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RAPPORT: NIGEL MIFSUD

Għal din is-sena, il-Kummissjoni Ewropea allokat lill-aġenzija għall-programmi
tal-Unjoni Ewropea f’Malta €5.6 miljuni. Dawn huma parti mill-€14.7 biljuni li
kienu allokati għall-programm Erasmus+ madwar l-Ewropa għas-snin ta’ bejn l2014 u l-2020. Is-sena l-oħra kien hemm total ta’ 81 proġett li bbenefikaw minn
dawn il-fondi.
L-aġenzija għall-programmi tal-Unjoni Ewropea għandha l-għan prinċipali li
tgħin lill-individwi u entitajiet Maltin biex jiksbu fondi għall-programmi ta’
tagħlim. Fost dawn il-programmi hemm l-Erasmu+, li għandu l-għan li jtejjeb u
jaġġorna l-ħiliet fis-setturi tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ. Dan ilprogramm hu maqsum fuq ħames oqsma: skejjel, università, ż-żgħażagħ, ittgħalim għal min jgħallem u xogħol vokazzjonali.
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L-AKTAR SEGWITI/ LI NQRAW
Doreen Camilleri, li fi Frar li għadda inħatret bħala il-koordinatur nazzjonali talEUPA, qalet lil tvm.com.mt li kull ċittadin Malti jista’ jibbenefika millprogrammi ta’ din l-aġenzija.
“Kull ċittadin li hu parti minn organizzazjoni u jixtieq ikompli l-istudju tiegħu
jew jixtieq jagħmel placement barra minn Malta jew volontarjat, l-Erasmus+ hu
l-mod kif jilħaq dawn l-aspirazzjonijiet.”
Matul il-ġimgħa d-dieħla, l-aġenzija se tkun qed torganizza għadd ta’ attivitajiet
fl-okkażjoni tal-ġimgħa Ewropea ddedikata għaż-żgħażagħ. Din il-ġimgħa, li
issa daħlet fis-seba’ edizzjoni tagħha se tkun qed tiġi ċċelebrata madwar 33
pajjiż li jipparteċipaw fil-programm Erasmus +.
“Se jkun hemm parteċipazzjoni fil-Leap Centres, l-Università, l-MCAST u se
ngħalqu bl-istand fil-Belt fejn l-ideat miġbura f’dawn il-workshops se jiġu
ppreżentati lill-policy makers biex b’hekk iż-żgħażagħ iħossuhom li qed
jipparteċipaw b’mod attiv.”
Is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Chris Agius qal li ż-żgħażagħ huma
prijorità fil-viżjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea. Qal li inizjattivi bħal dawn ikomplu
jisaħħu il-ħiliet taż-żgħażagħ kif ukoll tħeġġiġhom jinvolvu ruħhom aktar kemm
fuq bażi nazzjonali kif ukoll fuq dimensjoni Ewropea.
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