal-interventi (Blokka B) 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li l-uffiċjali tal-akkoljenza 
jiġu mgħammra b’fehim ta’ kif il-vulnerabbiltajiet 
jinfluwenzaw il-ħtiġijiet ta’ akkoljenza. 

Dan il-modulu jiffoka fuq l-importanza li jiġu inkorporati 
l-ħtiġijiet li jirriżultaw mill-vulnerabbiltajiet tal-applikanti 
f’deċiżjonijiet u azzjonijiet fl-akkoljenza. Dan jispjega 
wkoll kif għandha titwettaq valutazzjoni tal-ħtiġijiet ta’ 
akkoljenza speċjali ma’ applikant għall-protezzjoni 
internazzjonali, u kif għandhom jitfasslu u jiġu 
rieżaminati l-pjanijiet ta’ akkoljenza personali fil-kuntest 
tal-vulnerabbiltajiet eżistenti u li qed jevolvu. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Deskrizzjoni tal-impatt potenzjali ta’ 
vulnerabbiltajiet speċifiċi fuq il-ħtiġijiet ta’ 
akkoljenza 

2. Valutazzjoni tal-ħtiġijiet speċjali ta’ akkoljenza 
tal-applikanti bl-applikazzjoni tat-tliet passi 
prinċipali tal-valutazzjoni tal-ħtiġijiet 

3. Tfassil u rieżaminazzjoni tal-pjanijiet ta’ 
akkoljenza personali tal-applikanti għall-ażil fil-
kuntest tal-vulnerabbiltajiet eżistenti u li qed 
jevolvu 

 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online u wiċċ imb wiċċ). It-tagħlim 
online fih attivitajiet ta’ tagħlim li jivvalutaw il-progress 
lejn l-eżiti tat-tagħlim, u s-sessjonijiet wiċċ imb wiċċ 
jiffokaw fuq elementi kumplessi li jeħtieġu diskussjoni. 

Fl-2023, dan il-modulu se jiġi aġġornat bħala parti mir-
ristrutturar tal-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Uffiċjali tal-akkoljenza 
f’kuntatt mal-applikanti 
għall-protezzjoni 
internazzjonali fis-
sistema ta’ akkoljenza 

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
15-il siegħa ta’ tagħlim 
online u jum u nofs ta’ 
sessjoni wiċċ imb wiċċ 

 

LINGWI 
L-Ingliż, l-Ispanjol, iċ-
Ċek, il-Ġermaniż, is-
Slovakk u l-Litwan 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1 (2020) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U 
PREREKWIŻITI 
Mhux applikabbli 
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Interpretazzjoni fil-kuntest tal-akkoljenza 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jgħin lill-interpreti li 
jaħdmu fil-kuntest tal-akkoljenza jiksbu l-għarfien u l-
ħiliet biex iwettqu b’mod professjonali l-kompiti 
tagħhom b’mod effiċjenti u skont l-istandards 
internazzjonali. 

Dan il-modulu jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-kuntest ta’ 
akkoljenza bi spjegazzjoni tal-fażijiet differenti fil-
proċess ta’ akkoljenza u l-interpretazzjoni ewlenija 
meħtieġa fl-akkoljenza. Jindirizza l-firxa wiesgħa ta’ 
sitwazzjonijiet differenti li l-interpreti fl-akkoljenza jridu 
jaħdmu fihom bħall-interpretazzjoni matul l-
inkorporazzjoni soċjali, l-interpretazzjoni matul 
appuntament mediku, l-interpretazzjoni matul l-appoġġ 
psikoloġiku, u l-interpretazzjoni għal sessjoni ta’ 
informazzjoni fi grupp. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Deskrizzjoni tal-kuntest u tal-għanijiet tal-
akkoljenza tal-applikanti għall-ażil fl-Ewropa 

2. Spjegazzjoni tar-rwol ta’ interpretu f’termini 
ġenerali u, b’mod partikolari, bħala interpretu 
għall-applikanti għall-ażil fl-akkoljenza 

3. Applikazzjoni tal-prinċipji u tal-ħiliet 
meħtieġa għall-interpretazzjoni f’termini 
ġenerali u fil-kuntest tal-ażil 

 

Dan il-modulu jingħata online, u jippermetti 
apprendiment b’pass personali. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Interpreti li jaħdmu fil-
kuntest tal-ażil 

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
15-il siegħa ta’ tagħlim 
online  

 

LINGWI 
L-Ingliż 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1 (2022) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U 
PREREKWIŻITI 
Mhux applikabbli 
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Reġistrazzjoni ta’ applikanti għall-protezzjoni 
internazzjonali 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jipprovdi lill-
parteċipanti bl-għarfien u bil-ħiliet meħtieġa biex 
jipproċessaw ir-reġistrazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-
protezzjoni internazzjonali. 

Dan il-modulu jkopri l-qafas legali dwar il-protezzjoni 
internazzjonali b’enfasi fuq l-aċċess għall-proċedura 
tal-ażil u l-istadji tal-proċess ta’ reġistrazzjoni. Jiffoka 
wkoll fuq is-salvagwardji għall-applikanti 
b’reġistrazzjoni ta’ bżonnijiet speċjali u fuq tekniki ta’ 
komunikazzjoni għat-twettiq tar-reġistrazzjoni. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Deskrizzjoni tad-dispożizzjonijiet legali ewlenin 
tal-UE dwar il-protezzjoni internazzjonali, 
speċifikament dawk relatati mar-reġistrazzjoni 

2. Segwiment tal-istadji differenti tal-proċess ta’ 
reġistrazzjoni u applikazzjoni ta’ salvagwardji 
proċedurali għall-applikanti bi bżonnijiet speċjali 
matul ir-reġistrazzjoni 

3. Adozzjoni ta’ approċċ xieraq għall-komunikazzjoni 
matul ir-reġistrazzjoni 

 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online u wiċċ imb wiċċ). It-tagħlim 
online fih attivitajiet ta’ tagħlim li jivvalutaw il-progress 
lejn l-eżiti tat-tagħlim, u s-sessjoni wiċċ imb wiċċ tiffoka 
fuq elementi kumplessi li jeħtieġu diskussjoni. 

Dan il-modulu se jiġi aġġornat bħala parti mir-
ristrutturar tal-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Uffiċjali tal-ażil u tal-
akkoljenza f’kuntatt 
mal-applikanti għal 
protezzjoni 
internazzjonali 

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
15-il siegħa ta’ tagħlim 
online u sessjoni wiċċ 
imb wiċċ ta’ jum 

 

LINGWI 
L-Ingliż, il-Grieg, it-
Taljan, il-Ġermaniż, l-
Albaniż u l-Bosnijak 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1 (2020) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Mhux applikabbli 
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Risistemazzjoni 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li l-uffiċjali tal-każ tal-ażil, 
l-uffiċjali tar-risistemazzjoni u uffiċjali oħra li jaħdmu fir-
risistemazzjoni jsiru konxji ta’ x’inhi r-risistemazzjoni, kif 
tista’ tiġi organizzata u kif għandhom jiġu ġestiti l-
fażijiet differenti tal-proċess ta’ risistemazzjoni. 

Dan il-modulu jindirizza l-aspetti ewlenin tal-proċess ta’ 
risistemazzjoni, jiġifieri l-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet ta’ 
risistemazzjoni mill-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-
Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati u s-sottomissjoni tal-
fajl ta’ risistemazzjoni lill-Istat Membru inkwistjoni. 
Jesplora wkoll it-tħejjija u l-ġestjoni tal-missjoni tal-
għażla, l-għażla tad-dossier, l-orjentazzjoni ta’ qabel it-
tluq, it-trasferiment u l-forniment tas-servizzi rilevanti ta’ 
wara l-wasla lir-refuġjati risistemizzati. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Spjegazzjoni ta’ kif għandu jiġi implimentat 
proċess ta’ risistemazzjoni b’suċċess 

2. Identifikazzjoni tal-isfidi fil-proċess ta’ 
risistemazzjoni 

3. Tfassil ta’ attivitajiet ta’ risistemazzjoni li 
jiffunzjonaw kif suppost 

 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online u wiċċ imb wiċċ). It-tagħlim 
online fih attivitajiet ta’ tagħlim li jivvalutaw il-progress 
lejn l-eżiti tat-tagħlim, u s-sessjonijiet wiċċ imb wiċċ 
jiffokaw fuq elementi kumplessi li jeħtieġu diskussjoni. 

Dan il-modulu se jiġi aġġornat bħala parti mir-
ristrutturar tal-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Uffiċjali tal-każijiet tal-
ażil, uffiċjali tar-
risistemazzjoni u 
uffiċjali oħra li jaħdmu 
fir-risistemazzjoni 

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
20 sa 30 siegħa ta’ 
tagħlim online u jumejn 
ta’ sessjonijiet wiċċ 
imb wiċċ 

 

LINGWI 
L-Ingliż, il-Ġermaniż, l-
Ispanjol u r-Rumen 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1.1 (2019) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Mhux applikabbli 
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Ġeneru, identità tal-ġeneru u orjentazzjoni sesswali 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jipprovdi approċċ 
prattiku ta’ kif l-aħjar li ssir intervista li tappoġġa l-
iżvelar ta’ kwistjonijiet relatati mal-identità tal-ġeneru u 
mal-orjentazzjoni sesswali. 

Dan il-modulu jipprovdi ħarsa ġenerali lejn in-normi 
relatati mal-ġeneru, mal-identità tal-ġeneru u mal-
orjentazzjoni sesswali, u jesplora kif dawn in-normi 
jinfluwenzaw lill-uffiċjali tal-każijiet u lill-applikanti meta 
l-każijiet jiġu vvalutati għall-protezzjoni internazzjonali. 
Jindirizza l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem relatat mal-
ġeneru, mal-identità tal-ġeneru u mal-orjentazzjoni 
sesswali, u l-qafas legali li jippermetti lill-prattikanti 
jwettqu valutazzjoni tal-evidenza li tqis kif xieraq il-
partikolaritajiet tat-talbiet li jinvolvu l-ġeneru, l-identità 
tal-ġeneru u t-talbiet relatati mal-orjentazzjoni 
sesswali. 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

1. Identifikazzjoni tal-ġeneru, tal-identità tal-ġeneru u 
tal-fatturi ta’ orjentazzjoni sesswali meta tiġi 
pproċessata talba għall-protezzjoni internazzjonali 

2. Spjegazzjoni ta’ kif l-esperjenzi relatati mal-
ġeneru u l-attitudnijiet lejn il-ġeneru, l-identità tal-
ġeneru u l-orjentazzjoni sesswali jinfluwenzaw il-
mod kif jiġu pproċessati t-talbiet għall-protezzjoni 
internazzjonali 

3. Applikazzjoni tal-approċċ xieraq għall-ġeneru, 
għall-identità tal-ġeneru u għall-orjentazzjoni 
sesswali meta tiġi pproċessata talba għall-
protezzjoni internazzjonali 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online u wiċċ imb wiċċ). It-tagħlim 
online fih attivitajiet ta’ tagħlim li jivvalutaw il-progress 
lejn l-eżiti tat-tagħlim, u s-sessjonijiet wiċċ imb wiċċ 
jiffokaw fuq elementi kumplessi li jeħtieġu diskussjoni. 

Fl-2023, dan il-modulu se jiġi aġġornat bħala parti mir-
ristrutturar tal-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil. 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Uffiċjali tal-Ażil 

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
20 sa 25 siegħa ta’ 
tagħlim online u jumejn 
ta’ sessjonijiet wiċċ imb 
wiċċ 

 

LINGWI 
L-Ingliż, il-Pollakk, is-
Slovakk, il-Finlandiż, ir-
Russu, il-Franċiż, is-
Sloven, it-Tork u l-
Ġermaniż 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1.1 (2015) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Mhux applikabbli 
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Traffikar tal-bnedmin 

L-għan ta’ dan il-modulu huwa li jħejji uffiċjali li jiġu 
f’kuntatt ma’ vittmi jew ma’ vittmi potenzjali tat-traffikar 
tal-bnedmin bl-għarfien u bil-ħiliet meħtieġa biex 
jidentifikaw u jittrattaw sinjali tat-traffikar tal-bnedmin u 
biex iħejju u jwettqu intervista dwar l-ażil ma’ vittma 
jew ma’ vittma potenzjali ta’ traffikar tal-bnedmin. 

Dan il-modulu huwa magħmul minn żewġ livelli. L-
ewwel livell iqajjem kuxjenza dwar il-vittmi jew il-vittmi 
potenzjali tat-traffikar u jesplora l-għarfien u l-ħiliet 
meħtieġa biex jiġu identifikati vittmi potenzjali tat-
traffikar, flimkien ma’ kif tiġi indirizzata l-ewwel laqgħa. 
It-tieni livell jispeċjalizza fuq il-vittmi ta’ traffikar li 
jistgħu jkunu fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali. 
Jispjega kif wieħed għandu jħejji u jwettaq intervista 
tal-ażil ma’ vittma jew vittma potenzjali ta’ traffikar tal-
bnedmin, u kif għandu jindirizza t-teħid tad-deċiżjonijiet 
f’talba għall-protezzjoni bl-involviment ta’ tali persuna. 

 

EŻITI TAL-APPRENDIMENT 

Livell 1: 

1. Identifikazzjoni ta’ sinjali ta’ traffikar tal-
bnedmin 

2. Spjegazzjoni ta’ kif għandha tiġi indirizzata l-
ewwel laqgħa ma’ vittma jew ma’ vittma 
potenzjali tat-traffikar tal-bnedmin 

 

Livell 2: 

1. Tkun taf kif tħejji u tmexxi intervista dwar l-ażil 
ma’ vittma jew ma’ vittma potenzjali tat-traffikar 
tal-bnedmin 

2. Tifhem kif għandek tindirizza l-proċess tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet f’talba għal protezzjoni li 
tinvolvi vittma jew vittma potenzjali tat-traffikar 
tal-bnedmin 

 

Dan il-modulu jingħata permezz ta’ metodoloġija ta’ 
tagħlim imħallat (online u wiċċ imb wiċċ). It-tagħlim 
online fih attivitajiet ta’ tagħlim li jivvalutaw il-progress 

 

GRUPP FIL-MIRA 
Uffiċjali li jiġu f’kuntatt 
ma’ vittmi jew ma’ 
vittmi potenzjali tat-
traffikar tal-bnedmin 

 

LIVELL ESQF 
Mhux applikabbli 

 

DURATA 
18 sa 20 siegħa ta’ 
tagħlim online għaż-
żewġ livelli u jumejn ta’ 
sessjonijiet wiċċ imb 
wiċċ 

 

LINGWI 
L-Ingliż, is-Slovakk, il-
Ġermaniż, it-Tork, it-
Taljan, l-Għarbi, l-
Ispanjol u l-Litwan 
(Livell 1 biss) 

 

VERŻJONI 
Verżjoni 1.1 (2017) 

 

REKWIŻITI GĦAD-
DĦUL U PREREKWIŻITI 
Mhux applikabbli 
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lejn l-eżiti tat-tagħlim, u s-sessjonijiet wiċċ imb wiċċ 
jiffokaw fuq elementi kumplessi li jeħtieġu diskussjoni. 

Dan il-modulu se jiġi aġġornat bħala parti mir-
ristrutturar tal-Kurrikulu Ewropew fil-Qasam tal-Ażil. 
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