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MOB G.A.E.: Il-Mobilità bħala sors ta’ żvilupp personali u professjonali, awtonomija u impjegar
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Din hi t-taqsira tal-punti prinċipali tar-riżultati li ħarġu mir-riċerka li saret fil-qafas tal-proġett MOB G.A.E,
li ġie ffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea fi ħdan il-qafas tal-programm tal-Edukazzoni Tul il-Ħajja,
l-azzjoni KA4 u implimentat bejn l-2014 u l-2015 minn konsorzju ta’ tmintax-il organizzazzjoni li
jippromwovu l-mobilità. Dawn it-tmintax-il organizzazzjoni huma mferrxin f’erbatax-il pajjiż Ewropej:
l-Awstrija, il-Bulgarija, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, Malta, il-Polonja,
il-Portugall, ir-Rumanija, l-Islovenja, Spanja u r-Renju Unit.
L-għan ta’ dan il-proġett hu biex l-esperjenzi internazzjonali tal-mobilità, jiġu valutati u kkapitalizzati,
sabiex b’hekk iservu bħala għodda ta’ tagħlim għall-iżvilupp personali u professjonali, biex itejbu
l-awtonomija, l-indipendenza u l-impjegar individwali, kif ukoll sabiex ikabbru l-għarfien fuq
iċ-ċittadinanza Ewropea u l-parteċipazzjoni ċivika.

Il-Metidoloġija tar-Riċerka u l-ġbir tal-informazzjoni
Il-mistoqsija tar-riċerka li ddur mal-istudju, mal-ġbir tal-informazzjoni u mal-analiżi hi: B’liema mod
l-esperjenzi ta’ mobilità jħallu impatt fuq l-iżvilupp personali u professjonali u l-għarfien fuq
iċ-ċittadinanza Ewropea? Sabiex iseħħ dan l-istudju, ġew implimentati diversi metidoloġiji, fosthom
kwestjonarju fuq l-internet li ġie mwaħħad ma’ intervisti u gruppi żgħar li ġew organizzati minn diversi
stakeholders. Permezz tal-kontribuzzjoni tal-imsieħba kollha tal-proġett, mill-kwestjonarju fuq l-internet
inġabru 2289 risposta valida u mill-informazzjoni kwalitattiva nġabru 243 intervista individwali u 25
gruppi żgħar.
L-Analiżi tal-Informazzjoni
Meta jiġu kkunsidrati l-limitazzjonijiet inerenti
It-tip tal-esperjenza tal-mobilità
ta’ stħarriġ li jsir fuq l-internet, il-kampjun
miġbur jirrifletti b’mod raġonevoli d-diversità
Taħriġ
fil-ġens, fil-livell ta’ edukazzjoni u fil-pajjiż
Moniteraġġ tal-Impjiegi
Relatata mal-Istudju
tat-tluq. L-ikbar żewġ partijiet tal-kampjun
Volontarjat
huma maqsuma fl-aktar żewġ tipi komuni ta’
Relatata max-Xogħol
Youth Exchange
mobilità: mobilità li hi relatata max-xogħol
Oħrajn
(51% tal-kampjun) u mobilità relatata
mal-istudju (31% tal-kampjun). Il-volontarjat
għandu parti importanti minn dan il-kampjun (kważi 8%). Primarjament, dan jikkorrispondi ħafna
mas-Servizz Volontarju Ewropew. Min-naħa l-oħra, iż-żewġ tipi l-oħra ta’ mobilità, għandhom biss parti
żgħira minn dan il-kampjun (2%). Il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea huma inklużi f’dan il-kampjun.
Fil-pajjiżi li jagħmlu parti miż-Żona Ekonomika Ewopea (EEA), fl-Ewropa tax-Xlokk u f’xi pajjiżi oħra,
hemm ukoll xi esperjenzi ta’ mobilità.
Ħafna mill-parteċipanti li kienu involuti
Il-Motivazzjoni tal-mobilità (%)
fil-mobilità, għandhom bejn 21 u 24 sena.
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minn Malta, u l-interess fuq pajjiżi u kulturi differenti. Dawn ir-risposti kienu frekwenti wkoll
fit-tweġibiet li ngħataw waqt l-intervisti u l-gruppi żgħar.
Għalhekk, fuq bażi ta’ motivazzjoni, nistgħu nidentifikaw tliet tipi ta’ parteċipanti:
1. “Il-prammatiku”, (persuna li jittratta l-affarijiet b’mod sensibbli u realistiku) interessat li jtejjeb
il-karriera tiegħu bis-saħħa tal-esperjenza tal-mobilità.
2. “L-ivvjaġġatur”, interessat li jbiddel ir-rutina u jiltaqa’ ma’ nies ġodda.
3. “L-esploratur kulturali”, interessat li jitgħallem fuq il-kultura tal-pajjiż li jkun sejjer.
Apparti minn hekk, mill-intervisti u mill-gruppi żgħar, joħroġ aspett ieħor ta’ motivazzjoni: it-tagħlim ta’
lingwa oħra jew it-titjib tal-ħiliet tal-lingwa.
Mir-riżultati li nġabru, jidher ċar il-livell għoli ta’ sodisfazzjoni
tal-esperjenza ta’ mobilità: 80% tal-parteċipanti jistqarru li
l-aspettazzjonijiet tagħhom ġew milħuqa b’mod tajjeb ħafna.
B’mod ġenerali, it-totali hu ta’ 8.47 (minn 10). L-iktar effett
tal-esperjenza tal-mobilità, li ġie msemmi, kien dak ta’ titjib fil-ħiliet
tal-komunikazzjoni f’lingwa barranija (83% tal-parteċipanti).

L-Aspettazzjonijiet Milħuqa (1-10) %
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Impatt tal-mobilità fuq livell professjonali
It-titjib tal-ħiliet fil-lingwa hu l-aktar imsemmi f’termini tal-impatt tal-mobilità fuq livell professjonali.
Apparti minn hekk, ġew identifikati wkoll tliet tipi ta’ impatti li huma relatati mal-iżvilupp professjonali:
1. L-iżvilupp tal-profil professjonali u internazzjonali, iżid mal-valur tal-elementi tas-CV.
2. L-għarfien tal-persuna nnifisha, modi ta’ ħidma u kunfidenza tal-persuna.
3. L-akkwist jew it-titjib taż-żewġ ħiliet ġenerali, bħall-ippjanar, l-organizzar jew il-ħidma fi grupp,
kif ukoll ħiliet u għarfien relatati ma’ professjoni speċifika.
Xi kwotazzjonijiet: “Kelli diversi esperjenzi prattiċi”; “Għenni nifhem aħjar id-dinja tax-xogħol”;
“Tgħallimt kemm hu kumpless!”; “Tgħallimt kif titmexxa kumpanija żgħira. Kelli ċ-ċans nara kif elementi
differenti jibnu kumpanija”; “Kienet l-ewwel opportunità li esperjenzajt ir-realtà tax-xogħol”; “Stajt nara
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Impatt tal-mobilità fuq livell personali
It-tweġibiet tal-kwestjonarju fuq l-internet juru li Impatti li ġew osservati fuq livell personali (% tal-Iva tal-għażla)
l-ikbar rilevanza fuq livell personali kienet fuq
Indipendenza/Awtonomija
l-emozzjonijiet tal-awtonomija, fuq l-istima L-Istima tal-Persuna
Ħiliet ġenerali tat-tagħlim
tal-persuna fuqha nnifisha u fuq il-ħiliet mgħallma. Għarfien fuq il-persuna nnifisha
Fuq livell professjonali, it-titjib fuq il-ħiliet Tieħu Riskju
L-Istil tal-Ħajja
mgħallma għandu impatt pożittiv, anke jekk L-iżvilupp tat-talenti
il-parteċipanti mhumiex konxji ta’ dan, jew ma Aspirazzjonijiet
semmewhx b’mod espliċitu. Il-parteċipanti li ġew
intervistati stqarrew li huma tgħallmu li għandhom “jippruvaw jadattaw għall-istress u jkomplu
man-nies”, ikunu aktar assertivi, ikunu aktar miftuħa u ma jibżgħux jaqsmu mal-oħrajn l-emozzjonijiet u
l-ideat tagħhom, jikkoperaw u jippruvaw iħabbtu wiċċhom ma’ sitwazzjonijiet diffiċli, iħossuhom iktar
komdi f’sitwazzjonijiet soċjali, ikunu aktar indipendenti, “jaħdmu fi grupp u jmexxu”. Kwotazzjonijiet
oħra kienu: “Tgħallimt ħafna fuqi nnifsi”; “il-programm tal-mobilità għenni biex nikseb il-potenzjal kollu
tiegħi”; “il-programm tal-mobilità hu lezzjoni għall-ħajja. Bis-saħħa tiegħu, tifhem kif tkun waħdek.
B’mod ġenerali, nista’ ngħid li dan il-programm bidilli l-mod ta’ kif naħseb.”
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x’tip ta’ problemi u sitwazzjonijiet jistgħu jinqalgħu”; “Kelli l-opportunità li nuża l-ħiliet kreattivi tiegħi,
sabiex b’mod professjonali nippromwovi l-kumpanija”; “Kelli l-opportunità li ngħaddi minn esperjenza

professjonali u ta’ valur, u li f’pajjiżi, diffiċli li ngħaddi minnha”; “il-mobilità tagħtik l-enerġija biex timxi ’l
quddiem, u biex tagħti bidu għal karriera professjonali”.
Impatt tal-mobilità fuq għarfien Ewropew
Fl-intervisti u fi gruppi żgħar ġew identifikati tliet kategoriji prinċipali ta’ perspettivi lejn dimensjoni
Ewropea:
1. Attitudni pożittiva għal identità u valuri Ewropej, apprezzament tal-proċess tal-integrazzjoni
tal-Unjoni Ewropea u tal-benefiċċji tal-kooperazzjoni Ewropea, relevanza għal għarfien ġdid.
2. Attitudni pessimista tal-Unjoni Ewropea, fuq l-Ewropa b’mod ġenerali u fuq il-perspettivi
tal-kooperazzjoni Ewropea;
3. Tendenza li tieħu perspettiva globali u li tmur lil hinn mil-limiti tal-kontinent.
L-ewwel tip ta’ attitudni kienet: “Issa nħossni naf aktar x’tista’ tkun l-identità Ewropea”; “Inħossni iktar
kburija li jien Ewropej / Ewropea”; “Nifhem iktar l-istruttura ta’ organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet
differenti, u s-sistema kollha Ewropea”; “Sirt ċittadin/a Ewropej/Ewropea u għalhekk nifhem aktar
il-politika u l-ekonomija Ewropea”; “*Il-mobilità] ġġiegħlek tħossok parti mill-Ewropa”; “inħossni naf iktar
dwar pajjiżi Ewropej differenti, u kemm in-nies huma differenti, imma fl-istess ħin l-istess”.

Konklużjonijiet
Il-parteċipanti għarfu l-impatt pożittiv fuq l-iżvilupp personali tagħhom, fuq l-evoluzzjoni tal-professjoni
tagħhom u fuq l-għarfien Ewropej tagħhom. Lill-maġġoranza tal-parteċipanti, il-mobilità tiġġeneralhom
perspettiva aktar sfumata fuq id-diversità kulturali, fuq ir-relazzjonijiet interkulturali u fuq affarijiet
Ewropej. Ir-riżultati juru wkoll li permezz tal-mobilità, il-parteċipanti għandu jkollhom aktar għarfien,
dwar x’jistgħu jiggwadanjaw b’mod personali u professjonali. Irid ikun hemm aktar għarfien fuq kif jiġu
identifikati u rikonoxxuti l-ħiliet personali u soċjali (soft skills) u l-impatt u l-importanza tagħhom fil-ħajja
professjonali.
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Is-suċċess tal-esperjenza tal-mobilità qiegħed jikber permezz tal-:
- għajnuna loġistika li qiegħda tingħata mingħand min qiegħed jilqa’ lin-nies jew l-organizzazzjoni
intermedjarja, speċjalment mal-wasla;
- għajnuna offruta mill-organizzazzjoni li qiegħda tibgħat, permezz ta’ osservazzjonijiet regolari;
- attitudni u d-disponibilità tal-membri tat-tim tal-organizzazzjoni li qiegħda tilqa’, kif ukoll
tal-gwida, tat-tutur jew tal-għalliem, li qed jiġu offruti mill-organizzazzjoni;
- tat-taħriġ tal-lingwa li ngħata, jew tal-kompetenzi tal-lingwa li diġà jeżistu, kemm fl-Ingliż kif
ukoll fil-lingwi l-oħrajn. Ħiliet tajbin ta’ komunikazzjoni, kif ukoll esperjenza tax-xogħol
tal-passat u kompetenzi speċifiċi, jgħinu biex ikompli jsir suċċess fil-mobilità;
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’Il fuq minn 99% tal-parteċipanti li ħadu sehem fl-istħarriġ li sar fuq l-internet, u l-parteċipanti kollha li
ħadu sehem fl-intervisti u fil-gruppi żgħar, stqarru, li huma jirrakkomandaw dawn l-esperjenzi ta’
mobilità, lil nies oħra: “Hi opportunità tajba ħafna u jekk ma tgħaddix minnha, tkun qed tħalli barra
esperjenza li tbiddillek ħajtek”; “jekk ma tagħmilhiex, tkun qed titlef”; “Jien naħseb li din hi opportunità
tal-ġenn”. 95% tal-parteċipanti huma lesti li jidħlu għal esperjenza ġdida ta’ mobilità.
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-

-

attitudnijiet, kwalitajiet personali u kompetenzi tal-parteċipanti, l-iktar: attitudni pożittiva,
paċenzja, kunfidenza fik innifsek, flessibilità, adattabilità, reżistenza għall-istress u l-kapaċità li
titħallat man-nies u tagħmel ħbieb: “iridu jkunu kapaċi jħabbtu wiċċhom mal-isfidi u jmorru

tajjeb man-nies”; “trid tkun lest/a li taħdem u tadatta għall-ambjent il-ġdid, u tagħmel sforz
minħabba l-lingwa u tiltaqa’ ma’ nies ġodda”;
impenn serju u rieda biex isiru aktar sforzi ħalli l-mobilità tkun ta’ suċċess;
preparazzjoni qabel it-taħriġ, kemm dak li sar mill-organizzazzjoni li qiegħda tibgħat, kif ukoll
preparamenti individwali.

L-Isfidi prinċipali li ġew osservati mill-parteċipanti tal-mobilità huma:
- il-kompetenza tal-lingwa lokali, u l-bżonn li xi kultant tkun trid taħdem ma’ nies li ma jafux
l-istess lingwa;
- l-istress li jitpoġġa fuq l-individwi, minħabba l-fatt li jkunu f’pajjiż differenti ’l bogħod mid-dar, u
l-bżonn li jadattaw għal kultura differenti u għal post ġdid. Biex jagħmlu dan, iridu jkunu
flessibbli ħafna.
- li xi kultant ma jħossuhomx f’sikkithom, peress li jkunu ’l bogħod mill-familja u mill-ħbieb
tagħhom. Apparti minn hekk, ikun hemm min isibha diffiċli li jadatta għall-ħajja tal-post li fih
tkun qiegħda ssir il-mobilità, barra mill-ambjent tax-xogħol;
- li jkunu osservati b’mod sterjotipat min-nies tal-lokal ta’ dik is-soċjetà li jkunu fiha;
- l-isfidi relatati mal-ambjent tax-xogħol jew mar-relazzjonijiet mal-kollegi, u l-bżonn li jaffaċċjaw
sitwazzjonijiet problematiċi;
- li jridu jaħdmu fuq biċċa xogħol li ftit li xejn toffrilhom opportunità ta’ tagħlim u li ma jużawx
il-potenzjal u l-kompetenzi tagħhom.

Sabiex ikun hemm aktar riżultati pożittivi dwar l-esperjenzi tal-mobilità, u sabiex jingħelbu dawn l-isfidi,
ġew ifformulati xi rikomandazzjonijiet li ġew mibnija fuq ir-riżultati tar-riċerka.

Paġna

- Tħeġġeġ l-użu ta’ regoli u kodiċi ċari, għal dawk li għandhom l-irwol ta’ gwida, jew tutur
għall-parteċipanti tal-mobilità. Sabiex l-użu jkun aktar faċli, għandhom jintużaw għodod speċjali.
- Tippromwovi l-użu ta’ “sieħeb/sieħba li j/toffrilek gwida” għal kull parteċipant li qiegħed jieħu sehem
fil-mobilità: persuna żagħżugħa, tal-istess età u b’interessi simili, li b’mod volontarju jieħdu
r-responsabilità li jagħtu l-għajnuna lill-parteċipanti tal-mobilità fil-ħajja soċjali, barra mill-programm
tax-xogħol.
- Jingħataw fondi għall-korsijiet fuq għarfien kulturali u fuq il-lingwa, li jsiru fil-pajjiż tal-mobilità.
- Jiġu ssapportjati proġetti li jipprovdu taħriġ u joffru opportunitajiet għal tpartit ta’ esperjenzi
għall-għalliema tal-lingwa u għall-“sieħeb/sieħba li j/toffrilek gwida”.
- Jespandu għal kull tip ta’ mobilità, inkluż is-sistema tal-wasla u ta’ dawk li jkunu jinsabu f’nofs
it-taħriġ kurrenti tagħhom, użat għal EVS.
- Titjib fit-tqabbil aħjar bejn il-ħiliet tal-parteċipanti, u x-xogħlijiet li jridu jsiru fuq il-post tax-xogħol.
- Tistimula riflessjoni aħjar fuq x’ġie akkwistat mill-esperjenza tal-mobilità u kif il-kisbiet tal-esperjenza
tal-mobilità jistgħu jiġu vvalutati fis-sitwazzjonijiet tal-ħajja, inkluż il-ħajja professjonali kif ukoll
ir-relazzjonijiet personali u soċjali.
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Rikomandazzjonijiet għal dawk li jagħmlu r-regoli u għal dawk li jmexxu dawn il-programmi
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- Tippromwovi u tagħti appoġġ lil rikonoxximent u validazzjoni tal-kwalifiki u tal-kompetenzi li nkisbu
matul l-esperjenza tal-mobilità.

Rikomandazzjonijiet għall-organizzazzjonijiet li jibagħtu lill-parteċipanti.
- Titjib tal-koordinazzjoni ma’ min qiegħed jilqa’ n-nies jew l-organizzazzjonijiet intermedjarji,
fil-preparamenti għall-proġett tal-mobilità.
- L-ikkunsidjar tal-interessi, tal-preferenzi u tal-motivazzjoni tal-parteċipanti fil-proċess tal-għażla.
- L-organizzazzjoni ta’ laqgħat virtwali bejn il-parteċipanti magħżula u min ħa jilqagħhom, jew
l-organizzazzjoni intermedjarja. Dawn jgħinu biex tingħata informazzjoni aħjar.
- Ikun xi jkun il-programm tal-mobilità, qabel ma l-parteċipanti jitilqu għall-esperjenza ta’ mobilità,
għandhom jingħataw taħriġ adattat.
- Għandu jkun hemm kooperazzjoni fl-osservazzjoni u fl-evalwazzjoni tax-xogħol tal-parteċipanti, ma’
min qiegħed jilqa’ l-parteċipanti jew l-organizzazzjonijiet intermedjarji.
Rikomandazzjonijiet għall-organizzazzjonijiet intermedjarji u għall-organizzazzjonijiet li qegħdin
jilqgħu l-parteċipanti.
- Għandu jingħata appoġġ lill-organizzazzjoni li qiegħda tibgħat lill-parteċipanti, fil-preparazzjoni,
fl-osservazzjoni u fl-evalwazzjoni tal-mobilità.
- Għandhom jiġu provduti korsijiet fuq il-lingwa u fuq l-għarfien kulturali.
- Irrekluta, ipprepara u osserva l-“sieħeb/sieħba li j/toffrilek gwida”, biex ikunu jistgħu jagħtu
l-għajnuna tagħhom lill-parteċipanti, ħalli jkunu jistgħu jistabbilixxu kuntatti soċjali fis-soċjetà li ħa
jkunu fiha u biex ikunu jistgħu jidraw fil-ħajja soċjali barra mill-programm tax-xogħol.
- Lill-parteċipanti li ħa jkunu qegħdin jgħixu fl-istess akkwati, ipprovdilhom mezz ta’ kif jistgħu
jikkuntattjaw lil xulxin u jiltaqgħu.
- Kun ċert li jkun hemm aċċess għall-attivitajiet soċjali u kulturali, anke permezz ta’ “passaport
kulturali”.
- Lill-parteċipanti agħtihom iċ-ċans li jirriflettu fuq il-kisbiet tagħhom matul il-mobilità.
- Ipprovdi opportunitajiet għal riflessjoni kritika imma kostruttiva fuq xebh u differenzi bejn l-istil
tal-ħajja u l-ambjent kulturali fil-pajjiż tagħhom u fil-pajjiż tal-mobilità, kif ukoll fuq aspetti tal-Unjoni
Ewropea. L-għan għandu jkun li jingħelbu ġudizzji pożittivi jew negattivi, li huma bbażati fuq
l-isterjotipi, il-preġudizzji u l-messaġġi komuni li jinħarġu minn diskussjonijiet politiċi u mill-midja.
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Aktar riflessjoni
Il-konsorzju ta’ organizzazzjonijiet li huma membri tal-MOB G.A.E, huma obbligati li jxerrdu
l-konklużjonijiet ta’ din ir-riċerka, u jistiednu lill-organizzazzjonijiet kollha li huma involuti fil-programmi
ta’ mobilità, biex jingħaqdu fir-riflessjoni ta’ kif dawn l-esperjenzi ta’ mobilità, jistgħu jkunu aktar ta’
suċċess. Huma obbligati wkoll li jippromwovu l-implimentazzjoni tar-rikomandazzjonijiet li ġew
preżentati hawn fuq. Din is-sit www.mobgae.eu se sservi bħala pjattaforma għad-diskussjoni fuq dan
is-suġġett. Din tista’ tintuża wkoll minn żgħażagħ u organizzazzjonijiet li huma attivi f’dan is-suġġett, biex
ikunu jistgħu jaqsmu l-ersperjenzi tagħhom li huma relatati mal-għajnuna li tingħata lill-parteċipanti
tal-mobilità, u mal-metodi, għodod u proċeduri l-aktar effettivi, li huma użati għal dan il-għan.
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Dan il-proġett ġie ko-finanzjat il-programm ta’ Tagħlim Tul il-Ħajja tal- Unjoni Ewropea. Din il-publikazzjoni tirrifletti
l-opinjonijiet ta’ l-awtur biss, u l-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli għal kull tip ta’ uzu li jista’ jsir millinformazzjoni li tinsab fiha.

