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Fl-ewwel nofs tal-proġett VILMA twettqet ricerka fuq bosta livelli bhala sisien  
għall-iżvilupp ta' approċċ ta' validazzjoni komprensiv u trasferibbli għat-tagħlim permezz tal-
mobilità. 
Hija kienet ibbażata fuq riċerka dokumentata dwar sistemi ta' validazzjoni eżistenti u 
azzjonijiet tat-tagħlim permezz tal-mobilita’ fl-Ewropa b'enfasi fuq is-7 stati membri 
parteċipanti (AT, BE, DE, FR, ES, IT, LT, MT). 
 
Saret kampanja estensiva bi kwestjonarju online (imħabbar fi newsletter lil 3.000 espert mis-
settur edukattiv Ewropew) biex issir magħruf liema kompetenzi huma l-aktar miksuba fl-
azzjonijiet ta' mobbiltà u liema l-kompetenzi huma meqjusa bħala l-aktar importanti. 
 
Il-mobilità għat-tagħlim hija ċertament mod mill-aktar b’saħħtu sabiex jinkisbu kompetenzi li 
huma meħtieġa fl-Ewropa magħquda. Apparti mill-kompetenzi aktar formalizzati relatati mal-
kwalifiki (kompetenzi orjentati lejn suġġett) il-kompetenzi transversali, personali u soċjali u 
wkoll il-kompetenzi organizzattivi qed jiġu kkunsidrati ta’ relevanza. 
Kif ħareg b'mod ċar mir-riċerka, jezisti spazju fil-qasam tal-validazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni 
meta niġu għall-dawn il-kompetenzi. 
 
Fis-sistemi bbażati fuq l-EQF il-ħiliet soċjali u personali u l-kompetenzi huma (min-natura 
tagħhom) moħbija f'sistema li tesprimi "kompetenza" f'termini ta 'awtonomija u 
responsabbiltà. F'dawn is-sistemi (ECTS, l-ECVET) ħiliet soċjali u personali huma (jekk qatt) 
assenjati għal livelli fil-kwalifiki relatati ghall-impjieg. 
 
Madankollu, it-tagħlim fil-mobilita’ u l-akkwist tal-kompetenza personali u soċjali mhux 
neċessarjament isegwu dawn il-livelli ta' kwalifiki formali. 
Anke fis-sistema Europass ma jkunux marbuta ma valutazzjoni speċifika u sistemi ta´ 
evidenjzar. 
 
F'dan l-isfond is-sħab fil-progett VILMA  jittrasferixxi u japplika s-sistema ta' validazzjoni 
LEVEL5 sabiex jevidenza il-kompetenzi miksuba f'tagħlim non formali u informali b'mod 
sinifikanti kemm għal min jitgħallem kif ukoll ghal min jipprovdi tagħlim fil-mobilità. 
 
Permezz ta' dan VILMA japplika u jittrasferixxi sistema b’saħħitha ta' validazzjoni għas-settur 
tat-tagħlim fil-mobilità sabiex jimtela il-vojt msemmi qabel. 
Fil-proġett ġie stabbilit inventarju speċifiku għall-kompetenzi miksuba fit-tagħlim fil-mobilità u 
kull wahda mill-kompetenzi hija deskritta f'sistema ta’ referenza tridimensjonali li tikkonsisti f’5 
livelli fuq id-dimensjoni konjittiva, prattika u affettiva. 
 
Barra minn hekk għodda speċifici għall-valutazzjoni kif ukoll għall-ippjanar tat-tagħlim 
(informali) fil-mobilita’ (ILP) ġie żviluppat sabiex joffri approċċ olistiku ghat-tagħlim fil-mobilità 
ibbażat fuq sferi ta' kwalità. 
 
Permezz ta' dan VILMA wkoll jikkontribwixxi għad-diskussjoni li għaddejja dwar il-kwalità fit-
tagħlim tul il-ħajja u b'mod partikolari t-tagħlim fil-mobilita’. 
 
L-approċċ u l-istrumenti qed jiġu ppruvati u evalwati f’azzjonijiet ta' mobilità varji fit- tieni sena 
tal-proġett. 
Għall-partijiet interessati f’dan il-qasam (fornituri ta’ tagħlim fil-mobilità, entitajiet ta' 
finanzjament u fl-aħħar iżda mhux l-inqas min jitghallem) VILMA se jipprovdi approċċ 
komprensiv u b’saħħtu sabiex juri b’mod car l-impatt tat-tagħlim fil-mobilità u l-iżvilupp tal-
kompetenzi ta' min jitgħallem. 


