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spjEGaZZjonI Tal-QaFas EwropEw Tal-KwalIFIKI GĦaT-TaGĦlIm 
Tul Il-Ħajja 

mistoqsijiet u tweġibiet ewlenin1

Din in-nota hija miktuba għal dawk li jagħmlu l-politika 
u għall-esperti li huma involuti fl-implimentazzjoni 
tal-QEK. In-nota hija l-ewwel f’serje ta’ dokumenti ta’ 
referenza tal-QEK li jappoġġjaw l-implimentazzjoni tal-
QEK. 

Il-QEK
Il-proposta għall-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki tnediet 
mill-Kummissjoni Ewropea f’Settembru 2006. Din ir-
rakkomandazzjoni hija sommarju ta’ qafas inklussiv li 
għandu jitwaqqaf fl-Ewropa biex jiffaċilita t-tqabbil ta’ 
kwalifiki u l-livelli ta’ kwalifiki b’mod li jippromwovi 
l-mobilità ġeografika u fis-suq tax-xogħol kif ukoll 
it-tagħlim tul il-ħajja. Il-qalba tal-qafas tikkonsisti fi 
8 livelli ta’ kwalifiki li huma deskritti permezz tar-
riżultat tat-tagħlim (għarfien, ħiliet u kompetenza). 
Il-pajjiżi huma mistiedna li jqabblu l-livelli tal-kwalifiki 
nazzjonali tagħhom mar-referenza newtrali stabbilita 
mill-QEK. Wara l-adozzjoni mill-Parlament u l-Kunsill 
Ewropew (Diċembru 2007), ser jibda proċess ta’ 
implimentazzjoni fl-2008. Dawk il-pajjiżi li jiddeċiedu 
li jimxu mal-QEK (dan huwa proċess volontarju) ser 
jintalbu li jagħmlu dan f’żewġ fażijiet. L-ewwel fażi 
– li jirreferu l-livelli tal-kwalifiki nazzjonali mal-QEK 
– għandha titlesta sa l-2010. It-tieni – l-introduzzjoni 
ta’ referenza mal-QEK fiċ-ċertifikati l-ġodda kollha – 
għandha titlesta sa l-2012.

QEK – perspettivi ġodda, metodi ġodda
Il-QEK jirrappreżenta metodu ġdid lejn il-kooperazzjoni 
Ewropea fil-qasam tal-kwalifiki. L-introduzzjoni ta’ 
livelli ta’ referenza/deskritturi bbażati fuq sett ta’ 
riżultati tat-tagħlim u li jħaddnu kull forma ta’ kwalifika 
u l-medda sħiħa ta’ livelli ta’ kwalifiki, għadha qatt 
ma ġiet ippruvata qabel. Għalhekk, l-implimentazzjoni 
b’suċċess tal-QEK tirrekjedi li kull min hu involut jifhem 
b’mod ċar:

1 In-nota nkitbet minn Jörg Markowitsch, Karin Luomi-Messerer u Sonja Lengauer 
tal-Laboratorju tar-Riċerka 3s, Vjenna u Jens Bjornavold, Cedefop. Michael 
Graham, Georg Hanf u Mike Coles ħadmu fuq it-test u żiedu xi kummenti.

•	 L-għanijiet	u	l-funzjonijiet	ewlenin	intenzjonati	tal-
qafas;

•	 il-prinċipji	u	l-loġika	applikati	fid-definizzjoni	
tal-qafas (kif saru d-deskritturi, kif għandhom 
jinqraw?);

•	 il-ħtiġijiet	għall-implimentazzjoni	(fit-termini	ta’	
l-involviment tal-partijiet interessati, it-trasparenza, 
l-assigurazzjoni tal-kwalità u peer review). 

Din in-nota – billi twieġeb 12-il mistoqsija li jsiru ta’ 
spiss – tikkonċentra fuq l-ispjegazzjoni tal-prinċipji u 
tal-loġika bażika tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki. In-
nota tindirizza lil dawk li jagħmlu l-politika u lill-esperti 
li huma involuti fl-implimentazzjoni tal-QEK (u oqfsa 
u soluzzjonijiet korrispondenti) fuq livell nazzjonali, 
settorali jew reġjonali. 

Il-mistoqsijiet li ġejjin – li jistgħu jinqraw separatament 
– huma inklużi u spjegati:

1. Għaliex il-QEK jissejjaħ ‘Meta-qafas’?
2. Liema huma l-prinċipji wara d-deskritturi tal-QEK u 

x’tifsira għandu l-mod kif huma miktuba?
3. X’ifissru ‘Għarfien, Ħiliet u Kompetenza’ u għaliex 

nużaw dawn it-termini? 
4. Għaliex m’hemmx aktar dimensjonijiet bħalma 

hemm f’oqfsa oħrajn?
5. Il-kompetenza mhix il-kunċett aħħari wara t-tagħlim 

kollu? Il-QEK mhux qafas ta’ kompetenzi? 
6. Huwa possibbli li kwalifika tkun konnessa ma’ livelli 

differenti?
7. Hemm kolonna tat-tabella tad-deskritturi aktar 

importanti mill-oħra?
8. Il-QEK għandu jitqies bħala sellum? Għandhom 

jittieħdu l-passi kollha biex tintlaħaq kwalifika fuq 
ċertu livell? 

9. Id-deskritturi tal-QEK jistgħu jintużaw ukoll għal 
Oqfsa Nazzjonali tal-Kwalifiki?

10. Għaliex ċerti kompetenzi ewlenin, eż. li wieħed 
‘jitgħallem kif jitgħallem’, mhumiex parti mill-QEK? 

11. Il-QEK jista’ jintuża biex jikklassifika programmi 
edukattivi u impjiegi?
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12. X’inhi r-relazzjoni bejn il-QEK u l-qafas għall-Qasam 
Ewropew ta’ l-Edukazzjoni Superjuri?

 
1. Għaliex il-QEK jissejjaħ ‘meta-qafas’?
Il-QEK kien maħsub biex ikun referenza għal sistemi 
u oqfsa ta’ kwalifki differenti fl-Ewropa. Jikkunsidra 
d-diversità tas-sistemi nazzjonali u jiffaċilita 
t-traduzzjoni u t-tqabbil tal-kwalifiki bejn il-pajjiżi. 
F’dan is-sens il-QEK huwa qafas għal oqfsa u/jew 
sistemi u b’hekk jista’ jiġi definit bħala ‘Meta-qafas’. 
(Qafas tal-kwalifiki jista’ jitqies bħala parti minn 
sistema ta’ kwalifiki li fiha l-livelli tal-kwalifiki huma 
deskritti b’mod espliċitu f’ġerarkija waħda.) 

Dan il-meta-qafas ser jippermetti lis-sistemi tal-kwalifiki 
bil-livelli impliċiti jew/u l-oqfsa nazzjonali u settorali 
tal-kwalifiki li jirrelataw ma’ xulxin. Fil-proċess ta’ 
l-implimentazzjoni tal-QEK huwa intenzjonat li kull pajjiż 
jirreferi l-kwalifiki nazzjonali tiegħu (fit-termini tad-
diplomi, iċ-ċertifikati jew għotjiet) lit-tmien livelli tal-QEK 
permezz ta’ oqfsa nazzjonali tal-kwalifiki jew il-livelli 
impliċiti fis-sistemi nazzjonali tal-kwalifiki. Dan ifisser li 
fl-ewwel fażi, il-livelli ta’ l-oqfsa nazzjonali tal-kwalifiki 
jew partijiet ta’ sistemi tal-kwalifiki ser jiġu riferuti 
lil-livelli tal-QEK. Maż-żmien, kull kwalifika mogħtija fl-
Ewropa għandha jkollha referenza għall-QEK. 

Kwalifika nazzjonali speċifika hija, per eżempju, 
‘diploma master għal kok tal-ħelu’ fil-Ġermanja jew 
‘baccalauréat technologique’ fi Franza. 
 
Livell ta’ Qafas Nazzjonali tal-Kwalifiki huwa, per 
eżempju, in- ‘National Clusters at Access Level 2’ 
fil-Qafas Skoċċiż tal-Kreditu u l-Kwalifiki (SCQF) jew 
il- ‘Junior Certificate at Level 3’ fl-Irlanda.  
 
Parti minn Sistema Nazzjonali tal-Kwalifiki hija, per 
eżempju, rrappreżentata mill-kwalifiki mogħtija mill-
‘Iskejjel Sekondarji Tekniċi u Vokazzjonali’ fl-Awstrija 
jew il-kwalifiki mogħtija minn ‘Kulleġġi (Főiskola)’ 
bħala parti mill-edukazzjoni superjuri fl-Ungerija. 
 
Eżempji ta’ oqfsa internazzjonali oħra huma il-
‘Qafas Ewropew għall-Kompetenza fl-Elettronika’ 
bħala qafas settorali internazzjonali jew il-‘Kwalifiki 
Vokazzjonali tal-Karibbew (CVQ)’.

2. liema huma l-prinċipji wara d-deskritturi 
tal-QEK u x’tifsira għandu l-mod kif huma 
miktuba?

Id-deskritturi nkitbu biex ikopru l-medda sħiħa ta’ riżultati 
tat-tagħlim, ikun liema jkun il-kuntest ta’ tagħlim jew 
istituzzjonali, mill-edukazzjoni bażika sal-livelli skolastiċi 
u ta’ ħaddiema bla ħiliet, għal-livelli ta’ dottorat jew ta’ 
professjonista anzjan. Huma jkopru kemm sitwazzjonijiet 
ta’ xogħol kif ukoll ta’ studju, u edukazzjoni jew taħriġ 
inizjali kif ukoll kontinwu, i.e. kull forma ta’ tagħlim 
formali, non-formali u informali.

Barra minn hekk, id-deskritturi jirriflettu kemm 
l-ispeċjalizzazzjonijiet kif ukoll il-ġeneralizzazzjonijiet. 
B’hekk, jekk jintlaħaq livell ogħla dan ma jimplikax 
neċessarjament li l-ħiliet u l-għarfien meħtieġa jkunu 
aktar speċjalizzati, għalkemm dan jista’ jkun il-każ f’ħafna 
kuntesti akkademiċi u ta’ riċerka. Il-moviment minn livell 
aktar baxx għal wieħed ogħla, f’xi kuntesti ta’ studju 
jew ta’ xogħol, jista’ jfisser ukoll li wieħed ikun sar aktar 
ġeneralizzat.

Id-deskritturi nkitbu biex jiddistingwu suffiċjentement 
bejn deskritturi mil-livell ta’ taħt jew il-livell ta’ fuq u juru, 
mil-livell ta’ qabel, progress distint fid-dimensjonijiet 
tal-bidla (eż. il-kumplessità ta’ l-għarfien, ara wkoll 
mistoqsija 8). Kull livell jibni fuq u jinkludi l-livelli ta’ taħt. 
Madankollu, biex it-tabella u t-test jinżammu ċari kemm 
jista’ jkun, ġew evitati r-ripetizzjonijiet, u d-deskritturi tal-
livelli rispettivi ta’ qabel huma inklużi impliċitament. 

Biex tinkiseb, fl-istess ħin, il-kontinwità, kif ukoll id-
diskrezzjoni, ġew użati keywords biex jikkaratterizzaw 
il-livelli (eż. ‘għarfien tal-fatti u teoretiku’, minflok 
‘għarfien bażiku’ dwar il-livelli aktar baxxi, jew ‘għarfien 
speċjalizzat’ dwar il-livelli aktar għoljin; jew ‘superviżjoni’ 
ta’ l-attivitajiet ta’ xogħol/studju ta’ oħrajn li jiġu fil-livelli 
4 u 5, iżda mhumiex rilevanti fil-livelli ta’ taħt). Dawn 
il-keywords jistgħu jinftiehmu wkoll bħala indikaturi ta’ 
livelli minimi. Għarfien sħiħ ta’ livell partikolari wieħed 
b’hekk jeħtieġ ‘qari orizzontali kif ukoll vertikali’ fejn 
il-livelli aktar baxxi u aktar għoljin jiġu kkunsidrati (ara 
wkoll mistoqsija 7).

Kriterji addizzjonali biex jiġu fformulati d-deskritturi 
kienu: li jintużaw dikjarazzjonijiet pożittivi biss; 
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li jiġi evitat il-lingwaġġ tekniku; li jiġu applikati 
dikjarazzjonijiet definiti u konkreti (eż. li jiġu evitati 
termini bħal ‘xieraq’) u fl-istess ħin li jkunu sempliċi 
u ġeneriċi kemm jista’ jkun. B’hekk, id-deskritturi 
tat-tabella preżenti tal-QEK huma deliberatament 
pjuttost ġeneriċi, eż. meta mqabbla mal-verżjonijiet 
ta’ qabel (ara wkoll mistoqsijiet 1 u 9). It-titli tal-
kolonni ġew magħżula b’mod pragmatiku biex jużaw 
termini sempliċi u li jinftiehmu, minflok termini li huma 
possibbilment aktar preċiżi u tekniċi użati minn grupp 
żgħir ta’ esperti (ara wkoll mistoqsija 3).

3. X’ifissru ‘Għarfien, Ħiliet u Kompetenza’  
u għaliex nużaw dawn it-termini?

Hemm ħafna possibbiltajiet differenti biex jiġu 
strutturati u kostitwiti r-riżultati tal-proċessi tat-
tagħlim. Wara diskussjonijiet bejn esperti tekniċi mill-
pajjiżi kollha nvoluti fl-iżvilupp tal-QEK ġie miftiehem li 
tintuża d-distinzjoni bejn għarfien, ħiliet u kompetenza 
(GħĦK) bħala l-bażi tal-qafas, għaliex huwa l-mod 
l-aktar stabbilit biex jiġu kategorizzati r-riżultati tat-
tagħlim. 

Huwa ċar li din il-kategorizzazzjoni ġiet ispirata 
minn u konnessa ma’ distinzjonijiet oħrajn fir-
riżultati tat-tagħlim li jixxiebhu ħafna. Fi Franza, 
per eżempju, wieħed ġeneralment jiddistingwi 
bejn savoir, savoir-faire u savoir-être; fil-pajjiżi fejn 
jiġi mitkellem il-Ġermaniż, id-distinzjoni komuni 
hija bejn Fachkompetenz, Methodenkompetenz, 
Personalkompetenz u Sozialkompetenz; waqt li fil-
pajjiżi fejn jiġi mitkellem l-Ingliż, il-kategorizzazzjoni 
konvenzjonali hija bejn ‘cognitive competence’, 
‘functional competence’ u ‘social competence’. 

Id-distinzjoni tal-QEK bejn għarfien, ħiliet u 
kompetenza b’hekk tista’ titqies bħala ftehim 
pragmatiku bejn il-metodi varji u mifruxin u ma 
jobbligax lill-pajjiżi li jagħmlu l-istess. Oqfsa jew 
sistemi nazzjonali jew settorali jistgħu jirrikjedu metodi 
differenti, billi jikkunsidraw tradizzjonijiet u bżonnijiet 
speċifiċi (ara wkoll mistoqsijiet 4 u 9).

Id-distinzjoni ta’ l-GħĦK tar-riżultati tat-tagħlim tgħin 
biex id-deskritturi jsiru b’mod ċar u biex il-livelli tal-
kwalifiki jiġu kklassifikati aktar faċilment. Madankollu, 

dawn it-tliet kategoriji (GħĦK) m’għandhomx jinqraw 
iżolati minn xulxin, iżda għandhom jitqiesu b’mod 
kollettiv. B’hekk, biex wieħed jifhem il-karatteristiċi 
ta’ livell wieħed hemm bżonn ta’ ‘qari orizzontali’ wkoll 
(ara wkoll mistoqsija 6). Jista’ jeżisti xi xebh bejn il-
kategoriji (eż. il-kolonna ‘kompetenza’ tinkludi xi ħiliet; 
il-kolonna ‘ħiliet’ tinkludi wkoll xi forom ta’ għarfien) 
iżda dan huwa fin-natura ta’ l-affarijiet.

4. oqfsa oħrajn tal-kwalifiki jużaw aktar jew 
kategoriji u dimensjonijiet oħrajn minflok 
għarfien, ħiliet u kompetenza. oqfsa tal-
kwalifiki b’dimensjonijiet oħrajn huma 
komparabbli? 

F’oqfsa nazzjonali, reġjonali jew settorali tal-kwalifiki, 
id-deskritturi jistgħu jiġu adattati għall-iskopijiet u 
l-għanijiet tagħhom (eż. bżonnijiet speċifiċi għall-pajjiż 
u għas-settur). Għalhekk m’hemmx mod validu ġenerali 
jew wieħed biss biex jintużaw id-deskritturi; huma 
possibbli modi differenti. 

Fil-qafas Skoċċiż, per eżempju, hemm distinzjoni bejn 
‘Knowledge and Understanding’, ‘Practice: Applied 
Knowledge and Understanding’, ‘Generic Cognitive 
Skills’, ‘Communication, ICT Skills and Numeracy’, u 
‘Autonomy, Accountability and Working with Others’. 
Fl-Irlanda jintużaw il-kategoriji li ġejjin: ‘Breadth of 
Knowledge’, ‘Kind of Knowledge, Range of Know-
How & Skill’, ‘Selectivity of Know-How & Skill’, 
‘The Context of Competence’, ‘Role of Competence’, 
‘The Competence Learning to Learn’, u ‘Insight 
(Competence)’.

Il-QEK kien maħsub biex ikollu l-inqas u l-aktar 
distinzjonijiet sempliċi possibbli (ara wkoll mistoqsija 3). 
Il-QEK jista’ jitqies bħala li jiffoka fuq l-aktar aspetti 
essenzjali u sostanzjali. L-interpretazzjoni tad-
deskritturi tal-QEK huwa ffaċilitat għaliex jieħdu 
konsiderazzjoni tad-deskritturi li jixxiebhu ħafna 
fl-oqfsa tal-kwalifiki li diġà jeżistu, flimkien mal-fatt li 
jħaddnu l-komparabbiltà u l-allokazzjoni/relazzjoni,
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5. Xi wħud jgħidu li l-QEK ma jmissux ikun 
qafas tal-kwalifiki, iżda qafas tal-kompe-
tenzi. Xi wħud issuġġerew ukoll li ‘kompe-
tenzi’ huwa t-terminu ġenerali adegwat għat-
tabella. Dan korrett u xi jfisser? 

Il-QEK huwa (meta-)qafas tal-kwalifiki u mhux qafas 
tal-kompetenzi għax jippermetti l-klassifikazzjoni 
tal-livelli u s-sistemi tal-kwalifiki. Mhux maħsub 
biex jintuża għall-klassifikazzjoni ta’ kompetenzi 
individwali. Huwa qafas orjentat lejn ir-riżultati tat-
tagħlim, li fih id-deskritturi jiddeskrivu kull forma ta’ 
riżultat tat-tagħlim. L-għarfien żbaljat li l-QEK huwa 
qafas tal-kompetenzi ġej mill-fatt li r-riżultati tat-
tagħlim huma formulati bħala deskrizzjonijiet dwar 
dak li jista’ jagħmel min jitgħallem u b’hekk jipprovdi 
ċerta ‘orjentazzjoni lejn il-kompetenza. Il-QEK lanqas 
mhuwa qafas tal-kompetenzi billi r-riżultati tat-tagħlim 
jistgħu, per eżempju, ikunu wkoll għarfien mingħajr il-
kompetenzi u l-ħiliet korrispondenti.

B’konsegwenza ta’ dan, ir-riżultati tat-tagħlim huma 
dejjem aktar komprensivi mill-kompetenzi u mhux bil-
kontra. B’hekk, kompetenzi ma jkunx terminu ġenerali 
adegwat għat-tabella. B’mod aktar korrett, il-QEK 
għandu jissejjaħ ‘qafas tal-kwalifiki bbażat fuq ir-
riżultati tat-tagħlim’. 

6. jidher li parti minn sistema nazzjonali tal-
kwalifiki taqbel perfettament, fuq ċertu 
livell, ma’ waħda mit-tliet kolonni, iżda 
skond dimensjoni oħra taqbel aktar ma’ livell 
ieħor. Huwa possibbli li tirrelata l-istess 
grupp ta’ kwalifiki ma’ livelli differenti? 

Le, għaliex il-QEK mhux sistema li tikklassifika 
l-kwalifiki skond id-dimensjonijiet differenti. Fi kliem 
ieħor, it-tabella tal-QEK m’għandhiex tinqara bħala 
kolonni separati. Meta jinqara livell wieħed dan ifisser 
li l-linja kollha (it-tliet kolonni) għandha tinqara u, 
barra minn hekk, kull deskrittur tal-livelli jassumi 
l-inklużjoni tar-riżultati tal-livelli ta’ taħt. B’hekk, 
għarfien sħiħ ta’ livell partikolari jeħtieġ li dan jinqara 
f’relazzjoni mal-livelli ta’ qabel (ara wkoll mistoqsijiet 
2 u 3).

Minħabba n-natura tas-sistemi estensivi tal-kwalifiki ta’ 
l-Ewropa u ta’ kwalifiki diversi, ta’ spiss partijiet (grupp 

ta’ kwalifiki) ta’ sistemi nazzjonali tal-kwalifiki, ser 
jaqblu ma’ ċertu livell f’kolonna waħda, waqt li fl-istess 
ħin jaqblu ma’ livell ieħor f’kolonna oħra. Jista’ jkun 
hemm kwalifiki differenti ħafna skond il-kumplessità ta’ 
l-għarfien jew il-medda ta’ ħiliet meħtieġa, iżda jistgħu 
jkunu daqshekk ieħor diffiċli li jinkisbu. 

Per eżempju, ‘Le baccalauréat général’ fi Franza 
jew il-‘General Certificate of Secondary Education 
(GCSE)’ fl-Ingilterra, Wales u l-Irlanda ta’ Fuq 
jistgħu jirrikjedu għarfien aktar teoretiku u fattwali, 
iżda inqas ħiliet prattiċi; filwaqt li l-eżami ta’ 
l-apprendistat fil-Ġermanja jew fl-Awstrija jista’ 
jirrikjedi aktar ħiliet prattiċi u inqas għarfien 
teoretiku fil-qasam. 

Il-preżentazzjoni tad-deskritturi tal-QEK f’tabella bi 
tliet kolonni għandha tiffaċilita l-għarfien tal-QEK u 
l-assenjazzjoni tal-kwalifiki. Jekk il-format tat-tabella 
jirriżulta f’interpretazzjonijiet kontradittorji, il-
kolonni għandhom jitqiesu ta’ importanza sekondarja. 
Bħala konsegwenza, dan ifisser li wieħed għandu 
sempliċiment jaqra l-linja kollha (għarfien, ħiliet u 
kompetenzi) u jiġġudika – kollox ma’ kollox – ma’ 
liema wieħed mil-livelli l-grupp ta’ kwalifiki jaqbel 
l-aħjar. Dan il-mod kif jinqraw id-deskritturi ser jgħin 
biex jistabbilixxi ‘iċ-ċentru tal-gravità’ tal-kwalifika 
kkonċernata u b’hekk jagħmilha possibbli li ssir 
deċiżjoni fejn għandha titqiegħed f’relazzjoni mal-QEK. 
Dan juri li minħabba d-diversità tal-kwalifiki fuq livell 
nazzjonali u settorali, qatt mhu se jkun hemm qbil 
perfett jew assolut mal-livelli tal-QEK – għandu jiġi 
applikat minflok il-prinċipju li jaqbel l-aħjar. 

7. Hemm kolonna tat-tabella tad-deskritturi 
aktar importanti mill-oħra?

Kwalifiki eżistenti ser ivarjaw konsiderevolment 
skond il-fokus tagħhom fuq l-għarfien, il-ħiliet jew il-
kompetenza. Eż. kwalifiki akkademiċi jistgħu jiffokaw 
aktar fuq l-għarfien, waqt li xi kwalifiki vokazzjonali 
jistgħu jiffokaw aktar fuq ħiliet jew kompetenza. It-
tliet dimensjonijiet introdotti fil-QEK għandhom jgħinu 
fl-identifikazzjoni ta’ dawn id-differenzi fil-proċess ta’ 
l-assenjazzjoni tal-kwalifiki. Il-QEK bl-ebda mod mhu 
intenzjonat li jippromwovi jew li jiddiskrimina kwalunkwe 
tip ta’ kwalifika, iżda li jkun punt ta’ referenza newtrali 
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għal kull tip ta’ kwalifika differenti. Għan importanti 
li jsostni l-QEK huwa l-promozzjoni ta’ l-ugwaljanza 
fl-istima bejn rotot akkademiċi, vokazzjonali jew ta’ 
edukazzjoni superjuri kif ukoll bejn edukazzjoni inizjali 
u edukazzjoni superjuri. F’dan is-sens, id-dimensjonijiet 
kollha tat-tabella għandhom valur indaqs.

Kwalifika tista’ taqbel perfettament ma’ ċertu livell 
f’waħda mill-kolonni, iżda skond id-deskritturi 
f’kolonna oħra, ma’ l-ewwel daqqa t’għajn, tista’ tidher 
li taqbel aħjar ma’ livell ieħor (ara wkoll mistoqsija 3). 
Wieħed jista’ b’hekk – jew sempliċiment għaliex il-
kolonna ‘għarfien’ tiġi qabel ‘ħiliet’ – jistaqsi jekk xi 
kolonna għandhiex aktar importanza mill-oħrajn. Dan 
mhux il-każ. Id-dimensjonijiet kollha huma importanti 
indaqs u l-ordni tal-kolonni mhix maħsuba li tkun ta’ 
konsegwenza partikolari (ara wkoll mistoqsija 6).

8. Il-QEK għandu jitqies bħala sellum? 
Għandhom jittieħdu l-passi kollha biex 
tintlaħaq kwalifika fuq ċertu livell? jekk 
iva, għaliex is-sellum jispiċċa mat-tmien 
pass, jekk il-QEK huwa qafas għat-tagħlim 
tul il-ħajja? jista’ xi ħadd jakkwista wkoll 
kwalifiki fuq livelli differenti jew tgħodd biss 
l-ogħla waħda? 

Il-QEK huwa sellum fis-sens li mil-livell 1 sal-livell 8, it-
tagħlim assoċjat isir iktar kumpless u jagħmel domandi 
ikbar fuq l-istudent jew il-ħaddiem. Iż-żidiet mil-livell  
1 sa 8 jirreletaw ma’ fatturi differenti bħal:

•	 il-kumplessità	u	l-profondità	ta’	l-għarfien	u	ta’	li	
wieħed jifhem; 

•	 il-grad	ta’	appoġġ	u	istruzzjoni	neċessarji;	
•	 il-grad	ta’	integrazzjoni,	indipendenza	u	kreattività	

meħtieġa; 
•	 il-medda	u	l-kumplessità	ta’	l-applikazzjoni/

prattika; 
•	 il-grad	ta’	trasparenza	u	d-dinamika	tas-

sitwazzjonijiet.

Din il-lista żgur mhix komprensiva billi t-tagħlim 
għandu ħafna dimensjonijiet rilevanti, li xi wħud 
minnhom aħna nistgħu ma nkunux nafu bihom. 
Għandha tindika biss x’ifissru ‘domandi dejjem akbar 
fuq l-istudenti/ħaddiema.’ 

Li l-QEK jiftiehem bħala sellum bi 8 passi ma jfissirx li 
hemm bżonn li ssir distinzjoni bejn l-istess numru ta’ 
livelli fil-kuntesti, oqsma, setturi jew dominji nazzjonali 
kollha. Sistemi jew oqfsa nazzjonali tal-kwalifiki jistgħu 
jinkludu aktar jew inqas livelli. F’xi oqsma, setturi jew 
dominji jista’ ma jkunx hemm kwalifiki disponibbli fuq 
livell ogħla. F’oħrajn jista’ ma jkunx hemm kwalifiki 
fil-livelli aktar baxxi li jeżistu jew jista’ jkun hemm ukoll 
kwalifiki li jmorru lilhinn mil-livell 8. Il-QEK ma jagħmilx 
distinzjoni ulterjuri bejn il-kwalifiki fil-livell 8 u dawk 
aktar għoljin. 

Per eżempju, huwa improbabbli ħafna li hemm 
kwalifiki fl-inqas livell fil-qasam tal-farmaċija, jew 
huwa improbabbli ħafna li wieħed isib kwalifiki ta’ 
livelli għoljin fil-qasam tax-xogħol tal-manutenzjoni u 
tat-tindif (għalkemm jista’ jkun hemm eċċezzjonijiet).  
 
F’ħafna pajjiżi, Ph.D tiġi kklassifikata f’livell li 
jikkorrispondi mal-livell 8 fil-QEK u f’xi pajjiżi jistgħu 
jeżistu kwalifiki formali post-dottorali f’karriera 
universitarja, bħall-‘abilitazzjoni’ fil-pajjiżi fejn huwa 
mitkellem il-Ġermaniż. Eżempju ieħor huwa fil-qasam 
tal-kontabilità fejn ħafna pajjiżi jirrekjedu, flimkien 
ma’ lawrja universitarja, minn ħamsa sa għaxar snin 
esperjenza u t-tlestija ta’ eżamijiet superjuri qabel 
ma jinħarġu ċ-ċertifikati ta’ kontabilist pubbliku). 

Il-QEK mhuwiex strument biex jiġu dokumentati 
direttament il-progressi tat-tagħlim iżda biex jipprovdi 
– fl-ewwel fażi – strument ta’ traduzzjoni bejn kuntesti 
nazzjonali differenti u – fuq tul ta’ żmien – għodda ta’ 
referenza għall-kwalifiki kollha maħruġin fl-Ewropa. 
Madankollu, l-indikazzjoni tal-livelli tal-QEK għall-
kwalifiki ma tfissirx li l-kwalifiki għandhom jiġu 
akkwistati fl-istess sekwenza bħal-livelli tal-QEK.

Per eżempju: ċertifikat ta’ apprendistat huwa relatat 
ma’, eż. il-livell 3. Wara xi snin ta’ esperjenza ta’ 
xogħol u taħriġ superjuri fi ħdan il-kumpanija, 
gradwat ta’ taħriġ ta’ apprendistat irid ikompli 
l-karriera ta’ tagħlim tiegħu f’università (eż. livell 5). 
Fi ħdan dawn ir-regolamenti nazzjonali partikolari, 
dawn il-ħiliet u l-kompetenzi miksuba b’mod 
informali huma aċċettati bħala kwalifika għad-dħul 
għal edukazzjoni superjuri minflok kwalifika formali 
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tal-livell 4. Wara li jintemm b’suċċess il-programm 
ta’ edukazzjoni superjuri, din il-persuna tingħata 
kwalifika li hija kklassifikata fil-livell 5. B’hekk, 
il-persuna tkun irċeviet kwalifika formali tal-livell 3 
u wieħed tal-livell 5, iżda mhux tal-livell 4. Jidher 
li din il-persuna qabżet il-livell 4. Iżda fil-fatt il-
persuna għandha l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenza 
neċessarji tal-livell 4 fil-bidu tal-programm ta’ studju 
għaliex huwa meħtieġ għad-dħul anki jekk ma 
ngħatat l-ebda kwalifika formali.

Matul ħajtu, min jitgħallem ser jimxi primarjament minn 
livell baxx għal wieħed ogħla, iżda huwa possibbli 
wkoll li wieħed jikseb żewġ kwalifiki differenti ta’ 
l-istess livell jew li jimxi minn livell ta’ kwalifika għolja 
għal wieħed baxx jekk wieħed jerġa’ jibda jitgħallem 
mill-ġdid u jakkwista ħiliet ġodda.

Per eżempju, persuna b’dottorat fl-inġinerija 
tiddeċiedi li tistudja qasam ġdid bħall-ekonomija,  
u b’hekk din tkun f’livell aktar baxx.  
 
Matul ħajjitha, persuna tista’ tiġi mmotivata minn 
ħafna raġunijiet, bħall-mard, interessi ġodda u 
delizzji jew qgħad, biex tikseb kwalifiki ġodda f’livelli 
aktar baxxi minn dawk li tkun akkwistat qabel. Per 
eżempju, barra kwalifika u impjieg bħala speċjalist 
fl-IT, wieħed jista’, per eżempju, ikun interessat li 
jakkwista xi kwalifiki fl-industrija tad-divertiment 
(eż. gwida turistika, għalliem ta’ l-iski). Din it-tieni 
kwalifika tista’ tkun relatata wkoll ma’ livell aktar 
baxx mill-kwalifika oriġinali.

9. Id-deskritturi tal-QEK jistgħu jintużaw ukoll 
għal oqfsa nazzjonali tal-Kwalifiki (nQF)?

L-għanijiet ta’ l-oqfsa tal-kwalifiki jvarjaw skond il-
kuntest tagħhom (paragun internazzjonali, nazzjonali, 
reġjonali jew settorali); b’hekk, id-disinn speċifiku ta’ 
l-oqfsa ser ikun differenti wkoll. Il-QEK huwa ddisinjat 
bħala meta-qafas (ara l-mistoqsija 1) u b’konsegwenza 
juża aktar deskritturi ġenerali mill-maġġoranza ta’ 
l-oqfsa nazzjonali, reġjonali jew settorali. 

Id-deskritturi tal-QEK ma jiħdux post id-deskritturi ta’ 
oqfsa ta’ kwalifiki oħrajn. Iżda ovvjament, l-istruttura 
u n-numru ta’ livelli ta’ dawn id-deskritturi l-oħrajn 

jistgħu jkunu orjentati lejn il-QEK. Dan ifisser li 
d-deskritturi tal-QEK m’għandhomx jintużaw bħala 
mudell għall-iżvilupp ta’ oqfsa oħrajn mingħajr ma ssir 
konsiderazzjoni u riflessjoni ċara dwar il-bżonnijiet 
rispettivi. Madankollu, id-deskritturi tal-QEK jistgħu 
jintużaw bħala bidu għal dan il-proċess u jistgħu 
jinbidlu, jiġu komplimentati, eċċ. jekk ikun hemm 
bżonn.

Wieħed jista’ jsib eżempju ta’ l-allinjament mal-QEK 
fl-NQF li qed jiġu żviluppati f’Malta jew fil-Litwanja 
li t-tnejn jinkludu tmien livelli. L-NQF li qed jiġi 
żviluppat f’Malta juża wkoll struttura li tixbah lill-QEK 
billi jirreferi għall-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenza.

10. Għaliex ċerti kompetenzi bħal kompetenzi 
ewlenin jew meta-kompetenzi (eż. li wieħed 
ikun konxju ta’ l-iżvilupp sostenibbli, li 
wieħed jitgħallem kif jitgħallem, jew kompe-
tenzi etiċi) mhumiex imsemmija fil-QEK? 

Il-QEK ma jagħmel l-ebda dikjarazzjoni dwar il-
kontenut speċifiku tar-riżultati tat-tagħlim. Dak li 
pajjiż jew soċjetà jikkunsidraw fil-preżent jew fil-futur 
bħala kompetenzi ewlenin (eż. kompetenza fil-lingwi 
barranin, kompetenza fil-komunikazzjoni, kompetenza 
imprenditorjali, kompetenza kulturali) jista’ jinbidel 
bejn pajjiżi jew soċjetajiet, iżda jinbidel ukoll matul 
iż-żmien. Il-QEK ma jirreferix għal kompetenzi 
ewlenin speċifiċi, iżda jista’ jinkludi tipi differenti ta’ 
kompetenzi ewlenin f’livelli differenti. Hemm ukoll 
xi kompetenzi oħrajn li huma aktar ġenerali bħal li 
wieħed ‘jitgħallem kif jitgħallem’ jew ‘kompetenza 
etika’ li ma ġewx inklużi espliċitament fil-QEK. Dawn 
il-karatteristiċi, li ta’ spiss nirreferu għalihom bħala 
meta-kompetenzi, ma ġewx inklużi għaliex ma jistgħux 
jiġu kkunsidrati indipendentement minn għarfien, 
ħiliet u kompetenzi oħrajn. B’hekk, ma żdidux bħala 
dimensjoni oħra, iżda għandhom jiġu kkunsidrati bħala 
parti integrali mill-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenza. 
Per eżempju, li wieħed jitgħallem kif jitgħallem għandu 
rwol importanti fl-akkwist ta’ għarfien teoretiku u 
fattwali; il-kompetenza etika hija importanti għall-
iżvilupp ta’ l-awtonomija u r-responsabbiltà.
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11. Il-QEK jista’ jintuża biex jikklassifika 
programmi edukattivi u impjiegi?

Il-QEK ma ġiex iddisinjat biex jikklassifika programmi 
edukattivi jew impjiegi iżda minflok jiffoka fuq 
is-sistemi u l-oqfsa tal-kwalifiki. Il-livelli tal-QEK 
ma jirriflettux il-parteċipazzjoni fi programmi jew 
kompetenzi edukattivi partikolari li huma meħtieġa 
għal xogħlijiet jew impjiegi partikolari. Naturalment, 
il-kwalifiki huma relatati ma’ l-edukazzjoni u t-taħriġ 
u mad-dinja okkupazzjonali u dawn l-elementi huma 
importanti ħafna fil-QEK. L-ISCED (Il-Klassifika 
Standard Internazzjonali ta’ l-Edukazzjoni) u l-ISCO (Il-
Klassifika Standard Internazzjonali ta’ l-Impjiegi) huma 
klassifiki ddisinjati speċifikament biex jikklassifikaw 
l-edukazzjoni u l-impjiegi. Il-QEK jimplika ġerarkija ta’ 
programmi edukattivi (eż. kwalifika f’livell ogħla fil-QEK 
wisq probabbli ser tikkorrispondi ma’ livell ogħla fil-
livelli ta’ l-ISCED) u ġerarkija ta’ impjiegi (eż. kwalifika 
fuq livell iktar baxx fil-QEK wisq probabbli twassal għal 
attività okkupazzjonali f’livell iktar baxx fil-livelli tal-
ħiliet ta’ l-ISCO) b’mod parzjali biss. Madankollu, il-QEK 
jiffoka fuq ir-riżultati tat-tagħlim fil-forma ta’ għarfien, 
ħiliet u kompetenza; dawn huma meqjusa li huma 
awtonomi mill-programmi edukattivi jew il-kuntesti 
okkupazzjonali.

Il-QEK b’hekk jikkostitwixxi strument ġdid li joffri 
l-possibbiltà li jkun hemm kombinazzjoni ta’ 
tassonomiji edukattivi u okkupazzjonali u, b’xi mod, 
jgħaqqad l-ISCED u l-ISCO. 

12. X’inhi r-relazzjoni bejn il-QEK u l-qafas 
għall-Qasam Ewropew ta’ l-Edukazzjoni 
superjuri?

Fil-livell Ewropew, l-iżvilupp ta’ oqfsa tal-kwalifiki beda 
b’qafas tal-kwalifiki għal settur edukattiv wieħed: Il-
Qafas tal-Kwalifiki tal-Qasam Ewropew ta’ l-Edukazzjoni 
Superjuri (QF-EHEA) ġie ffurmat fl-1999 (id-Dikjarazzjoni 
ta’ Bologna; id-deskritturi ta’ Dublin ġew adottati 
fl-2005); waqt li l-iżvilupp tal-QEK beda fl-2005. Jidher 
ċar li ż-żewġ oqfsa għandhom ħafna oqsma simili u li 
jintrikbu fuq xulxin: it-tnejn huma meta-oqfsa, ikopru 
medda wiesa’ ta’ tagħlim u huma ddisinjati biex itejbu 
t-trasparenza fejn huma involuti l-kwalifiki fl-Ewropa. 
It-tnejn huma assoċjati ma’ assigurazzjoni ta’ kwalità 
u jużaw il-kunċett ta’ ‘l-aħjar qbil’ biex jiddeterminaw 

il-livelli. It-tnejn għandhom ukoll aspirazzjonijiet ċari 
biex jappoġġjaw it-tagħlim tul il-ħajja u l-mobilità tal-
ħaddiema. 

Minkejja dan ix-xebh ovvju bejn iż-żewġ oqfsa, jistgħu 
jiġu osservati wkoll xi differenzi fl-għanijiet tagħhom  
u fid-deskritturi li jużaw. Il-QF-EHEA huwa maħsub biex 
jarmonizza s-sistemi waqt li l-QEK huwa maħsub biex 
jirrelata s-sistemi ma’ xulxin: għan ċentrali wieħed 
tal-proċess ta’ Bologna huwa li jarmonizza s-sistemi 
ta’ l-edukazzjoni superjuri Ewropej billi jintroduċi 
strutturi ta’ lawrja komuni (sistema ta’ lawrja fi tliet 
ċikli). Il-QEK, min-naħa l-oħra, mhux strument għall-
armonizzazzjoni tal-kwalifiki jew ta’ partijiet mis-
sistemi tal-kwalifiki iżda huwa maħsub bħala tip ta’ 
strument ta’ traduzzjoni biex jagħmel ir-relazzjonijiet 
bejn kwalifiki u sistemi differenti aktar ċari. 

Biex jgħaqqad dawn iż-żewġ meta-oqfsa, id-dokument 
tal-QEK jasserixxi l-kompatibbiltà mal-QF-EHEA. 
Raġuni ewlenija biex il-livelli l-aktar għolja tal-QEK 
jiġu bbażati direttament fuq id-deskritturi ta’ l-EHEA 
hija li jiġi evitat l-iżvilupp ta’ żewġ oqfsa iżolati. 
B’hekk, ir-riżultati tat-tagħlim ta’ xi livelli tal-QEK 
jikkorrispondu mad-deskritturi taċ-ċikli tal-QF-EHEA. 
Hemm referenza ċara bejn il-livelli mil-livell 5 sa 8. 
B’hekk, id-deskritturi taċ-ċikli rispettivi tal-QF-EHEA – 
żviluppati mill-Inizjattiva Konġunta għall-Kwalità, bħala 
parti mill-proċess ta’ Bologna – huma mifhuma li huma 
kompatibbli mad-deskritturi għal-livelli 5 sa 8 tal-QEK. 
Għalkemm jintużaw deskritturi differenti, iż-żewġ oqfsa 
għandhom perspettiva komuni tad-dimensjonijiet tal-
progressjoni rigward l-għarfien, il-ħiliet (applikazzjoni) 
u l-kondotta professjonali. 

Madankollu, billi-QEK huwa qafas ġenerali u huwa 
maħsub li jinkludi forom differenti ta’ tagħlim (mhux 
biss tagħlim fl-edukazzjoni superjuri iżda anki kwalifiki 
orjentati aktar lejn il-professjonalità), id-deskritturi 
huma usa’, aktar ġeneriċi u għandhom ikunu aktar 
inklussivi mid-deskritturi ta’ Dublin li huma applikati 
biex jiddefinixxu l-livelli għall-QF-EHEA. Dan ifisser li 
l-livelli jistgħu jitqiesu bħala ekwivalenti, għalkemm 
id-deskritturi tal-livelli mhumiex l-istess. Bħala 
konsegwenza, il-livelli 5 sa 8 tal-QEK jistgħu jkunu 
kompatibbli mhux biss ma’ lawrji ta’ kwalifika miksuba 
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b’mod formali bl-istudju f’istituzzjoni ta’ edukazzjoni 
superjuri, iżda wkoll ma’ kwalifiki vokazzjonali 
mogħtija permezz ta’ tagħlim formali, non-formali jew 
informali.

Fil-QF-EHEA, ir-riżultati tat-tagħlim huma kkunsidrati 
deskrizzjonijiet ta’ dak li min jitgħallem huwa 
mistenni li jkun jaf, jifhem u jagħmel fit-tmiem taċ-
ċiklu rispettiv. Id-deskritturi ta’ Dublin jirreferu għall-
ħames dimensjonijiet li ġejjin: ‘għarfien u fehma’, 
‘l-applikazzjoni tal-għarfien u li wieħed jifhem’, ‘kif 
tagħmel il-ġudizzji’, ‘komunikazzjoni’ u ‘ħiliet għat-
tagħlim’. Filwaqt li l-ewwel tliet dimensjonijiet jagħmlu 
parti prinċipalment mid-dimensjonijiet ta’ l-għarfien u 
l-ħiliet fil-QEK, il-QEK ma jirreferix espliċitament għal 
kompetenzi ewlenin bħall-komunikazzjoni, jew meta-
kompetenzi, bħal li wieħed jitgħallem kif jitgħallem. 
Dawn huma parzjalment inklużi b’mod inerenti fil-
kolonni kollha, iżda jistgħu jiġu inklużi prinċipalment 
fil-kolonna tal-kompetenza (ara wkoll mistoqsija 10).

Għalkemm id-deskritturi li jiddefinixxu l-livelli fil-QEK 
u d-deskritturi ta’ Dublin huma differenti, id-deskritturi 
tal-livelli tal-QEK jintegraw bis-sħiħ id-deskritturi ta’ 
Bologna u b’hekk huma kompatibbli magħhom. 

Per eżempju, ir-riżultati tat-tagħlim rilevanti għal-
livell 7 tal- QEK jinkludu, fost affarijiet oħrajn, ‘ħiliet 
speċjalizzati għas-soluzzjoni tal-problemi meħtieġa 
fir-riċerka u/jew fl-innovazzjoni sabiex jiġu żviluppati 
għarfien u proċeduri ġodda u biex l-għarfien minn 
oqsma differenti jkun integrat.’ B’hekk, it-tieni ċiklu 
tal-QF-EHEA jirreferi għall-‘oriġinalità fl-iżvilupp  
u/jew l-applikazzjoni ta’ ideat, ta’ spiss fil-kuntest 
tar-riċerka.’ Jew, ir-riżultati tat-tagħlim tal-livell 9 
tal-QEK jinkludu li jkun hemm ‘dimostrazzjoni ta’ 
awtorità sostanzjali, innovazzjoni, awtonomija, 
integrità akkademika u professjonali u impenn 
sostnut lejn l-iżvilupp ta’ ideat jew proċessi ġodda 
fuq quddiemnett tal-kuntesti tax-xogħol jew ta’ 
l-istudju inkluża r-riċerka’ u t-tielet ċiklu tal-QF-EHEA 
jirreferi għall-‘kontribuzzjoni permezz ta’ riċerka 
oriġinali li testendi l-fruntiera ta’ l-għarfien billi 
tiżviluppa xogħol sostanzjali, li parti minnu jkun 
ħaqqu pubblikazzjoni refereed nazzjonalment jew 
internazzjonalment’ u għall-kapaċità ‘ta’ analiżi, 

evalwazzjoni u sintesi kritika ta’ ideat ġodda  
u kumplessi.’ 
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