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NIMMEPPJAW IT-TWETTIQ TA’ POLICY GĦAL EDUKAZZJONI 
INKLUŻIVA (MIPIE)

Il-pressjonijiet fuq il-policy makers biex juru kif 
il-policies jistgħu jwasslu għal riżultati ta’ 
inklużjoni akbar jirriżultaw fil-ħtieġa ta’ ġabra 
sistematika ta’ informazzjoni kwalitattiva u 
kwantitattiva li twieġeb għall-mistoqsijiet 
ewlenin li jistgħu jintużaw lonġitudinalment 
minn pajjjiżi biex jimmeppjaw l-iżviluppi 
tagħhom u b’mod komparattiv bejn il-pajjiżi 
biex iqabblu l-iżviluppi relattivi.

L-immeppjar tat-Twettiq ta’ Policy għal 
Edukazzjoni Inklużiva (MIPIE) huwa proġett 
mmexxi mill-Aġenzija Ewropea tal-Iżvilupp għal 
Edukazzjoni għal Ħwejjeġ Speċjali bis-sostenn 
minn fondi tal-LLP Comenius tal-Kommunita 
Ewropea skont ftehim nru 510817-2010-LLP-
DK-COMENIUS-CAM. L-MIPIE kien proġett ta’ 
sena li jinvolvi aktar minn 60 espert minn 27 
pajjiż.

L-Awstrija, il-Belġju (il-komunitajiet li jitkellmu 
bil-Fjammin u l-Franċiż), Ċipru, id-Danimarka, 
l-Estonja, il-Fillandja, Franza, il-Ġermanja, 
il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, l-Isvezja, l-Isvizzera, 
l-Iżlanda, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, 
Malta, in-Norveġja, l-Olanda, il-Polonja, 
il-Portugal, ir-Renju Unit (l-Ingilterra, l-Iskozja u 
Wales), ir-Repubblika Ċeka, is-Slovenja, 
Spanja, l-Ungerija.

L-għan sħieħi tal-proġett MIPIE kien li jibni fuq 
ix-xogħol eżistenti li qiegħed isir fil-livell 
nazzjonali u Ewropew u – bl-użu ta’ 
informazzjoni miġbura minn pajjiżi fil-proġett ta’ 
matul il-ħajja – jiżviluppa rakkomandazzjonijiet 
fil-forma ta’ qafas ta’ aġenda għal ġbir ta’ data 
fil-livell nazzjonali u Ewropew li jintuża għal 
skop ta’ mmeppjar ta’ policy għal edukazzjoni 
inklużiva.

L-objettivi speċifiċi tal-proġett kienu biex 
jaħdmu ma’ policy makers mis-27 pajjiż 
Ewropew biex:

- Jiġi kkjarifikat razzjonal għal skop ta’ 
informazzjoni meħtieġa biex tkun aċċessibbli 
mill-policy makers;

- Tiġi identifikata x’informazzjoni li tista’ tinkiseb 
diġà;

- Isir magħruf x’nuqqasijiet hemm 
fl-informazzjoni kurrenti;

- Jiġu pprovduti proposti dettaljati fuq kif 
l-informazzjoni neċessarja tista’ tinġabar 
fil-futur għall-iskopijiet ta’ għanijiet nazzjonali, 
immeppjar-nifsi u għal skopijiet komparattivi 
fuq livell Ewropew.

Ġew organizzati żewġ konferenzi fil-proġett 
‘lifetime’ – fi Brussel bejn Diċembru 2010 u 
Budapest, Marzu, 2011. It-tnejn ittellgħu 
mal-MInisteri tal-Edukazzjoni rispettivi 
għall-pajjiżi u t-tnejn kellhom għanijiet ċari 
marbuta mal-iżvilupp ta’ outputs ta’ proġett 
eventwali, inklużi r-rakkomandazzjonijiet finali 
tal-proġett.

Ir-rapport sħiħ tal-proġett, ir-rapporti taż-żewġ 
konferenzi, ġabra tax-xogħol tad-data kurrenti 
tal-pajjiżi, kif ukoll il-materjali kollha tal-proġett 
jistgħu jitniżżlu minn:

http://www.european-agency.org/agency-
projects/mipie 
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Dan il-proġett kien iffinanzjat b’sostenn mill-Kummissjoni Ewropea. Dan id-dokument jirrifletti l-ideat 
biss tal-awtur, u l-Kumissjoni ma tistax tinżamm responsabbli għal kwalunkwe użu, li jista’ jsir 
mill-informazzjoni li nsibu hawnhekk.


