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1 Introduzzjoni 
 
L-edukazzjoni tal-intraprenditorija hija l-abbiltà li tidentifika opportunitajiet sabiex 
tittrasformahom f'valur ekonomiku jew soċjali għall-komunità li tinkludi ħiliet bħall-kreattività, il-
komunikazzjoni u l-abbiltà li timmaniġġja r-riżorsi, u ħafna aktar. Is-sett ta’ attivitajiet se 
jiżviluppa ħiliet intraprenditorjali li jgħinu lit-tfal jieħdu inizjattiva, eż. ħiliet ta’ komunikazzjoni, 
ħiliet ta’ kreattività, ħiliet ta’ kollaborazzjoni, ħiliet ta’ ħsieb kritiku u ħiliet ta’ ġestjoni ta’ proġetti. 
Il-kors huwa magħmul minn 30 attività mmirati għal tfal ta’ grupp ta’ età ta’ 8-10 snin. L-
attivitajiet jikkonsistu f'logħob, esperjenzi iggwidati, attivitajiet u ħidmiet speċifiċi li għandhom 
jitwettqu fil-klassi u li għandhom jiġu realizzati prinċipalment fi gruppi: kull attività hija ddedikata 
għall-iżvilupp ta' ħiliet waħda jew aktar importanti għall-Mind-Set intraprenditorjali. 
 
L-attivitajiet kollha tal-proġett huma differenti ħafna minn xulxin u jvarjaw fil-ħin, id-dinamika, 
il-materjali, u ovvjament l-għanijiet. Id-diversi attivitajiet proposti jistgħu jiġu adattati b’mod 
moderat skont iċ-ċirkostanzi loġistiċi u temporali preżenti fil-klassi u fil-ħin tal-attivitajiet kif ukoll 
għall-iżvilupp tat-tfal, peress li għalkemm id-differenza fl-età hija biss ta’ sentejn, it-tfal 
jiżviluppaw malajr ħafna minn 8 sa 10 snin. 
 
Is-Sħubija tagħtik parir biex tippjana l-attivitajiet minn qabel billi ssib il-materjali rilevanti u ssib 
l-aktar post adattat biex twettaq l-attivitajiet. Għalhekk huwa possibbli li tiġi applikata 
flessibbiltà żgħira għall-eżekuzzjoni tal-attivitajiet filwaqt li xorta jinżamm l-għan ewlieni! 
Is-sekwenza offruta ta 'attivitajiet hija fakultattiva, Tista' tuża l-attivitajiet fis-sekwenza 
preferuta tagħhom, mhuwiex obbligatorju li tesegwixxi l-attivitajiet kollha. Kull attività hija biss 
ta' benefiċċju għall-iżvilupp tal-Mind-Set Intraprenditorjali tat-tfal. 
 
L-attivitajiet ġew żviluppati mill-organizzazzjonijiet li ġejjin: 
 

• “Art-Smart” – Latvja 
• “Il-Fondazzjoni Patrizio Paoletti” – l-Italja 
• “Sinteżi” – Ċipru 
• “Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen” – l-Awstrija 
• Fondazzjoni "Valuri, Virtujiet, Integrità" - Bulgarija 
• Kindergarden privat “Mazais Princis” - Latvja 
• “Future Focus” - Malta 

 
2 Qafas ta 'ħiliet ta' attivitajiet 

2.1 Kurżità 
 
Skont diversi studji, il-forza moħbija li tistimula t-tagħlim hija l-kurżità: il-ferħ tal-esplorazzjoni 
jattiva l-ħsieb kritiku u r-raġunament. Għalhekk il-kurżità ttejjeb it-tagħlim. It-tfal jipperċepixxu 
differenza bejn dak li jafu u dak li jixtiequ jkunu jafu, irrispettivament minn jekk iridux jiksbu 
riżultati immedjati jew gradi tajbin. Diversi studji jissuġġerixxu li tfal kurjużi għandhom ħajja 
għanja u karriera aħjar tax-xogħol. Ħareġ ukoll li imgieba adattivi importanti, bħal attitudni 
mhux kritika, tolleranza ta 'ansjetà, emozzjonijiet pożittivi, umoriżmu huma kollha relatati mal-
kurżità. Korrelazzjoni mal-kuntentizza: Il-kurżità intellettwali tagħmel wieħed vitali u l-vitalità, 
min-naħa tagħha, tagħmel lil wieħed ferħan. 
 
STRATEĠIJI GĦALL-GĦALLIEM 
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1. Insaħħu l-kurżità: Ħafna drabi t-tentazzjoni tkun li nippremjaw lill-istudenti meta l-
kurżità twassal għal riżultat mixtieq jew grad tajjeb, iżda huwa aktar importanti li 
ninnutaw u nsaħħu l-kurżità meta narawha fl-azzjoni, pereżempju billi nsaħħu lill-
istudenti meta jagħmlu mistoqsijiet. . 

2. Jgħallmu lill-istudenti kif jistaqsu mistoqsijiet ta’ “kwalità”. Mistoqsijiet ta’ “
Kwalità” huma għodda vitali għall-kurżità. Mistoqsijiet tajbin fihom "għaliex?", 
"x'inhu?" u "kif?". 

3. Ifrex il-kurżità. Il-kurżità hija kontaġjuża: oħloq opportunitajiet għal attivitajiet tal-grupp 
għall-istudenti sabiex jiġu involuti anke l-inqas studenti kurjużi. 

4. Kompli aġġorna l-għarfien tiegħek. L-aħbarijiet kurrenti jistgħu jwasslu lill-istudenti biex 
jistaqsu mistoqsijiet proattivi li jgħinu biex iġibu fid-dawl dak li hemm taħt il-wiċċ tal-
problemi tas-soċjetà. 

5. Jgħallmu lill-istudenti jkunu xettiċi. "Skeptikos" li tfisser "osserva, teżamina". Persuna 
xettika teħtieġ aktar prova qabel ma taċċetta d-dikjarazzjonijiet ta’ xi ħadd bħala veri. 
Huwa lest li jisfida l-istatus quo b'moħħ miftuħ u permezz ta' diskussjoni sana. 

 
GĦAJR GĦALL-ATTIVITAJIET 
Attivitajiet tal-klassi b'karti deskrittivi 

1. Osserva, għal gruppi, oġġetti assolutament komuni (eż.: siġġu, ġibs, magna snack, 
ilbies, ikel) u tħarreġ lilek innifsek biex tistaqsi lilek innifsek kemm jista’ jkun mistoqsijiet 
ġodda dwarha li ma tafx dwarhom. tweġibiet. Il-mistoqsija dwar min ivvinta l-oġġett u 
l-ipoteżi dwar l-iskop tal-invenzjoni hija essenzjali. Fit-tieni pass jista’ jiġi mistoqsi jekk 
u għaliex l-invenzjoni ħadmet, kif is-soċjetà bbenefikat minnha, kif l-inventur kellu 
benefiċċju minnha (ukoll ekonomiku). Dan il-kompitu se jkun akkumpanjat minn riċerka 
wkoll fil-ħin skolastiku żejjed. 

2. Għall-gruppi, jibdew l-ewwel mill-gazzetti lokali, imbagħad mill-istampa nazzjonali u 
jispiċċaw bl-istampa internazzjonali, estratti waħda mill-aħbarijiet tal-faċċata u tħarreġ 
bil-ħames mistoqsijiet ewlenin (Min? X'inhu? Meta? Fejn? Kif? Għaliex ). 

3. Irrepeti l-eżerċizzju 2 fuq fatt li jikkonċerna l-ħajja tal-iskola ta’ kuljum (episodju 
ordinarju tal-ġurnata). L-għan huwa li jiġi estiż il-proċess għal kemm jista' jkun fatti 
komuni, billi niskopru r-rikkezza ta 'riflessjoni li kull avveniment individwali jista' jġib. 
Dan il-kompitu se jkun akkumpanjat minn riċerka anke barra l-ħin tal-iskola, relatata 
ma’ episodji tal-ħajja tal-familja. 

4. Studju tal-attitudni ta’ nies kurjużi kbar li bidlu l-istorja: es Leonardo Da Vinci, Isaac 
Newton, Luigi Galvani, Camillo Golgi, Alexander Fleming*. Estrazzjoni tal-attitudnijiet 
tagħhom, u eżerċizzju fil-klassi: "Kieku jien Leonardo da Vinci x'nagħmel billi josserva... 
(ix-xita, sħab, umbrella, insett fit-tieqa, eċċ...) (1A, 2A, 3A, 4A) 

 
Wara kull wieħed mill-eżerċizzji fil-klassi jew id-dar, staqsi lilek innifsek kif immodifikaw u 
arrikkejt il-proċessi tal-ħsieb, pereżempju, permezz tal-mistoqsijiet li ġejjin: X'nkun naf li ma 
kontx naf qabel? X’mistoqsijiet staqsejt lili nnifsi li n-nanniet is-soltu jagħmlu? Liema mistoqsija 
minn sieħbi impressjonatni b'mod partikolari? Għaliex? X’nimmaġina li jiġri lili u lil ħajti kieku 
kelli din l-attitudni l-ħin kollu? Huwa essenzjali li nakkumpanja liż-żgħażagħ fit-teħid ta' 
referenzi dwar l-istat emozzjonali tagħhom u l-effetti ta' benefiċċju ta' attitudni ta' kurżità: Kif 
ħassejtni waqt li staqsejt lili nnifsi dawn il-mistoqsijiet? 6. Xhieda ta’ intraprenditur li għandu 
kollox għall-kurżità. 
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2.2 Kreattività 
Il-kreattività tidħol bis-sħiħ fl-ewwel 10, imfassla mill-Forum Ekonomiku Dinji (WEF), tal-ħiliet 
li r-reklutaturi u, b'mod ġenerali, id-dinja tax-xogħol ser ifittxu aktar fil-futur. Din il-kompetenza 
tokkupa, fil-fatt, it-tielet post meta titqies l-importanza tagħha fil-kuntest organizzattiv. 
Għalkemm il-kreattività ħafna drabi hija assoċjata mal-qasam artistiku, din il-ħila soft hija fil-
fatt forma vitali ta 'intelliġenza, li timbotta lin-nies biex jiskopru xi ħaġa ġdida f'oqsma differenti, 
li jagħrfu, fil-ħsibijiet u l-oġġetti, konnessjonijiet ġodda li jwasslu għal innovazzjonijiet, 
soluzzjonijiet u bidliet. Il-kreattività, fil-fatt, hija marbuta mill-qrib mal-innovazzjoni, jiġifieri, it-
trasformazzjoni attivata mill-introduzzjoni ta 'novità, li tista' ssolvi l-problemi u ttejjeb il-prodotti, 
il-proċessi u s-sitwazzjonijiet. Hija proprju r-relazzjoni bejn il-kreattività u l-innovazzjoni li 
tispjega għaliex tal-ewwel hija element fundamentali fid-dinja tax-xogħol tal-lum. 
 
STRATEĠIJI GĦALL-GĦALLIEM 
L-enfasi mhix daqstant fuq kif “jgħallmu l-kreattività” lit-tfal, imma kif jinħoloq ambjent fertili 
li fih il-kreattività tagħhom tieħu l-għeruq, tikber u tiżviluppa. 

1. Immaġina: Uri eżempji biex nistimulaw l-ideat Meta nipproponu attività, dejjem nibdew 
billi nuru eżempji ta’ proġetti, biex nagħtu idea tal-possibbiltajiet u biex nipprovdu ideat 
dwar kif nibdew. L-ewwel it-tifel jista 'jikkonċentra fuq li jimita l-eżempji offruti, 
imbagħad ikunu mħeġġa jibdlu jew jimmodifikaw l-eżempji, u jżidu l-mess personali 
tagħhom stess. 

2. Offerta varjetà ta 'materjali: ipprovdi firxa wiesgħa ta' materjali biex iwettqu l-kompiti 
tagħhom. Aktar ma jkunu varjati l-materjali, aktar opportunitajiet għal proġetti kreattivi. 

3. Merħba kull tip ta ' "tagħmel" 
4. Agħti aktar importanza lill-proċess milli lill-prodott. Huwa importanti li nistaqsu lill-

istudenti liema strateġiji użaw u minn xiex ġew ispirati, tħeġġeġ l-esperimentazzjoni, 
jaqsmu wkoll l-istadji intermedji tal-proġetti, jitkellmu dwar dak li beħsiebhom jagħmlu 
wara u għaliex. 

5. Offri ħafna ħin biex taħdem fuq proġetti Għal feedback sinifikanti, sessjonijiet ta’ 
sagħtejn għal proġetti, għal riżultat aktar radikali, ġranet jew ġimgħat riżervati li 
matulhom l-istudenti jaħdmu esklussivament fuq proġetti. 

6. Intermedju u sehem L-adulti u t-tfal verament jikkollaboraw fuq proġetti. It-tfal huma 
stimulati minn ħidma f'tim. 

7. Irrifletti fuq il-pro/ess Importanti li t-tfal jg[arsu fil-pro;etti, aktar importanti li jirriflettu fuq 
dak li qed ji;ri. Per eżempju, "Kif ħarġet bl-idea għal dan il-proġett?" u "X'ssorprendik l-
aktar?". 

8. Naqsmu r-riflessjonijiet Naqsmu mat-tfal il-proċessi tal-ħsieb tagħhom stess: huwa utli 
għalihom li jkunu jafu l-istrateġiji li tuża biex taħdem fuq il-proġetti u biex jgħaddu mill-
problemi. Se jkunu aktar lesti li jirriflettu fuq il-ħsieb tagħhom stess u jkollhom mudell 
aħjar biex jagħmlu dan. 

9. Aktar soluzzjonijiet għall-istess problema Tħarreġ, waħedhom u flimkien mal-istudenti, 
biex isibu soluzzjonijiet varji għall-problemi li jiltaqgħu magħhom, inklużi dawk 
strutturati f’attivitajiet ta’ tagħlim. 

 

2.3 Tagħlim mill-Iżbalji 
 
L-iżbalji huma parti inevitabbli mill-esperjenza tal-ħajja tagħna u jippresiedu kwalunkwe 
proċess ta’ tagħlim. Li wieħed jippretendi li l-iżball ma jeżistix ħlief li jiġi kkoreġut huwa l-
approċċ ħażin. Li trid tevita l-iżball tfisser li tieqaf u twaqqaf it-tagħlim. Għal din ir-raġuni 
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nippruvaw noħolqu atmosfera li fiha jitħalla jesperjenza l-emozzjoni mingħajr ebda biża’ u li 
fiha titqies bħala mezz biex issir konxju tal-possibbiltajiet. Hawn ta’ min jenfasizza li l-proċess 
ta’ korrezzjoni għandu jitqiegħed f’kunċett umanistiku-affettiv tad-didattika: l-iżball huwa 
parti naturali mill-proċess tat-tagħlim u l-istudent irid isib fl-għalliem, f’sħabu, fis-sistema 
edukattiva b’mod ġenerali l- fehim meħtieġ sabiex l-iżball ma jwassalx għal sitwazzjonijiet ta 
'ansjetà; huwa meħtieġ li jiġu promossi forom ta’ korrezzjoni li jwasslu għal inkoraġġiment u 
jiżviluppaw il-ħiliet ta’ awtokorrezzjoni tal-istudent u li tiżdied l-awtonomija kritika tiegħu 
wkoll fil-ġestjoni tal-iżball. 
STRATEĠIJI GĦALL-GĦALLIEM 

1. Nagħrfu l-iżbalji u għaliex ġraw. 
2. Sabiex titgħallem mill-iżbalji, huwa importanti l-ewwel nett li takkumpanja lill-

istudenti biex jagħrfuhom u jifhmuhom. Xi drabi diffiċli nirrikonoxxuhom għax ikun 
hemm dissonanza konjittiva, stat ta’ tensjoni psikoloġika u emozzjonali: li nammettu 
żball spiss ikun f’dissonanza mal-istima tagħna nfusna, sal-punt li nsibu ruħna 
niġġustifikawh jew nattribwuh lil xi ħadd ieħor. sabiex ma niddubitawx opinjonijiet 
profondi dwarna nfusna. Ir-rikonoxximent tal-iżball huwa relatat mal-kawża tiegħu: l-
istudent jaf il-mod korrett jew huwa distratt? 

3. Tidramatizzax l-iżbalji, użahom bħala opportunità ferrieħa għat-tagħlim fi grupp (żball 
rikorrenti fil-klassi, kollettiv u ġeneriku) u privileġġjat (individwali u speċifiku). 

4. Evalwa mill-ġdid l-iżbalji, kull żball jista 'verament ikun kreattiv peress li jiġġenera 
opportunità biex tirrevedi l-proċedura, ir-reżistenza, jew estratti ħiliet oħra. Dejjem 
emfasizza dak li tgħallimt minn dak l-iżball! 

5. Agħmel żbalji: agħmelhom apposta. Prattika tintroduċi lilek innifsek f'sistema ta 'żbalji 
kkontrollati. Stedina biex ma narawx l-iżball bħala għadu iżda bħala sieħeb inevitabbli 
u siewi. 

6. Uża l-iżball b’mod kreattiv biex qatt ma terġa’ tinsa u tieħu pjaċir b’kompetenza. “F’kull 
żball hemm il-possibbiltà ta’ storja” G. Rodari. es: il-vokali li jinbidlu jibdlu l-affarijiet, 
u jitwieldu l-istejjer. 

7. Studju Eżempji ta' żbalji illustri. es L-iskoperta tal-Amerika hija riżultat ta’ żball: 
Kristofru Kolombu kien konvint li jasal fl-Indji. Leonardo Da Vinci, ġenju per eċċellenza, 
laħaq miri u ħoloq kapolavuri anke jekk - jew aħjar: grazzi għall-fatt li - ġabar ħafna 
żbalji (il-magni li jtajru, kollha fallew, jew it-teknika tal-pittura użata għall-Aħħar Ċena, 
biss biex nagħti ftit eżempji. 
 

2.4 Li tieħu inizjattiva 
Sens ta’ inizjattiva huwa li tkun taf kif tittraduċi l-ideat f’azzjoni. Dan jinkludi l-
awtovalutazzjoni, il-kreattività, l-innovazzjoni u t-teħid tar-riskju, kif ukoll il-kapaċità li 
tippjana u timmaniġġja proġetti biex jintlaħqu l-għanijiet. Huwa essenzjali li tkun tista’ 
tevalwa l-aspetti pożittivi u negattivi ta’ għażliet differenti u l-konsegwenzi possibbli, iżda 
wkoll li niddiskutu u jargumentaw fi gruppi l-kriterji u l-motivazzjonijiet tal-għażliet, 
jenfasizzaw fatti, riskji, opportunitajiet u nisimgħu l-motivazzjonijiet ta’ ħaddieħor. It-teħid 
tal-inizjattiva huwa relatat mal-ħila li jittieħdu deċiżjonijiet individwalment u fi gruppi, l-
evalwazzjoni fost alternattivi differenti u l-motivazzjoni tal-kriterji tal-għażla, il-valutazzjoni 
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tal-vantaġġi u l-iżvantaġġi, ir-riskji u l-opportunitajiet u l-motivazzjoni tal-għażla finali. 
Programmi mmirati lejn l-iżvilupp tal-kreattività għandhom valuri multipli fit-titjib tat-tfal, 
minbarra l-preparazzjoni għad-dinja tax-xogħol, anke għall-involviment, il-motivazzjoni u l-
prestazzjoni fl-iskola u fil-ħajja; aspetti li jinfluwenzaw b!mod pożittiv it-tnaqqis tal-
frustrazzjonijiet, it-tnaqqis tat-tensjonijiet u l-kunflitti. 
  STRATEĠIJI GĦALL-GĦALLIEM 

1. Jippromwovu kuntesti fejn l-istudenti jiġu stimulati biex jiffokaw fuq is-smigħ u l-qari 
tal-messaġġi verbali u mhux verbali tal-ħbieb tagħhom 

2. Tagħlim tat-tekniki tas-smigħ 
3. Appoġġ lill-istudenti biex jiddefinixxu b'mod ċar l-għan li jridu jiksbu fil-

komunikazzjoni Ħarrġi lill-istudenti għal attitudni pożittiva u proattiva anke taħt 
pressjoni 

4. Tħarreġ lill-istudenti biex jagħtu l-opinjoni tagħhom 
5. Favur kuntesti fejn il-grupp "jirbaħ# u mhux l-individwu 
6. Jappoġġaw lill-istudenti fl-użu korrett tal-midja soċjali sabiex il-komunikazzjoni 

diġitali ma tissostitwixxix ir-relazzjoni empatika (dak li m’għandux jiġi kkomunikat 
permezz tal-midja) iżda tista’ minflok issaħħaħ il-kuntatt (meta l-midja tasal fejn ma 
naslux aħna, pereżempju jipprovdu għarfien). 
 

2.5 Ħidma f'tim u komunikazzjoni 
 
Din il-ħila għalhekk timplika paċenzja, qalb tajba u empatija. Li jkollok ħiliet ta’ ħidma f’tim 
ifisser kemm li tkun kapaċi timmedja u tiltaqa’ ma’ ħaddieħor, kif ukoll li tkun tista’ titlob l-
għajnuna. Din il-ħila timplika li tkun kapaċi taqsam is-suċċessi u d-diffikultajiet, titgħallem 
mill-iżbalji, li tkun taf tieħu r-responsabbiltà mingħajr ma titxerredha fuq ħaddieħor, u tkun taf 
kif "tħallat" fil-kuntest. Huwa kruċjali li taħdem flimkien ma 'oħrajn biex tkun taf kif 
tikkomunika u tkun ippreparat għal titjib u awto-korrezzjoni. It-Tagħlim Koperattiv huwa 
metodoloġija ta’ tagħlim speċifika li permezz tagħha l-istudenti jitgħallmu fi gruppi żgħar, 
jgħinu lil xulxin u jħossuhom koresponsabbli għal xulxin. Il-komunikazzjoni hija l-għodda 
ewlenija biex wieħed jifhem u jidħol f’relazzjoni ma’ xulxin u mal-komunità. Il-proċess ta’ 
komunikazzjoni jmur lil hinn mis-sempliċi att ta’ trasferiment ta’ messaġġ: jimplika l-abbiltà 
li “jilħaq għan”. Il-komunikazzjoni hija wkoll komposta minn elementi para-verbali 
fundamentali, it-ton tal-vuċi, wiċċ, ġesti, vokabularju, grammatika. 
STRATEĠIJI GĦALL-GĦALLIEM (Appoġġ lill-istudenti biex) 

1. Jippromwovu kuntesti fejn l-istudenti jiġu stimulati biex jiffokaw fuq is-smigħ u l-qari 
tal-messaġġi verbali u mhux verbali tal-ħbieb tagħhom 

2. Tagħlim tat-tekniki tas-smigħ 
3. Jappoġġaw lill-istudenti biex jiddefinixxu b'mod ċar l-għan li jridu jiksbu fil-

komunikazzjoni 
4. Tħarreġ lill-istudenti għal attitudni pożittiva u proattiva anke taħt pressjoni 
5. Tħarreġ lill-istudenti biex jagħtu l-opinjoni tagħhom 
6. Favur kuntesti fejn il-grupp "jirbaħ# u mhux l-individwu 
7. Jappoġġaw lill-istudenti fl-użu korrett tal-midja soċjali sabiex il-komunikazzjoni 

diġitali ma tissostitwixxix ir-relazzjoni empatika (dak li m’għandux jiġi kkomunikat 
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permezz tal-midja) iżda tista’ minflok issaħħaħ il-kuntatt (meta l-midja tasal fejn ma 
naslux aħna, pereżempju jipprovdu għarfien). 

 

2.6 Kif tiddefinixxi mira 
Marbuta mal-ħila li tiddefinixxi l-għanijiet hemm il-ħila essenzjali li tagħti “tifsira” lill-ħajja, triq 
komposta minn kostellazzjoni ta’ mikro-miri, proċess fundamentali biex tesperjenza 
emozzjonijiet pożittivi, sodisfazzjon għas-suċċess u involviment. Il-moħħ tagħna evolva taħt il-
bandiera tal-attività: nistabbilixxu miri ġodda u nilħquhom b'tenaċità u soluzzjoni tal-problemi. 
In-nuqqas ta 'għanijiet mhux fid-DNA tagħna, u fil-fatt jagħmilna nesperjenzaw sens profond 
ta' vojt. Li nkunu nafu kif nagħtu l-għanijiet jagħti tifsira lill-ħajja, li naġixxu direttament fuq il-
benesseri, iżid l-istima personali, jagħmilna niskopru interessi ġodda u nwasslu azzjonijiet 
b’mod strateġiku u effiċjenti. It-twettiq tal-għanijiet fl-aħħar iġib lill-adulti u lit-tfal f'kuntatt ma 
'nies oħra u l-kostruzzjoni ta' relazzjonijiet sinifikanti (skop komuni). 
STRATEĠIJI GĦALL-GĦALLIEM (Appoġġ lill-istudenti biex) 

1. Skopri x’iħobbu jew il-problema li jridu jsolvu: il-fażi inizjali tat-triq li fiha għandna 
nidentifikaw l-interessi tagħna – jekk ma nafuhomx diġà – permezz ta’ mistoqsijiet bħal 
“X’jimpurtani tassew? ", "Xi nħobb naħseb dwar?", L-għanijiet tat-tifel għandhom ikunu 
tiegħu/tagħha (mhux l-adulti ta' referenza). 

2. Iddetermina l-għan, L-ewwel pass biex jinkiseb għan huwa li tidentifika wieħed b'mod 
preċiż. 

3. Iċċara bir-reqqa l-għan: staqsi lit-tifel jiffoka u jikteb għaliex irid jilħaq dak l-għan. 
4. Iddefinixxi miri speċifiċi 
5. Iddetermina ż-żmien li fih tilħaq l-għan. Il-miri fit-tul se jkollhom skadenzi futuri meta 

mqabbla ma 'miri għal żmien qasir, u huwa għalhekk li huwa importanti li "taqsam" miri 
fit-tul f'miri għal żmien qasir. (eż. It-tagħlim tal-iskali fuq il-pjanu f’ġimagħtejn huwa 
għan speċifiku bi skadenza). 

6. Elenka l-passi meħtieġa biex tilħaq l-għan: appoġġ lill-istudenti biex jifhmu kif jilħqu l-
mira tagħhom. Għal mira fit-tul, trid tiffoka fuq miri intermedji li huma wkoll motivanti. 
 

2.7 Litteriżmu finanzjarju 
It-tagħlim dwar il-finanzi minn età bikrija ta’ 8 snin, se jippermettilhom ikunu ċittadini attivi 
f’sitwazzjonijiet differenti ta’ kuljum, mhux biss f’termini ta’ kunċetti, iżda wkoll f’termini ta’ 
imġieba li għandhom x’jaqsmu ma’ għażliet etiċi bażiċi u li jiddeterminaw iż-“żgħir”. "ġesti ta' 
xiri, tfaddil, dejn, diferiment ta' nfiq, benesseri u solidarjetà. Ir-riflessjoni dwar l-użu tal-flus trid 
tibda minn każijiet diverġenti profondament: il-kriżi ekonomika, id-dematerjalizzazzjoni tal-flus, 
il-kapaċità ta’ xiri tal-familji. Huwa fundamentali, minn età żgħira, li wieħed jifhem il-valur tal-
flus u l-mekkaniżmi li jiggwidaw l-ekonomija, fl-aktar forom sempliċi tagħha: profitt, tfaddil, 
investiment, rigal. Il-flus għandhom jinftiehmu bħala strument ta’ ppjanar usa’, kapaċi li 
jħaddan l-isferi differenti ta’ azzjoni tal-ekonomija. 
  STRATEĠIJI GĦALL-GĦALLIEM 
  Introduċi fil-klassijiet temi u xogħlijiet ta’ approċċ u fehim tal-ekonomija u l-finanzi permezz 
tal-għarfien u l-esperimentazzjoni ta’ tliet kunċetti makro li għalihom jikkorrispondu daqstant 
ambjenti kunċettwali: 

1. GĦAŻLIET EKONOMIĊI INDIVIDWALI Temi bħall-ispejjeż tax-xogħol, il-ħolqien tal-
prezzijiet, kif tagħmel ir-rilokazzjoni tal-produzzjoni, il-kwalità tal-materja prima. It-tfal 
jaħsbu dwar għaliex ċertu oġġett għandu ċertu prezz 
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2. EKONOMIJA TAL-KOLLETTIVITÀ Il-ġid pubbliku u t-taxxi. Oġġetti pubbliċi ma jistgħux 
jinbiegħu, mhux għax m’għandhomx prezz, imma għax huma ta’ kulħadd: ħadd 
m’għandu dritt ibigħhom u jixtrihom. u jsibu ruħhom ma’ parti mill-belt. 

3. IĊ-ĊIKLU TA’ EKONOMIJA bl-introduzzjoni ta’ tliet suġġetti ekonomiċi: min ifaddal, 
banek u negozji, li jindirizzaw kunċetti komuni bħal ATM, bank, karta ta’ kreditu, 
ipoteka, self, imgħax, pagi. 

 
GĦAJR GĦALL-ATTIVITAJIET 

1. Attivitajiet "is-suq" (eż.: il-klassi hija maqsuma f'bejjiegħa u xerrejja u t-tfal jilagħbu fis-
suq, bejgħ u xiri ta 'pakketti ta' għaġin, jiddeċiedu l-prezz, iħallsu lill-ħaddiema. Il-katina 
kollha hija rikreata: kull prodott għandu jinxtraw mill-bejjiegħ bl-ingrossa b’ċertu prezz 
u jinbiegħu mill-ġdid bi prezz ogħla Ix-xerrejja għandhom flus għad-dispożizzjoni 
tagħhom u jiddeċiedu kif jużawhom). 

2. Attivitajiet "il-ġid pubbliku" (eż.: Ejja nitkellmu per eżempju dwar il-bliet, li jridu jkunu 
nodfa. Imma min iħallas għall-indafa tagħhom jew biex jirranġa triq miksura Jiddaħħal 
is-suġġett tat-taxxi. It-tfal iridu jiddeċiedu kemm minn flushom biex jonfqu biex iżommu 
l-belt nadifa jew biex jibnu triq ġdida.Jiddiskutuha flimkien u jiddeċiedu fuq figura, 
jiġbruha u jużawha biex jixtru biċċiet ta’ puzzle kbir li jirrappreżenta t-toroq, l-iskola, il-
park. jekk iċ-ċifra tkun baxxa wisq it-tfal jistgħu jixtru biss parti mill-biċċiet meħtieġa eċċ 

3. Attivitajiet "Ċiklu ta' l-ekonomija" (eż.: ċirku li fih jiżviluppa ċ-ċiklu ekonomiku. Iċ-
ċittadini jiġbru t-tfaddil, jagħtuh lill-banek li jagħmluhom disponibbli għall-kumpaniji li 
jimpjegaw liċ-ċittadini. Issimula ċ-ċiklu permezz ta' esperjenzi konkreti, pereżempju il-
ħtieġa li tixtri dar jew tibda negozju). 

4. Għal kull fażi stieden rappreżentant/imprenditur biex jgħid kif taħdem 
 
3 Sett ta' Attivitajiet 
 

3.1 ARTI Flimkien 
 

ISEM L-ATTIVITÀ L-ARTI Flimkien 
 

NUMRU TAL-OUTPUT IO2 
SIEĦEB ArtSmart 
ATTIVITÀ U KLASSI Ħidma u Komunikazzjoni f'Tim 

8-10 Snin 
TUL 30 minuta 
GĦANIJIET L-attività se tgħallem li anke jekk wieħed ikollu riżorsi limitati (hawn: kuluri) li 

jikkooperaw ma' oħrajn jiżguraw riżultat finali eċċellenti. 
 
L-attività se tiżviluppa ħidma f'tim, inklużi ħiliet bħal dawn 

● il-kondiviżjoni tal-kompiti u r-riżorsi,  
● komunikazzjoni u smigħ (inkluż li ma tkellimx il-membri kollha tat-tim fl-istess 

ħin); 
● is-sejba ta' ftehim komuni dwar kif wieħed għandu jipproċedi 

MATERJALI ● Tagħmir għat-tpinġija jew għall-pittura 
● Jekk taħdem bil-kuluri, "ħwejjeġ tax-xogħol" biex tiskambja 
● L-attività tista' ssir bħala parti mil-lezzjonijiet ippjanati tal-arti jew tal-

kreattività, u b'hekk l-istudenti jkollhom il-materjali kollha meħtieġa 
magħhom. 
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TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

● L-għalliem jagħti introduzzjoni qasir dwar ix-xogħol f'tim u r-raġunijiet 
ewlenin għaliex fit-timijiet se niksbu aktar (minn materjali ta' deskrizzjonijiet 
tal-ħiliet meħtieġa).  

● Il-klassi qed tinqasam f'timijiet ta' 3 membri kull wieħed.  
● Kull membru tat-tim huwa assenjat b'2 kuluri li għandha/għandu jaħdem 

magħhom. Il-membri tal-klassi jistgħu jagħżlu kull wieħed il-kuluri li se jaħdmu 
magħhom.  

● Għażla addizzjonali: jekk jaħdmu bil-kuluri, il-membri tat-tim jistgħu jiksbu l-
pniezel, l-isponoż jew tagħmir ieħor tal-pittura tagħhom stess li jaħdmu 
magħhom u ma jinbidlux ma' membri oħra tat-tim; 

● It-tibdil tal-kuluri fost il-membri tat-tim mhuwiex permess, għandhom 
jikkooperaw biex ikollhom kuluri eżatti li għandhom. 

● L-għalliem jagħti l-kompitu jew is-suġġett biex it-tim jaħdem fuqu 
● Matul il-proċess tal-attività l-għalliem josserva l-komunikazzjoni tat-tim - 

jinkoraġġixxi t-tmexxija u jipprova jillimita l-kaos fit-tim. 
● Kull tim jaħdem fuq l-iżvilupp ta' tpinġija waħda. 

 
VIŻWALI 
Stampi/vidjoklipp 

n/a 

PREPARAZZJONI TAL-
GĦALLIEM 

● Tagħmir għat-tpinġija u l-pittura, jekk jaħdmu bil-kuluri, tagħmir għall-
protezzjoni tal-klassi mill-kuluri (eż. films tal-plastik) 

● Kuluri preferuti x'joffru: Iswed, Abjad, Isfar, Aħmar, Aħdar, Blu 
● Suġġett jew tema għax-xogħol – sempliċiment biżżejjed għal tfal ta' bejn it-8 

u l-10 snin u intensivi fil-kulur (eż. il-belt tagħna, il-klassi tagħna, aħna, eċċ) 
EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEM 

• Il-kapaċità li tikkoopera fi ħdan it-timijiet tjiebet matul il-kompitu? 
● Il-membri tal-klassi rnexxielhom jaħdmu b'riżorsi limitati? 
● It-timijiet irnexxielhom isolvu sfidi ta' nuqqas ta' riżorsi (eż. il-fatt li b'kollox 

fil-bidu għandhom biss 6 kuluri, il-kuluri l-oħra jistgħu jitħalltu permezz ta' 
kooperazzjoni); 

● Xi ħadd mill-membri tat-tim ħa inizjattiva biex ikun mexxejja u jmexxi l-
proċess tat-tpinġija//pittura? 

 

3.2 Logħba tal-għadd 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Logħba tal-għadd 
NUMRU TAL-OUTPUT IO 2 
SIEĦEB ArtSmart 
ATTIVITÀ U KLASSI Litteriżmu Finanzjarju 

8-10 Snin 
TUL 30 minuta 
GĦANIJIET Ħarreġ ħila tal-għadd u l-ġbir. 
MATERJALI • 1-3 dadi  

• Scorecards li jirrappreżentaw wiċċ wieħed tad-dadi (anness 1.1) 
• Tokens (fl-anness1.3.) JEW uża xi materjali disponibbli, bħal, qxur, fażola, 

bsaten tal-injam, blat żgħir, qamħ, stikers  
TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

• L-istudenti jirromblaw id-dadi f'ordni definita minn qabel (eż. kollha joqogħdu 
f'ċirku u jirrombla f'ordni għaqlija lejn l-arloġġ.  

• Kull student jieħu scorecard bl-ammont li jkunu rrumblaw. L-għan huwa li 
jinżamm l-għadd tal-punteġġ u tiżdied l-id hekk kif jintlaħaq xi numru konkret 
(eż. 15; 20 jew 25 – li tista' tkun deċiżjoni tal-klassi qabel il-logħba). Sabiex il-
logħba tkun aktar ta' sfida, il-plejers, meta jirċievu l-iskorcard tagħhom, 
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għandhom iżommuha mitfija, sabiex iħarrġu l-memorja tagħhom ukoll. Jekk 
insew il-punteġġ tagħhom, jibdew jgħoddu mill-bidu (jekk iħabbru li laħqu l-
punteġġ, iżda jagħmlu żball, huma wkoll għandhom jibdew jgħoddu mill-bidu 
(jew mal-qbil tal-klassi jirċievu penali oħra inqas ħarxa.)  

• Meta xi ħadd ikun laħaq in-numru miftiehem ta' punti, jirċievi token (iċ-ċiklu 
għandu jintlagħab sal-aħħar, sabiex l-istudent li rrombla d-dadi l-ewwel 
wieħed, ma jkollux vantaġġ) 

• Ir-rebbieħ ġenerali huwa l-istudent li jikseb l-iktar tokens jew li jilħaq l-ewwel 
numru ta' tokens miftiehma qabel (eż. 3) 

• Għal klassijiet akbar ta' studenti, jistgħu jinqasmu fi gruppi ta' studenti 6-8, 
sabiex il-logħba tkompli aktar malajr. Fil-każ ta’ gruppi tista' ssir ukoll 
kompetizzjoni ta' grupp - liema grupp jagħmel aktar tokens jew liema grupp 
huwa l-aktar mgħaġġel biex jiġbor ammont predefinit ta' tokens.  

• Sabiex il-logħba ssir aktar ikkumplikata, jistgħu jiżdiedu azzjonijiet matematiċi 
addizzjonali, eż. 

VIŻWALI 
 
Immaġnijiet/ 
filmatt 
 

Kartolini – anness 1.1 
Dadi bin-numri jew tikek 1-6 (mhux inklużi) JEW maqtugħa u dadi tal-kolla mill-
Anness.1.2 
Eżempji ta' tokens – anness 1.3  

PREPARAZZJONI TAL-
GĦALLIEMA 
 

Ipprepara materjali għal-logħba - Scorecards, dadi u tokens. Iddeċiedi sa liema għadd 
se jintlagħab kull rawnd (eż. 15; 20; 25), iddeċiedi jekk il-plejers jarawx l-iskorcards 
tagħhom jew le (il-memorja tal-ferroviji wkoll) u tiddeċiedi meta tintemm il-logħba.  
Aħseb f'xi similaritajiet fil-ħajja reali u l-finanzi tal-ħajja reali, eż.  

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEM 

Il-logħba żviluppat il-ħiliet tal-għadd? 
Il-logħba żviluppat il-memorja jekk l-iskorcards huma moħbija?  
Id-diskussjonijiet dwar is-salvataġġ kellhom riflessjonijiet fit-tfal, indunaw li l-iffrankar 
fil-fatt faċli daqs din il-logħba (jew xi riflessjoni jew diskussjoni oħra)?  
 

 

3.3 L-ewwel waħda 
 

ISEM L-ATTIVITÀ L-ewwel waħda 
NUMRU TAL-
OUTPUT 

IO2 

SIEĦEB ArtSmart 
ATTIVITÀ U KLASSI It-teħid ta' inizjattiva 

8-10 Snin 
TUL Introduzzjoni għall-attività 10min 

Qassas ir-riżultati fl-aħħar tal-ġurnata/ġimgħa 5min (total 20-25min) 
GĦANIJIET Biex jiżdied is-sens ta’ inizjattiva fil-klassi billi jitħeġġeġ. L-attività għandha żżid ukoll is-sens 

ta' kompetizzjoni peress li l-parteċipanti tal-klassi mhux biss jieħdu inizjattiva biex iwieġbu 
l-mistoqsija jew jagħmlu l-kompiti, iżda jikkompetu wkoll min se jagħmilha għall-aktar 
żminijiet.  

MATERJALI L-attività ma teħtieġx materjali speċifiċi, l-unika ħtieġa hija li jiġi żgurat bord fejn qed 
jinġabru "badges" biex tkun l-ewwel waħda (jew kalamiti żgħar, stikers jew xi tabella fuq 
il-whiteboard) 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

• L-għalliem jintroduċi l-kunċett tal-inizjattiva u wieħed mill-eħfef eżerċizzju li jista' 
jsir fl-iskola – li huwa l-ewwel wieħed li jtella’ l-id biex iwieġeb il-mistoqsija fil-
klassi.  
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• L-attività għadha għaddejja għal ġimgħa jew xahar (deċiżjoni tal-għalliema) 
b'somma ta' riżultati wara kull jum jew ġimgħa.  

• Il-lezzjonijiet fejn jipparteċipaw il-klassi u l-badges jingħaddu jistgħu jkunu jew 
biss il-lezzjonijiet tal-għalliem tal-klassi jew jekk ikun hemm qbil ukoll ma' 
lezzjonijiet oħra.  

• Jekk hemm aktar minn membru wieħed tal-klassi li jtellgħu l-id, agħti l-possibbiltà 
li twieġeb il-mistoqsija lilhom kollha u tagħti l-"badge" lil dawk kollha mwieġba 
(mhux dipendenti fuq il-qamħ li r-risposta kienet tajba); 

• Preferibbilment biex titħeġġeġ il-parteċipazzjoni ta' membri tal-klassi inqas attivi 
u tfal li jistħu.  

• Jekk il-klassi diġà għandha sistema elettronika għall-badges, jekk possibbli, tiġi 
introdotta badge ġdida għall-inizjattiva hemmhekk jew sabiex dawn il-badges isiru 
aktar speċjali, dawn xorta jingħataw bil-mod tanġibbli. 

VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 

n/a 

PREPARAZZJONI 
TAL - GĦALLIEM  

L-għalliem għandu jipprepara "badges" u l-bord fejn se jinġabru 
Introduzzjoni dwar l-importanza tal-inizjattiva. 

EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

• Il-membri tal-klassi beżgħu inqas jogħlew idhom l-ewwel? 
• Il-klassi b'mod ġenerali għandha ftit "hand risers" attivi ħafna jew tinfirex bejn 

wieħed u ieħor b'mod ugwali fuq il-klassi. Jekk hemm ftit membri pendenti, din il-
polarizzazzjoni naqset matul l-attività (il-membri inqas attivi/mistħija tal-klassi 
bdew jipparteċipaw b'mod aktar attiv matul l-attività)?  

• Il-membri tal-klassi apprezzaw li l-inizjattiva tista' twassal għal "premju", 
pereżempju fejn hemm membri tal-klassi li kienu mistħija wisq jew inattivi fil-bidu 
iżda matul l-attività fehmu li dik l-inizjattiva tista' twassalhom għal badges?  

 

3.4 Definizzjoni tal-Għan 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Definizzjoni tal-Għan 
NUMRU TAL-
OUTPUT 

IO2 

SIEĦEB ArtSmart 
ATTIVITÀ U KLASSI Kif tiddefinixxi għan 

8-10 Snin 
TUL 30 minuta (kombinazzjoni minn diversi sessjonijiet qosra) 
GĦANIJIET L-attività se tgħallem tiddefinixxi l-għanijiet, issegwihom u tevalwa l-livell ta' kisba.   
MATERJALI Bord jew xi wiċċ ieħor fejn l-għanijiet jistgħu jitniżżlu u jibqgħu viżibbli tul il-medda kollha 

tal-ħin.  
TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

• L-għalliem imexxi lekċer qasir ta' introduzzjoni dwar x'inhu għan u għaliex huwa 
importanti li jiġu stabbiliti.  

• Fil-bidu tal-ġurnata l-għalliem jitlob lill-klassi tikteb għan preċiż u li jista' jitkejjel 
għall-ġurnata. Peress li l-attività tinqasam għal bosta jiem, l-għalliem jista' jfakkar 
il-lezzjonijiet ewlenin meħuda fil-jiem ta' qabel (eż. għanijiet li ma jistgħux jitkejlu 
jew li ma jistgħux jitqanqlu) sabiex l-iżbalji preċedenti ma jkunux qed jiġu 
rikostitwiti;  

• Fl-aħħar tal-ġurnata l-klassi tiddiskuti l-livell ta' kisba tal-għanijiet stabbiliti, jekk 
inkisbet, x'għen biex jintlaħaq u jekk le, x'kien fejn ir-raġunijiet ewlenin biex dan 
ma jintlaħaqx.  
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• L-attività qed tiġi ripetuta għal perjodu ta' żmien ta' 2-4 ġimgħat jew aktar. Mill-
ġimgħa #2, il-klassi tista' żżid definizzjoni tal-għan tal-ġimgħa.  

VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 

n/a 

PREPARAZZJONI 
TAL- GĦALLIEM  

• Lekċer tal-introduzzjoni dwar l-issettjar tal-għanijiet ibbażat fuq materjali tal-kors 
"KIDpreneurship" 

• Bord jew xi wiċċ ieħor fejn l-għanijiet jistgħu jitniżżlu u jibqgħu viżibbli tul il-medda 
kollha tal-ħin 

EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

• Il-klassi fehmet il-ħtieġa li jiġu stabbiliti għanijiet? 
• L-għanijiet kienu preċiżi u li jistgħu jitkejlu? Jekk le, tjiebet fuq l-eżekuzzjoni tal-

attività? 
• L-evalwazzjoni tal-għanijiet għenet biex jiġu stabbiliti aktar għanijiet "down to 

earth" fil-jiem li ġejjin? 
• Il-klassi tgħallmet mill-iżbalji li saru fil-jiem ta' qabel? Il-kwalità tal-għanijiet tjiebet 

fuq l-eżekuzzjoni tal-attività?  
• Jekk l-attività saret għal mill-inqas ġimagħtejn, il-klassi fehmet kif tibni għan akbar 

(għan ta' kull ġimgħa) minn dawk iżgħar (għanijiet ta' kuljum)? 
 

3.5 Tabib Miss Take 
 

ISEM L-ATTIVITÀ   Tabib Miss Take 

NUMRU TAL-OUTPUT IO2 

SIEĦEB Indikat minn SYNTHESIS 

ATTIVITÀ U KLASSI Tagħlim mill-iżbalji 
Klassijiet: 8-10 snin  

TUL  1h  

GĦANIJIET - Li jissaħħaħ il-fehim tal-istudenti li l-iżbalji huma umani, u importanti għat-tagħlim. 
- Biex jitrawmu l-ħiliet ta' reżiljenza tal-istudenti  
- Biex tgħallem l-istrateġiji tal-istudenti biex ilaħħqu mal-falliment 

MATERJALI - Stampi li jakkumpanjaw l-istorja li tirrakkonta (onlajn jew stampat)  
- Lapsijiet bit-tħassir biex jagħtu bħala rigal lill-istudenti 
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TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 

L-għalliem se jaqra l-istorja li ġejja lill-istudenti:  
 
"George kien student tajjeb, plejer tal-futbol tajjeb, kitarrist tajjeb, u ħabib tajjeb. Ħafna 
mit-tfal fl-iskola kienu jħobbu lil Michael, u mar tajjeb mal-ġenituri tiegħu u oħtu ż-
żgħira wkoll. Minn barra, deher li George kellu ħafna x'jieħu pjaċir bih. Iżda George ma 
ħassux fortunat. Huwa ħassu inkwetat il-ħin kollu. Għalkemm George kellu kważi kollox, 
ma kienx eċċellenti fil-gradi tiegħu. Minkejja l-fatt li lagħab tajjeb il-futbol, xorta ma 
setax jiskorja xi kultant. Anke jekk kien kitarrist tajjeb u fil-band rock tal-iskola, ma kienx 
tajjeb daqs kemm jixtieq ikun. Ma jimpurtax kemm kiseb George, qatt ma waqaf 
jiżbalja, u dan imlieh bl-istress. Meta beda jkollu uġigħ fl-istonku kważi kuljum, ommu 
ħaditu għand it-tabib. 
 
It-tabib ma seta' jsib xejn fiżikament ħażin ma' George, u għalhekk staqsa kif kienet sejra 
l-ħajja ta' George. George irrikonoxxa li kien qed ikollu żmien iebes. Huwa dejjem kien 
enfasizzat milli jagħfas lilu nnifsu daqshekk iebes iżda qatt ma laħaq eċċellenza. It-tabib 
qabad lapes mill-iskrivanija tiegħu u staqsa lil George x'ra fit-tmiem tiegħu. George 
wieġeb, "Eraser." "Korrett," qal it-tabib, "u taf li l-lapsijiet huma manifatturati b'mibnija 
fil-erasers għax huwa preżunt li kull min juża lapes se jagħmel żball f'xi ħin?" It-tabib 
saħaq li l-lapsijiet bil-erasers jinbiegħu lil kulħadd u mhux biss lil xi nies. Ħadd ma jiġi 
mistoqsi hekk kif jiċċekkjaw fil-ħanut, "Tagħmel żbalji? Jekk iva, trid tixtri l-lapes bit-
tħassir. Jekk le, tista' tikseb il-lapes mingħajr tħassir." 
 
It-tabib qal lil George li l-lapes b'eraser huwa memento terrifiku tad-difett uman. Ma 
jimpurtax kemm bniedem hu intelliġenti, iebes, ġġudikat, jew b'esperjenza, jinsab fi 
kwalunkwe żona fi kwalunkwe ħin, mhumiex u ma jistgħux ikunu bla difetti. Għad 
għandhom bżonn erasers fuq il-lapsijiet tagħhom. Huwa qal lil George biex jiftakar l-
akronimu PENCIL għall-Perfezzjonisti Ma Jgawdu l-Ebda Kontenut fil-Ħajja. Minn 
dakinhar 'il quddiem, George kellu lapes miegħu kull fejn mar. Huwa ddeċieda li jbiddel 
l-għan tiegħu milli jistinka biex ikun bla difetti biex jagħmel l-aħjar li jista'. Huwa waqaf 
iħossu stressjat il-ħin kollu, l-uġigħ fl-istonku tiegħu sparixxa, u beda jgawdi l-iskola, il-
mużika, il-futbol, u l-familja tiegħu ħafna aktar." 
 
Wara li tispiċċa l-istorja, l-għalliem se jiddiskuti mal-istudenti dwar x'kienet l-istorja. L-
għalliem jista' jitlob lill-istudenti biex jaqsmu l-istejjer tagħhom ta' falliment u jiddiskutu 
s-sentimenti tagħhom kif ukoll kif irnexxielhom jegħlbu kwalunkwe sentiment negattiv. 
Aktar importanti minn hekk, huwa li jiddiskutu dak li tgħallmu minn dak l-inċident. Fl-
aħħar, l-istudenti kollha se jingħataw lapes b'eraser bħala rigal.  

VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 

Ara l-materjal  

PREPARAZZJONI TAL - 
GĦALLIEM  

- L-għalliem ikollu jsib u jagħżel ritratti biex jakkumpanja l-istorja meta jaqraha fil-
klassi. 

- Alternattivament, l-istudenti jistgħu jaqraw l-istorja lil sħabhom tal-klassi. F'dan il-
każ, l-għalliem għandu jagħżel l-istudenti li se jaqraw (student wieħed għal kull 
karattru). 
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EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEM 

L-għalliem se jevalwa:  
- Il-fehim tal-istudenti tat-tifsira tal-istorja. 
- Il-livell ta' attenzjoni tal-istudenti waqt l-istorja tgħid. 
- L-eżistenza ta' mekkaniżmi ta' falliment li jlaħħqu fl-istudenti.  
- Kemm l-istrateġija/i żviluppata tal-istudenti biex ilaħħqu mal-falliment u l-ansjetà.   

 

3.6 Bonds Żgħar 
 

ISEM L-ATTIVITÀ   Bonds Żgħar  

NUMRU TAL-OUTPUT IO2 

SIEĦEB Indikat minn SYNTHESIS 

ATTIVITÀ U KLASSI Ħidma u komunikazzjoni f'tim  
Klassijiet: 8-10 snin  

TUL  1h  

GĦANIJIET - Biex trawwem l-ispirtu tat-tim fost l-istudenti 
- Biex ittejjeb il-ħiliet tal-komunikazzjoni tal-istudenti 

 

MATERJALI - Bajd 
 
Jew 
 

- Blalen tal-arja mimlija bl-ilma  
- Għodod tat-tindif f'każ li l-kontenitur fraġli jinkiser  

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 

L-għalliem jiddevja lill-istudenti f'timijiet, u jispjegalhom x'se jkollhom jagħmlu f'din l-
attività.  
 
Il-membri tat-tim iridu jimmaġinaw li qed jaħdmu għas-servizz sigriet u għandhom 
xogħol importanti ħafna x'jagħmlu. Huma inkarigati li jżommu sigriet xi informazzjoni 
importanti ħafna li tinsab f'kontenitur fraġli ħafna (bajda jew bużżieqa mimlija bl-ilma). 
Huma għandhom ifasslu metodu biex jittrasportaw l-informazzjoni sigrieta barra mill-
bini u għas-sigurtà (jista' jkun post speċifiku fil-bitħa tal-iskola). L-uniku mod biex 
tissejvja l-informazzjoni huwa li twaqqa' l-informazzjoni mit-tieqa għas-sigurtà. IŻDA 
ftakar li l-informazzjoni sigrieta tinżamm b'mod sikur f'kontenitur fraġli ħafna, u ... il-
kontenitur m'għandux jinkiser jew jinqasam għax l-informazzjoni toħroġ. 
 
Ladarba l-missjoni tiġi spjegata, l-għalliem jagħti lil kull tim il-kontenitur fraġli. L-
istudenti f'kull tim se jkollhom jiddiskutu pjan ta' kif se jġorru l-kontenitur b'mod sigur 
barra mill-klassi tagħhom. Qabel ma jeżegwixxu l-pjan tagħhom, ikollhom jaqsmuh mal-
għalliem. L-għalliem irid jiżgura li l-eżekuzzjoni tal-pjan tkun sigura għall-istudenti u 
jagħti l-approvazzjoni biex jipproċedi.  
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VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 

   

PREPARAZZJONI TAL-
GĦALLIEM  

- L-għalliem ikollu jagħżel membri għal kull tim minn qabel, meta wieħed iqis il-
personalità tagħhom. 

- Iddeċiedi t-tip ta' kontenitur fraġli (bajd jew bużżieqa bl-ilma). 
- Żgura d-disponibbiltà ta' għodod tat-tindif. 
- Ilbies ta' protezzjoni għall-istudenti f'każ li l-kontenitur fraġli jinkiser.  

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEM 

L-għalliem se jevalwa:  
- Il-ħiliet ta' komunikazzjoni tal-istudenti 
- Il-ħiliet tax-xogħol tat-tim tal-istudenti  

 

3.7 L-għan tiegħi huwa SMART 
 

ISEM L-ATTIVITÀ   L-għan tiegħi huwa SMART 

NUMRU TAL-OUTPUT IO2 

SIEĦEB Indikat minn SYNTHESIS 

ATTIVITÀ U KLASSI Kif tiddefinixxi għan  
Klassijiet: 8-10 snin  

TUL  2h  

GĦANIJIET - Biex tgħallem lill-istudenti kif jistabbilixxu għanijiet INTELLIĠENTI. 
- Biex ikunu konxji ta' kif jivvalutaw l-għanijiet tagħhom. 
- Li jrawmu l-ħiliet tagħhom fl-ippjanar tal-għanijiet.  

MATERJALI - Rivisti qodma 
- Imqassijiet  
- Kolla 
- A3 kartun 
- Preżentazzjoni tal-punt tal-enerġija 
- Kompjuter bi projettur jew smart board  

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 

L-għalliem jitlob lill-istudenti biex jaħsbu f'għan (l-għan jista' jkun xi ħaġa sempliċi bħal 
li żżur pajjiż ieħor, tikseb grad aħjar). Ladarba t-taħlija tkun għażlet l-għan tagħhom, l-
għalliem jispjegalhom l-għodda tal-issettjar tal-għanijiet INTELLIĠENTI (smart) billi juża 
l-mistoqsijiet li ġejjin:  
             
S - L-għan huwa speċifiku? X'tixtieq jiġri? X'tixtieq twettaq? 
 
M - L-għan jista' jitkejjel? Kif se ssegwi l-għan tiegħek? Kif tkun taf meta tkun ilħaqt l-
għan tiegħek? Min jista' jgħinek?  
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A – L-għan jista' jinkiseb? Hemm xi ħaġa li tista' twaqqfek milli tilħaq l-għan tiegħek? 
Issettjajt biżżejjed ħin biex tikseb dan? Għandek il-ħiliet jew l-għodda li għandek bżonn? 
 
R – L-għan huwa realistiku? Għaliex dan l-għan huwa importanti għalik? Għaliex tixtieq 
tagħmel dan?  
 
T - Huwa marbut biż-żmien? Sa meta ħa tlesti l-għan tiegħek? Kemm se ddum biex tilħaq 
l-għan tiegħek?                                                                         
 
Ladarba jistabbilixxu għan skont il-kriterji msemmija hawn fuq, l-istudenti se jużaw 
rivisti qodma, u jaqtgħu stampi biex joħolqu l-bord tal-viżjoni tagħhom.  
 

VIŻWALI 
Stampi/vidjoklipp 

   

PREPARAZZJONI TAL- 
GĦALLIEM  

- L-għalliem ikollu bżonn jiġbor rivisti antiki biex l-istudenti jaqtgħu għall-bord tal-
viżjoni tagħhom. 

- Alternattivament, l-għalliem jista' jitlob lill-istudenti biex iġibu r-rivisti antiki 
tagħhom stess. 

- L-għalliem ikollu bżonn iħejji preżentazzjoni dwar l-għodda tal-issettjar tal-
għanijiet SMART. 

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEM 

L-għalliem se jevalwa:  
- Il-fehim tal-istudenti tal-għodda tal-issettjar tal-għan SMART. 
- Il-kapaċità tal-istudenti li jistabbilixxu għanijiet SMART.  

 

3.8 Ir-raġel tal-munita 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Ir-raġel tal-munita 

NUMRU TAL-OUTPUT IO2 

SIEĦEB Indikat minn SYNTHESIS 

ATTIVITÀ U KLASSI Edukazzjoni finanzjarja  
Klassijiet: 8-10 snin  

TUL  1h  

GĦANIJIET - Biex ittejjeb il-ħiliet numeriċi tal-istudenti 
- Il-promozzjoni tal-għarfien tal-istudenti dwar il-valuri tal-muniti  

MATERJALI - Muniti ta' valur differenti  
- Kolla 
- A4 kartun  
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TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 

L-għalliem se jirrevedi mal-istudenti l-muniti u l-valuri tagħhom. 
Imbagħad, l-għalliem jagħti lil kull student kartun, xi kolla u munzell muniti. L-istudenti 
se joħolqu l-irġiel tal-muniti tagħhom stess billi jużaw kemm jixtiequ muniti jew l-inqas 
muniti.   L-għalliem jispjega li kull bniedem tal-munita għandu jkollu ras, dirgħajn, 
saqajn u ġisem. L-għalliem għandu jevita li jagħmel xi regoli jew restrizzjonijiet oħra 
rigward il-forma jew il-forma tal-irġiel tal-muniti. Ladarba l-istudenti jispiċċaw bil-
ħolqien tal-munita tagħhom, huma jkollhom jikkalkulaw il-valur totali tar-raġel munita 
tagħhom. 
Għandhom jgħoddu n-numru ta' ċenteżmi f'dirgħajn, saqajn u ras ir-raġel u jiktbu l-
valuri fuq folja tal-karta.  

VIŻWALI 
Stampi/vidjoklipp 

   

PREPARAZZJONI TAL- 
GĦALLIEM  

- L-għalliem ikollu bżonn jiġbor muniti ta' valuri differenti jew jista' jitlob lill-
istudenti biex iġibu muniti minn darhom. 

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEM 

L-għalliem se jevalwa:  
- L-għarfien tal-istudenti dwar il-valur tal-muniti. 
- Il-kapaċità tal-istudenti li jwettqu operazzjonijiet numeriċi. 

 

3.9 Il-kapaċità li tistaqsi mistoqsijiet 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Il-kapaċità li tistaqsi mistoqsijiet 
 

NUMRU TAL-
OUTPUT 

IO2 
 

SIEĦEB FPP 
ATTIVITÀ U KLASSI Osserva oġġett assolutament komuni u ħarreġ il-klassi biex tistaqsi kemm jista' jkun 

mistoqsijiet ġodda dwarha li għalihom ma jafux it-tweġibiet. Il-mistoqsija dwar dan ix-
xogħol se tkun akkumpanjata minn riċerka fi żmien skolastiku żejjed. 

TUL 30ʹ – 40' minuti 
GĦANIJIET - issaħħaħ il-konjizzjoni li l-proċess kreattiv huwa ġġenerat mill-kapaċità li wieħed jistaqsi 

mistoqsijiet 
 
- jistimulaw lill-istudenti fil-fehim tad-"dinja" wara kwalunkwe oġġett, invenzjoni, idea; 
 
- Nifhmu l-isforz u l-intenzjoni li nikkontribwixxu għat-titjib tal-kwalità tal-ħajja f'oġġetti 
komuni, ta' kuljum, invenzjonijiet u ideat.  
  

MATERJALI 5 oġġetti ta' użu komuni, ex. Telefon, pc, elettriku, swiċċijiet, magna snack.  
 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

L-għalliem se jikteb 5 mistoqsijiet fuq il-blackboard (l-għalliem għandu jkollu idea 
preliminari tat-tweġibiet): 
1. Min ivvinta l-oġġett? 
2. X'inhu l-iskop tal-invenzjoni? 
3. Għaliex ħadmet l-invenzjoni? 
4. Kif ibbenefikat minnha s-soċjetà? 
5. Kif ibbenefika minnu l-inventur?  
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L-għalliem se jippreżenta l-oġġetti wieħed dak iż-żmien u se jistimula lill-istudenti biex 
jaħsbu dwar il-mistoqsijiet fuq il-bord. 
L-għalliem se jenfasizza l-mistoqsijiet kollha li għad m'għandhomx tweġiba u se 
jissuġġerixxi kemm għad irridu niskopru affarijiet dwar id-dinja ta' madwarna. 
 
L-għalliem se jassenja lil kull student riċerka żgħira fuq oġġett li l-istudent se jagħżel mal-
għalliem. It-tifel imbagħad iwieġeb il-mistoqsijiet b'kull għodda disponibbli għalih (inklużi 
intervisti lill-ġenituri u lill-familja). 
 
Il-kompitu se jkun akkumpanjat minn mistoqsija finali: x'tgħallimt fit-tfittxija għat-tweġiba 
għal dawn il-mistoqsijiet sempliċi? 
 
Din il-parti finali tal-kompitu tista' tiġi kkummentata fil-klassi. 

VIŻWALI 
Stampi/vidjoklipp 
 

L-istudenti, fil-kompitu personali tagħhom jistgħu jarrikkixxu r-riċerka bl-istampi.  

PREPARAZZJONI 
TAL - GĦALLIEM 
 

Qabel ma tippreżenta l-oġġetti fil-klassi sib it-tweġibiet għall-mistoqsijiet proposti lill-
istudenti. 
 
L-għalliem se jiffoka fuq is-sens ta' kurżità u fuq l-istimulazzjoni ta' perspettiva interessata 
fuq l-ambjent. 
 

EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

- kemm hu preċiż l-approfondiment tat-tweġibiet? 
- kif l-isforz biex isir il-kompitu stimula l-kurżità u l-għaġeb? 
 

 

3.10 Nista' noqgħod fuqi 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Nista' noqgħod fuqi 

NUMER TAL-OUTPUT IO2 

SIEĦEB Fondazione Patrizio Paoletti 

ATTIVITÀ U KLASSI Klassi: 8-10 snin 
 
It-teħid ta' inizjattiva: It-tfal se jibdew jitgħallmu mill-ħiliet u l-kwalitajiet konsolidati 
tagħhom (kemm umani kif ukoll skolastiċi). Il-klassi flimkien se tagħżel il-kwalità 
ewlenija ta' kull wieħed mill-istudenti, li trid tiġi kkonfermata mit-tifel/tifla nnifsu. 
Wara li jkun irċieva feedback dwar il-kompetenza/il-kwalità tiegħu, kulħadd jista' 
jiffoka fuq l-outputs. Pereżempju: "peress li għandi din il-kompetenza, nista' 
nagħmel: 1,2,3,4,5 ..". Imbagħad jista' jaqrahom jew jgħidilhom lill-klassi (kollha 
kemm huma jew xi wħud minnhom biss). 

TUL Fażi 1: 30' 
Fażi 2: 15' 
Fażi 3: Maż-żmien, perjodikament issaħħaħ l-intenzjonijiet u l-fehim tal-istudent fl-
okkażjonijiet meta jkun jista' jieħu l-inizjattiva 
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GĦANIJIET  
- Jagħraf il-ħiliet u l-kompetenzi tiegħu stess; 
- Il-konnessjoni tal-ħiliet u l-kompetenzi tiegħu ma' kompiti speċifiċi; 
- Il-kisba tal-fiduċja fil-kapaċitajiet tiegħu stess sabiex jieħu inizjattiva. 

MATERJALI Kull tifel u tifla għandu jkollhom folji tal-karta daqs sħabu tal-klassi u envelop kbir li 
fih tikteb ismek biex tirċievi feedback. 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 

Fażi 1:  
a) Irranġa l-klassi f'ċirku.  
b) Min-naħa tiegħu, kull student iqum bilwieqfa u sħabu kollha tal-klassi huma 
mitluba jiktbu l-ħiliet u t-talenti tagħhom fuq folja tal-karta. Dawn jistgħu jkunu 
kwalitajiet f'suġġetti tal-iskola, sport, relazzjonijiet jew personalità. 
c) Il-folji kollha jingħataw lill-istudent, li jpoġġihom fl-envelop tiegħu jew tagħha. 
d) Fl-aħħar tar-"round", kull student jista' jaqsam mal-klassi waħda mill-karatteristiċi 
li jkunu rċevew li fiha jaraw lilhom infushom u li tagħmilhom kuntenti. 
Il-fażi se tintemm bl-għalliem jenfasizza s-sens ta' benesseri li jiġi mill-għarfien li l-
kwalitajiet tiegħu huma rikonoxxuti u kif dan jagħmilna b'saħħitna. 
 
Fażi 2: 
Kull student se jintalab jiffoka fuq folja tal-karta dwar l-utilità u l-valur tal-kwalitajiet 
u l-ħiliet li jkun ġie rikonoxxut li għandu.  
Imbagħad jikteb is-sitwazzjonijiet li fihom ikun jista' jieħu l-inizjattiva bis-saħħa ta' 
dawn il-kwalitajiet. 

VIŻWALI 
Stampi/vidjoklipp 
 

n/a 

PREPARAZZJONI TAL-  
GĦALLIEM  

- L-ebda preparazzjoni speċjali mhi meħtieġa, ħlief għall-attenzjoni diretta li l-
istudenti kollha jirċievu feedback pożittiv. 

- Se jkun importanti li jiġi vverifikat li l-feedback riċevut mill-pari huwa kkonkretizzat 
u tradott f'opportunitajiet għal azzjoni u inizjattiva. 

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEMA 

- L-istudenti kienu kuntenti bil-feedback mill-klassi? Kienu sorpriżi?  
- Kienu individwalment kapaċi jittraduċu l-ħiliet tagħhom f'opportunitajiet għal 

azzjoni? (dan il-pass ewlieni se jirrikjedi l-aktar l-attenzjoni tal-għalliem). 

 

3.11 Investigazzjoni tal-invenzjonijiet 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Investigazzjoni tal-invenzjonijiet 

NUMRU TAL-OUTPUT IO2 

SIEĦEB Fondazione Patrizio Paoletti 
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ATTIVITÀ U KLASSI Klassi: 8-10 
 
Numru ta' invenzjonijiet li biddlu l-istorja tal-umanità huma ppreżentati fil-qosor fil-
klassi. Fi grupp, it-tfal ikunu jistgħu jagħżlu l-invenzjoni favorita tagħhom u jidħlu f'passi 
investigattivi differenti sabiex jissodisfaw kwalunkwe kurżità li jista' jkollhom dwarha: 
dawn jistgħu jinkludu mistoqsijiet dwar il-persuna li tkun ikkonċepiet l-idea, mistoqsijiet 
dwar il-perjodu storiku li hija rilevanti għalih; il-funzjonament tal-invenzjoni u l-użi 
kollha li saru minnha. Se jkun essenzjali li jiġu stimulati mistoqsijiet kreattivi bħal: 
x'ippermettiet din l-invenzjoni? Kif tkun id-dinja mingħajr din l-invenzjoni? F'liema 
sitwazzjonijiet inkunu qed ngħixu? U x'ideat iġġiblek din ir-riċerka? X'progress għadha 
tagħmel l-umanità? 

TUL Preżentazzjoni ta' 15' 
Riċerka (2h fil-klassi jew ix-xogħol tad-dar) 
45' Preżentazzjoni tal-grupp ta' riċerka lill-klassi 
Kummentarju tal-klassi ta' 15' 

GĦANIJIET  
- L-istimulazzjoni tal-kurżità u l-meravilja fit-tfal 
- Insiru konxji tal-kuntest li jiġġenera idea 
- Li nsiru konxji ta' kif idea tista' tkun ta' kontribut għas-soċjetà  

MATERJALI Jekk ix-xogħol ta' riċerka jitwettaq fil-klassi, huwa essenzjali li l-gruppi individwali 
jingħataw l-opportunità li jisserfjaw l-Internet u (jekk tkun mixtieqa riċerka bbażata fuq 
il-karta) li jistampaw immaġini u materjali.  

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 

1) Aqsam il-klassi fi gruppi 4/5 
2) L-għalliem jippreżenta fil-qosor lill-invenzjonijiet tal-klassi 10 li biddlu l-istorja 

(eżempji: ir-roti, ir-rota, il-karta stampata, ix-xogħlijiet tal-ilma, l-elettriku, it-
telefon, it-televiżjoni, l-internet, il-mediċini li solvew il-pandemiji, wieħed jista' 
jagħżel ukoll dawk li jistgħu jgħinuna nsalvaw il-pjaneta: eż. l-għarbiel biex jiffiltra l-
ilma baħar, sponoż li jassorbu ż-żejt,  karozzi ekoloġiċi eċċ.)  

3) Kull grupp jagħżel l-invenzjoni li huma l-aktar passjonati dwarha, iżda m'għandu jkun 
hemm l-ebda ripetizzjoni fl-għażla. 

4) Kull grupp ikollu jikteb dokument ta' riċerka li jwieġeb il-mistoqsijiet li ġejjin: Kif 
taħdem l-invenzjoni? Liema persuna jew grupp ikkonċepew l-idea? F'liema perjodu 
storiku tnisslet l-invenzjoni? X'ħtiġijiet kellu/għandu l-perjodu storiku? Liema użi 
kienu jew jistgħu jsiru mill-invenzjoni? Tejbet id-dinja? Għamilha aktar diffiċli? Kif 
tkun id-dinja mingħajr din l-invenzjoni? F'liema sitwazzjonijiet ngħixu? U x'ideat 
iġġibilna din ir-riċerka? X'progress għadu jagħmel l-umanità? X'tixtieq tara vvintat 
f'dan il-qasam? 

5) Kull grupp se jippreżenta x-xogħol tiegħu lill-klassi. F'dan il-punt, l-għalliem għandu 
jindika kemm ġew skoperti affarijiet ġodda bħala riżultat tal-investigazzjoni tal-
istudenti 

VIŻWALI 
Stampi/vidjoklipp 
 

L-istudenti jistgħu jużaw immaġini biex jtejbu x-xogħol ta' riċerka tagħhom id-
dar. 

PREPARAZZJONI TAL - 
GĦALLIEM  

L-għalliem se jagħżel 10 invenzjonijiet li jistgħu jinvolvu l-klassi.  
Meta l-klassi tinqasam fi gruppi, tingħata attenzjoni li kulħadd jista' jikkontribwixxi. 
L-għalliem ikollu jikkunsidra jekk ix-xogħol jistax isir fl-iskola (jekk ikun hemm mezzi u 
ħin) jew jekk jistax jiġi assenjat id-dar (jekk l-istudenti jistgħu jaħdmu flimkien). 
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EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEMA 

- Kemm hi bir-reqqa x-xogħol tar-riċerka?  
- Huwa akkumpanjat minn studju fil-fond? 
- Kemm ġiet stimulata kuxjenza dwar il-valur tal-kreattività għall-umanità? 
 

 

3.12 Kemm nitgħallem mill-iżbalji! 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Kemm nitgħallem mill-iżbalji! 

NUMRU TAL-OUTPUT IO2 

SIEĦEB Fondazione Patrizio Paoletti 

ATTIVITÀ U KLASSI Klassi: 8-10 
 
Tagħlim mill-iżbalji: Kull tifel u tifla huma mistiedna jiffokaw fuq l-iżbalji tagħhom stess. 
Kulħadd huwa mistieden jistaqsi lilu nnifsu l-mistoqsijiet li ġejjin dwar l-iżball: f'liema 
sitwazzjoni nagħmel jew għamilt dan l-iżball? Wieħed imbagħad jista' jikteb mill-inqas 
ħames raġunijiet li għalihom huwa grat għal dan l-iżball. Jista' jkun divertenti li nagħlaq 
ix-xogħol bil-frażi ta' Snoopy: "Tgħallimt ħafna mill-iżbalji tiegħi li qed naħseb li nkompli 
nagħmilhom." 

TUL 30' L-istess eżerċizzju jista' jsir diversi drabi maż-żmien billi jiġu analizzati kompiti minn 
dixxiplini differenti 

GĦANIJIET  
- Tħarisx lejn l-iżbalji b'mod negattiv imma bħala pass biex insiru dejjem aktar kapaċi: 

l-iżbalji huma għalliema kbira! 
- Iġġenera kuxjenza li kull proċess kreattiv jippresupponi progress, iżda kull darba li 

nagħmel xi ħaġa ġdida u importanti niltaqa' ma' żball! Huwa kumpann tal-ivvjaġġar. 
"Hu biss li ma jiżbaljax". 

MATERJALI L-għalliem jagħżel kompitu individwali li diġà twettaq mill-klassi. 
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TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 

1) Agħżel kompitu li diġà tlesta mill-istudenti fejn ikun hemm mill-inqas żball sinifikanti 
wieħed. Jekk ikun diffiċli li jintgħażel kompitu xieraq minn dawk li diġà tlestew, l-
għalliem jista' jħejji attività speċifikament għal dan il-għan.  
 

2) L-istudenti jiġu mistiedna mill-għalliem biex jagħżlu l-iżball li jridu jinvestigaw (l-
għalliem jgħinhom jagħżlu dawk li huma l-aktar adattati għall-attività). 
 

3) Kulħadd huwa mistieden jistaqsi lilu nnifsu l-mistoqsijiet li ġejjin dwar l-iżball: Hija 
xi ħaġa li ma fhimtx? L-iżball huwa dovut għall-emozzjoni? (pereżempju, meta nkun 
aġitat għal eżami) L-iżball huwa minħabba distrazzjoni? f'liema sitwazzjoni nagħmel, 
jew għamilt dan l-iżball? 
 

4) Wara li jkun identifika t-tip ta' żball kull tifel jew tifla jiktbu dak li jkollu 
jagħmel/tagħmel biex ma jerġax jagħmel l-iżball;   
 

5) X'tgħallimt mill-iżball tiegħi? Li għandi napprofondixxi l-għarfien tas-suġġett? Li rrid 
nirrilassa aktar? Li rrid inkun aktar iffukat? 
 

6)  Imbagħad jistgħu jiktbu mill-inqas ħames raġunijiet li għalihom huwa grat għal dan 
l-iżball.  
 

7) Jista' jkun divertenti li nagħlaq ix-xogħol bil-frażi ta' Snoopy: "Tgħallimt ħafna mill-
iżbalji tiegħi li qed naħseb li nkompli nagħmilhom." 

VIŻWALI 
Stampi/vidjoklipp 

n/a 

PREPARAZZJONI TAL -  
GĦALLIEM  

L-għalliem għandu jagħżel il-kompiti u l-iżbalji li għandhom jiġu investigati li: 
- jisilfu lilhom infushom għall-attività; 
- żbalji li jistgħu jiġu "ġestiti" mit-tifel u li dwarhom mhuwiex partikolarment sensittiv, 
u mbagħad iżid il-kapaċità tiegħu għat-tolleranza u jittratta żbalji aktar importanti; 
- Huwa importanti li l-għalliem jenfasizza b'mod qawwi ħafna l-importanza tal-

iskoperti li kulħadd se jagħmel dwar l-iżbalji tiegħu stess, ir-restawr tal-fiduċja u s-
sens ta' abbiltà; 

- Biex jgħin jikkonsolida l-fehim, l-għalliem spiss jista' jibda l-proċess ta' "għarfien" 
iġġenerat mill-eżerċizzju meta jseħħu żbalji fil-futur. 

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEMA 

- L-istudenti identifikaw il-kawża u l-kuntest tal-iżball tagħhom? (jekk għadhom ma 
fehmux, irrepeti l-eżerċizzju ma' materjali oħra tax-xogħol) 

- L-istudent irnexxielu jkollu attitudni proattiva lejn l-iżball? 
- Fattur importanti huwa l-evalwazzjoni maż-żmien (l-iżball tnaqqas?). 

 
 

3.13 Dinja żgħira dinja kbira 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Dinja żgħira dinja kbira 

NUMRU TAL-OUTPUT IO2 

SIEĦEB Fondazione Patrizio Paoletti 

ATTIVITÀ U KLASSI Kurżità 
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Klassi: 8-10 

TUL Preżentazzjoni ta' 15' 
30' ħidma fi gruppi 
Kummentarju tal-klassi ta' 15' 
Xogħol tad-dar  

GĦANIJIET  
- Nersqu lejn ġrajjiet kurrenti b'attitudni ta' kurżità u interess. 
- Biex tibda fit-tfal il-proċess importanti li tistaqsi mistoqsijiet kritiċi dwar avvenimenti. 

MATERJALI  
! gazzetti lokali; 
! stqarrijiet għall-istampa internazzjonali; 
! 4-5 fotokopji tal-ewwel paġna ta' kull waħda mill-gazzetti magħżula (skont in-numru 

ta' gruppi li l-klassi se tinqasam fihom) 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 

1) L-għalliem jippreżenta l-klassi bil-paġni ta' quddiem tat-tliet gazzetti. L-aħbarijiet 
kollha tat-tliet gazzetti jinqraw flimkien. Ikkummenta mal-klassi kollha dwar kif is-
suġġetti fil-paġni ta' quddiem huma differenti minn xulxin fl-iskala tal-
investigazzjoni.  
 

2) L-għalliem imbagħad jaqra d-dettalji tal-biċċa li tkun għażlet għal kull gazzetta. 
 

3) Il-klassi mbagħad tinqasam fi gruppi 4-5. 
 

4) Kull grupp se jipprova jwieġeb (fil-qosor b'linja waħda jew tnejn għal kull mistoqsija) 
is-6 mistoqsijiet għal kull artiklu: Min? Liema? Meta? Fejn? Kif? Għaliex? 
 

5) Kumment flimkien: il-gruppi individwali se jiġu mistoqsija: X'kien l-eħfef u x'kien l-
aktar diffiċli? X'skoprejt li kont taf? X'skoprejt li ma kontx taf? 
 

6) Se jingħata assignment għall-homework (l-għalliem jista' jiddeċiedi jekk jagħtix din 
ir-riċerka individwalment jew fi gruppi skont il-kundizzjonijiet): Ixtri gazzetta 
nazzjonali, agħżel oġġett tal-aħbarijiet li huwa l-preferenza tal-istudent (jew tal-
grupp jekk tintgħażel din l-għażla), irrepeti l-istess stħarriġ li jespandi l-kwalità u l-
profondità tat-tweġibiet (mill-inqas 5 linji għal kull tweġiba). Huma se jipproduċu 
dokument ta' riċerka marbut mal-qtugħ tal-oġġett magħżul u, jekk jixtiequ, ikunu 
jistgħu jdaħħlu elementi addizzjonali (stampi, aktar dettalji tal-istess tema, eċċ). 

VIŻWALI 
Stampi/vidjoklipp 

L-istudenti jistgħu jużaw immaġini biex jtejbu x-xogħol ta' riċerka tagħhom id-dar. 
 

PREPARAZZJONI TAL - 
GĦALLIEM  

L-għalliem se jeżamina l-paġni ta' quddiem tat-tliet gazzetti u jagħżel news item adattat 
għax-xogħol li għandu jsir (artikli pjuttost qosra fejn ikun possibbli li wieħed iwieġeb is-
6 mistoqsijiet. Huwa importanti li l-aħbarijiet magħżula fil-gazzetta lokali jkunu dwar iż-
żona lokali u l-aħbarijiet fil-gazzetta nazzjonali jkunu dwar id-dinja jew il-kontinent). 
 
L-għalliem se jenfasizza l-importanza li naġġornaw ruħna fuq skala dejjem akbar u 
mmorru lil hinn minn dak li hemm immedjatament madwarna biex nifhmu aħjar id-
dinja, in-nies u l-avvenimenti.  
 
Fil-fatt, huwa probabbli ħafna li aktar ma tkun kbira l-iskala (mal-ġurnal internazzjonali), 
aktar se jkun kumpless ix-xogħol u inqas l-istudenti jkollhom għodda biex iwieġbu l-



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPRENEURSHIP - żvilupp  
tal-moħħ tal-Intraprenditorija stabbilit fit-tfal tagħna 
 
 

26 
 

mistoqsijiet. Din mhi problema xejn iżda pjuttost opportunità biex nirriflettu fuq kemm 
għadna nistgħu niskopru u kemm hu affaxxinanti li nkunu interessati f'dak li huwa 
'akbar' u mhux immedjatament perċettibbli. 

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEMA 

- Ix-xogħol tal-klassi għen lill-istudenti jsiru konxji tal-kunċett ta '"skala ta' interess" 
(avvenimenti żgħar madwarek vs. avvenimenti kbar fid-dinja)? 

- Il-ħidma tal-grupp kienet parteċipattiva? 
- Il-homework kien preċiż? 

 

3.14 Prodotti ta' suċċess 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Prodotti ta 'suċċess 

NUMRU TAL-OUTPUT IO2 

SIEĦEB  

ATTIVITÀ U KLASSI Grupp fil-mira/kategorija tal-ħiliet  
Kif tiddefinixxi għan, tieħu l-inizjattiva, taħdem fi gruppi u tikkomunika 
It-tfal jinqasmu fi gruppi, jagħżlu oġġett li huma interessati fih, jagħżlu slogan biex 
jippromwovuh, jiddefinixxu min jista' jkun interessat fih, u għaliex. 
Materjali disponibbli. 
Attività tal-għalliema: l-għalliem jiddiskuti x-xogħol mal-klassi kollha. L-għalliem 
jistaqsi lit-tfal jistimulaw mistoqsijiet. 

TUL Fażi 1: 30' 
Fażi 2: 30' 

GĦANIJIET - Niltaqgħu mal-kunċett li biex xi ħaġa taħdem trid tiġi kkomunikata tajjeb 
- Identifika l-mistoqsijiet ewlenin għas-suċċess ta' prodott permezz tal-mistoqsijiet 
it-tajba (mira, diffużjoni, kritika) 

MATERJALI 10-15 Xbihat ta' oġġetti kummerċjali ta' diversi titli u varjati ħafna (żarbun, ġojjell, 
trattur, strument mużikali, sett ta' kuluri, ħwejjeġ żgħar tat-tfal, ikel tal-qtates eċċ.) 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 

fażi 1)  
- l-għalliem jippreżenta l-oġġetti wieħed wieħed, u jgħid isimhom biss; 
- il-klassi tinqasam fi gruppi żgħar; kull grupp jagħżel oġġett minn dawk ippreżentati 
(huwa possibbli li l-istess oġġett jintgħażel minn aktar minn grupp wieħed); 
- il-klassi tagħżel slogan biex tbigħ l-oġġett; 
- Kull grupp jippreżenta l-prodott u s-slogan tiegħu lill-klassi. 
 
Pass 2) L-għalliem jistaqsi l-mistoqsijiet li ġejjin ibbażati fuq ix-xogħol tal-grupp: 
- Għaliex għażilt dan il-prodott?  
- Għaliex għażilt dan l-islogan? 
- Għaliex in-nies jixtiequha?  
- Min jixtieqha b'mod partikolari? 
- Kemm jista' jiswa? Min jista' jixtriha? 
- Fejn ikollok tirreklama dan il-prodott għall-grupp fil-mira tiegħek biex tarah? 
(L-importanti huwa li t-tfal jiġu mħeġġa jistaqsu ħafna mistoqsijiet dwar il-proċess u 
wkoll biex jidentifikaw kwalunkwe diffikultà li jistgħu jiltaqgħu magħha). 
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VIŻWALI 
Stampi/vidjoklipp 
 

Fi tmiem ix-xogħol, jekk l-għodod u l-kundizzjonijiet jippermettu, ikun possibbli li l-
istudenti jintwerew reklam għal prodott ta' suċċess. 

PREPARAZZJONI TAL - 
GĦALLIEM  

- Preparazzjoni ta' folji ta' oġġetti 
- Tħejjija tal-mistoqsijiet  
- għażla ta' kummerċjali ta' suċċess (jekk possibbli, uriha fil-klassi. jekk dan ma jkunx 

possibbli, it-tfal jistgħu jintalbu jelenkaw ir-riklami li jaraw fuq it-TV, fuq l-internet 
jew fit-triq) 

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEMA 

- Il-mistoqsijiet stimolaw il-kurżità tal-klassi? 
 
 

 

3.15 X'tip ta' persuna rrid inkun? Kif nista' nħarreġ lili nnifsi? 
 

ISEM L-ATTIVITÀ X'tip ta' persuna rrid inkun? Kif nista' nħarreġ lili nnifsi? 

NUMRU TAL-OUTPUT IO2 

SIEĦEB Fondazione Patrizio Paoletti 

ATTIVITÀ U KLASSI Klassi: 8 - 10 
 
Kif tiddefinixxi għan: tibda mill-aspirazzjonijiet l-aktar importanti, titgħallem tisma' l-
preferenzi ta' dak li jkun u tikkonferma t-talenti tagħha. Eżerċizzji individwali: 
eżempji: Liema persuna trid tkun meta tikber? X'kwalitajiet diġà għandek? Issa 
iddefinixxi kif tagħmel dawn il-kwalitajiet saħansitra aktar b'saħħithom fid-diversi 
oqsma tal-ħajja (fil-klassi, id-dar, fl-isports, mal-ħbieb). Għal mill-inqas żona waħda 
tagħti dettalji dwar x'tista' tagħmel meta tkun żviluppajt dik il-kwalità saħansitra 
aktar. Imbagħad ipprova poġġi dak ir-riżultat f'perjodu ta' żmien. L-appoġġ tal-
għalliem se jkun importanti ħafna kemm għat-tisħiħ tal-ħiliet kif ukoll għall-
istabbiliment ta' miri f'perjodu ta' żmien xieraq. Jekk it-tfal ikunu jixtiequ, jistgħu 
jaqsmu l-għanijiet tagħhom mal-klassi. 

TUL 1h 

GĦANIJIET - l-identifikazzjoni tal-aspirazzjonijiet l-aktar profondi ta' dak li jkun 
- it-tisħiħ tat-talenti tiegħu 
- Tiffoka fuq azzjonijiet li jagħmlu użu mill-ħiliet u x-xewqat. 
 
Minħabba l-età tat-tfal u l-iskop tal-attività, huwa importanti li x-xogħol ma jkunx 
orjentat direttament lejn żbokk professjonali pereżempju, iżda jibqa' aktar miftuħ 
għas-soft skills: liema persuna rrid insir? x'talenti għandi? 

MATERJALI n/a 
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TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 

Xogħol individwali. Assenja l-iżvilupp ta' din it-tema/stħarriġ: 
X'tip ta' persuna rrid inkun? Kif nista' nħarreġ lili nnifsi? 
 
1) L-istudenti huma mitluba jiddeskrivu l-kwalitajiet umani li huma l-aktar importanti 
għalihom.  
2) Kif nista' nimmanifesta dawn il-kwalitajiet diġà llum mal-familja tiegħi? mal-ħbieb 
u l-iskola? 
3) Kif nista' nħarreġ lili nnifsi f'dawn il-kuntesti biex inkun saħansitra aktar kapaċi 
f'dawn il-kwalitajiet? Agħti eżempji. 

VIŻWALI 
Stampi/vidjoklipp 
 

n/a 

PREPARAZZJONI TAL - 
GĦALLIEM  

- Mhux essenzjali li t-tfal jaħdmu waħedhom (mingħajr għajnuna). L-għalliem 
għandu joqgħod attent li jgħin lit-tfal jagħmlu l-konnessjoni bejn dak li jixtiequ u 
dak li jistgħu jagħmlu. Se jkun importanti li l-eżempji jiġu minnhom.  

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEMA 

- L-aktar kwalitajiet umani importanti ġew identifikati faċilment? 
- Huwa ċar għat-tfal kif jistgħu jimmanifestaw ruħhom? 
- Huwa ċar għat-tfal x'għandhom jagħmlu biex isaħħuhom? 

 

3.16 Azzjonijiet u konsegwenzi 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Azzjonijiet u konsegwenzi 
 

NUMRU TAL-
OUTPUT 

IO2 
 

SIEĦEB FOKUS FUTUR 
ATTIVITÀ U KLASSI Tagħlim permezz ta' żbalji 

Klassijiet: 8-10 snin 
 

TUL 30 minuta 
GĦANIJIET Prinċipali: Tagħlim permezz ta' żbalji 

 
Oħrajn: Ħidma f'tim u komunikazzjoni; Kreattività 
 
L-għan tal-eżerċizzju huwa li jistimula lit-tfal biex joħorġu dak li tgħallmu mill-iżbalji 
tagħhom 
 

MATERJALI  
• Karti 
• Lapsijiet  

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

a) L-għalliema juru l-filmat u l-istampi lill-istudenti u jħeġġu lill-istudenti jagħtu l-
opinjoni tagħhom dwar il-viżwali 

b) L-istudenti huma mitluba jaħsbu u jiktbu kliem sempliċi li huwa relatat ma' żball li 
għamlu t-tfal 

c) Huma mistiedna jaqsmu mal-grupp, kif tgħallmu mill-iżball tagħhom 
d) L-istudenti jistgħu jużaw metodi differenti biex jirrakkuntaw l-istejjer tagħhom 

inkluż it-tpinġija ta' stampi, kant, qari u l-bqija.  
e) L-istudenti l-oħra huma mħeġġa jaqsmu l-esperjenzi tagħhom u jagħmlu 

interventi 
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VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 
 

GĦASSA:  
https://www.youtube.com/watch?v=MQx39z99_Js 
 
 

 
 
 
 

PREPARAZZJONI 
TAL -  
GĦALLIEM 

 
• Biex tipprepara l-materjali meħtieġa biex titwettaq l-attività 
• Biex issib materjal informattiv dwar kif tittratta l-iżbalji 

 
EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

 
• Kif għenet din l-attività lill-istudenti jaċċettaw li l-iżbalji huma komuni għal 

kulħadd? 
• L-attività għenet lill-istudenti biex jiftħu u jammettu l-iżbalji tagħhom? 
• L-attività kif għenet lill-istudenti jsibu alternattiva għal atti li jwasslu għal żbalji? 
• L-attività kif għenet lill-istudenti biex jitgħallmu mill-att? 
• L-attività kif għenet lill-istudenti biex isiru konxji tal-konsegwenza tal-iżbalji, u biex 

jitgħallmu minn dan? 
 

3.17 Bijomimika 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Bijomimika 
NUMRU TAL-
OUTPUT 

IO2 

SIEĦEB Fokus futur 
ATTIVITÀ U KLASSI Kurżità 

Klassijiet: 8-10 snin 
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TUL 30 minuta 
GĦANIJIET Prinċipali: Kurżità 

Oħrajn: Kreattività 
MATERJALI • Sett ta' karti - pakkett tal-annimali 

• Sett ta' karti - pakkett ta' oġġetti 
• Karti tat-tpinġija 
• Lapsijiet 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

L-għalliem jagħti spjegazzjoni qasira dwar is-suġġett tal-biomimicry, u juri lill-istudenti 
stampi / videoclip sabiex jispjegaw dan is-suġġett. 
 
L-istudenti jingħataw numru ta' karti bi stampi ta' annimali. Dawn se jinkludu eż: kelb, 
qattus, għasfur, insetti eċċ. L-istudenti jingħataw pakkett ieħor ta' karti bi stampi ta' oġġetti 
bħal airoplanes eċċ.  
 
L-għan hawnhekk huwa li jiġi introdott is-suġġett tal-biomimika lill-istudenti. L-istudenti 
huma mitluba jaqblu ma' stampi ma' xulxin, minn kull wieħed mill-pakketti. Pereżempju l-
għasfur jaqbel mal-ajruplan tal-ajru biex juri li s-simplifikazzjoni kienet ispirata mill-
abbiltajiet naturali tal-għasfur. 
 
L-istudent li joħloq il-partita huwa mitlub jagħti raġuni għaliex jaħseb li ż-żewġ immaġini 
jaqblu ma' xulxin. Studenti oħra jistgħu wkoll jagħtu l-opinjoni tagħhom. 
 
Dan jgħin lill-istudenti jtejbu l-ħila tagħhom ta' kurżità dwar il-potenzjali naturali ta' 
madwarna.  
 
L-attività tista' tittieħed f'livell ogħla fejn l-istudenti jistgħu jintalbu jissuġġerixxu modi kif 
in-natura tista' tiġi applikata biex tgħin f'xenarji ta' kuljum, minbarra l-eżempji diġà preżenti 
fil-karti. Hawnhekk l-istudenti jistgħu joħolqu l-par ta' karozzi flash tagħhom stess biex juru 
l-idea tagħhom. Dawn is-sett ġdid ta' karti jistgħu jintużaw bħala logħba li taqbel u l-
istudent li ħareġ bl-idea jista' jispjega r-rabta ta' kif dak l-element naturali jista' jiġi applikat 
għall-użu ta' dejjem. Din il-parti tal-attività apparti t-tisħiħ tal-kurżità, se tgħin ukoll biex 
titjieb il-ħila tal-kreattività.   
 
Stadji tal-attività: 
 
JIFHMU: F'dan l-istadju l-istudenti se jħarsu lejn kwalunkwe immaġini / filmati u jisimgħu l-
ispjegazzjoni pprovduta mill-għalliem.  
DEFINE: Matul dan l-istadju, l-istudenti se jiġbru flimkien l-informazzjoni kollha li kisbu u 
kapaċi jifhmu aktar.   
IDEAT: L-istudenti jaħsbu fl-esperjenza u jużaw l-informazzjoni biex jippruvaw jorbtu l-
istampi ma' xulxin. 
 
KAMPJUN: L-istudenti huma mħeġġa jitkellmu dwar l-esperjenza, jistaqsu mistoqsijiet u 
jippruvaw joħorġu b'aktar eżempji.  
TEST: Matul dan l-aħħar stadju l-istudenti se jkunu jistgħu jwieġbu mistoqsijiet relatati mal-
attività. 
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VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 
 

 

 

 
 
ARA: https://www.youtube.com/watch?v=V2GvQXvjhLA 
 

PREPARAZZJONI 
TAL - GĦALLIEM  

 
1. Biex tipprepara pakketti ta' karti għall-attività 
2. Biex issib vidjokli/stampi relatati mal-attività 

 
EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

 
• Jistgħu l-istudenti joħorġu bil-pari ta' immaġini li jaqblu? 
• L-istudenti jistgħu jitkellmu dwar il-konnessjoni bejn iż-żewġ immaġini? 
• It-tfal jistgħu joħorġu b'aktar ideat minbarra dawk preżenti fil-karti. 

 

3.18 Ideat tal-Grupp 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Ideat tal-Grupp 
 

NUMRU TAL-
OUTPUT 

IO2 

SIEĦEB FOKUS FUTUR 
ATTIVITÀ U KLASSI Klassijiet: 8-10 snin 
TUL 30 minuta 
GĦANIJIET Prinċipali: Ħidma f'Tim u Komunikazzjoni 

 
Oħrajn: Tagħlim mill-iżbalji; It-teħid ta' inizjattiva; Kif tiddefinixxi għan 

MATERJALI  
• Stampi u vidjoklipps relatati mal-attività 

 
TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

a) L-għalliem jinkoraġġixxi l-bidu tad-diskussjoni billi juri stampi/filmati relatati 
b) L-għalliem jitlob lill-istudenti biex jirrakkuntaw stejjer li juru kif bdew il-

komunikazzjoni u ħeġġew il-ħidma f'tim 
c) Dawn l-istejjer jistgħu jinqasmu f'eżempju ta' kategoriji  
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i. Komunikazzjoni fl-iskola  
ii. komunikazzjoni fid-dar  
iii. Komunikazzjoni biex jitnaqqsu l-kunflitti 

 
d) L-istudenti huma maqsuma fi gruppi jew timijiet iżgħar skont il-kategorija 

preferuta tagħhom 
e) L-istudenti f'kull tim jibdew diskussjoni u jaqsmu ideat dwar is-suġġett tal-

kategorija tagħhom 
f) It-timijiet jingħataw slot tal-ħin kull wieħed biex jirrakkuntaw l-istejjer tagħhom 
g) Timijiet oħra jikkummentaw u jagħmlu l-interventi tagħhom stess 

 
Dan se jkun segwit minn ġimgħa ta' attivitajiet tal-klassi madwar it-tema tal-
komunikazzjoni b'inizjattiva tajba li qed tiġi ppremjata bi stilel fuq bord. 
Istruzzjoni lill-għalliem: It-timijiet iridu jaqblu, waqt brainstorming/sharing, fuq liema 
aspett partikolari se jibdew il-komunikazzjoni tagħhom fi ħdan il-grupp tagħhom. 
 

VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 
 

 
 
ARA: https://www.youtube.com/watch?v=ALtsSru4jzE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREPARAZZJONI 
TAL - GĦALLIEM  

 
Biex turi stampi u vidjows lill-klassi u tħeġġeġ il-bidu ta' brainstorming u diskussjoni fil-
klassi. 
 

EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

 
• Kemm ħeġġet din l-attività komunikazzjoni fi ħdan il-klassi? 
• Kien hemm komunikazzjoni mill-istudenti lill-għalliem? 
• Kien hemm aktar komunikazzjoni bejn l-istudenti? 
• Il-kategorizzazzjoni tal-ideat ġabet magħha għall-ħolqien ta' timijiet? 
• Studenti b'ideat simili ħadmu flimkien bħala tim? 
• Il-qsim ta' ideat simili għen lill-istudenti jikkomunikaw aħjar ma' oħrajn fi ħdan il-

klassi?  
 

3.19 Ġojjellerija min-Natura 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Ġojjellerija min-Natura 
 

NUMRU TAL-
OUTPUT 

IO2 

SIEĦEB FOKUS FUTUR 
ATTIVITÀ U KLASSI Kreattività 
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Klassijiet: 8-10 snin 
TUL 30 minuta 
GĦANIJIET Prinċipali: Kreattività 

 
Oħrajn: Ħidma f'tim u komunikazzjoni; Kurżità 
 

MATERJALI • Tafal 
• Klipps 
• Għodod tal-fuħħar 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

Attività fuq il-post 
 Il-klassi tmur fl-eqreb qasam/foresta 
 
L-istudenti għandhom: 

a) Osserva l-ambjent ta' madwarhom 
b) Iġbor parrokki, weraq, ġebel żgħir 

 
Attività bbażata fuq il-klassi 

a) L-istudenti jingħataw għodod tat-tafal u tal-fuħħar 
b) L-għalliem juri l-istampi biex jispira ideat kreattivi mill-istudent 
c) L-istudenti bħala grupp joħorġu b'ideat ta' dak li jistgħu joħolqu 
d) L-istudenti jiddisinjaw ġojjellerija mit-tafal billi jużaw l-oġġetti miġbura bħala 

ispirazzjoni biex joħolqu l-oġġett tagħhom stess 
e) L-għalliem tal-fuħħar se jgħin lill-istudenti jintegraw l-ideat tagħhom sabiex 

jagħmlu d-disinn li ppjanaw.  
f) Aċċessorji bħal klipps huma pprovduti mill-għalliem.  

 
L-ambitu ta' din l-attività huwa li tħeġġeġ lit-tfal josservaw u joħolqu billi jieħdu ispirazzjoni 
mill-affarijiet ta' madwarhom. 
 

VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARA: https://www.youtube.com/watch?v=hDNN_JxMfFA 
 

PREPARAZZJONI 
TAL - GĦALLIEM  

 
1. Biex tikseb il-materjal meħtieġ qabel is-sessjoni 
2. Biex tikseb formola ta' kunsens mill-ġenituri biex joħorġu fuq eskursjoni 
3. Irrepeti r-regoli tas-sigurtà u s-sigurtà biex tkun barra mill-iskola 

EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

 
• X'tgħallmu l-istudenti mill-osservazzjoni tagħhom tal-post ta' madwarhom? 
• Kemm kienu kreattivi l-istudenti bil-ħolqien ta' affarijiet ispirati min-natura? 
• Kemm tejbet din l-attività l-ħiliet kreattivi tat-tfal? 
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3.20 Kif nidher f'għajnejn l-oħrajn? 
 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Kif nidher f'għajnejn l-oħrajn? 
NUMRU TAL-
OUTPUT 

IO2 

SIEĦEB Fondazzjoni "Valuri, Virtujiet, Integrità" 
ATTIVITÀ U KLASSI KURŻITÀ 

Klassijiet: 8-10 snin 
TUL Minn siegħa sa siegħa u nofs 
GĦANIJIET Prinċipali: Biex tistimula l-kurżità 

 
Oħra:  
Biex tistimula l-kreattività 
Biex nirriflettu dwar il-korrelazzjoni bejn kif persuna hija perċepita u kif hija perċepita minn 
oħrajn 
Biex tegħleb il-biżgħat possibbli ta' aċċettazzjoni billi tieħu pjaċir 

MATERJALI Clip boards (wieħed għal kull parteċipant) 
Folji tal-karta A4 (waħda għal kull parteċipant)  
Markaturi b'ħafna kuluri (biżżejjed għall-parteċipanti kollha) 
Presidenti (mhux obbligatorji) 
Tejp tal-iscotch 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

Qed jitkellem u jpinġi l-eżerċizzju. 
 
Parti 1 
 
L-għalliem jgħid ftit kliem introduttorju dwar kemm hu importanti li tidher tajba.  Hu/hi 
jista' jindika li fil-passat, artisti pinġew ritratti ta' prinċpijiet u prinċipessi, u dawn ir-ritratti 
ntużaw biex jevokaw iż-żwiġijiet bejn ir-royalties. L-għalliem jistaqsi lit-tfal kif jaħsbu li 
jħarsu f'għajnejn ħaddieħor. Kull parteċipant jingħata l-art biex jiddeskrivi kif jemmen li 
hu/hu jarahu/huma l-oħrajn. Liema karatteristiċi jew dettalji speċifiċi jaħsbu li ħaddieħor 
jaqbad? Jekk humiex inkwetati dwar x'se jinduna jew le ħaddieħor? U huma kurjużi li jifhmu 
kif tfal oħra jipperċepixxuhom? 
 
Din il-parti tal-attività għandha tinstema' serja, bħala kontropunt għall-parti divertenti li se 
ssegwi. L-għalliem għandu jħeġġeġ lit-tfal jesprimu ruħhom mingħajr ma jinkwetaw ħafna 
dwar ir-reazzjoni ta' ħaddieħor, filwaqt li fl-istess ħin isibu modi kif jippredisponu lit-tfal 
mistħija. 
 
Parti 2 
 
L-għalliem jistieden lit-tfal biex jiffurmaw żewġ ċrieki – dawk ta' ġewwa u ta' barra. Iż-żewġ 
ċrieki għandhom jiġu ffurmati minn numru ugwali ta' parteċipanti. Jekk in-numru ma jkunx 
ugwali, l-għalliem (jew l-assistent tiegħu/tagħha) jinsab f'wieħed miż-żewġ ċrieki biex iġib 
in-numru u jagħti struzzjonijiet minn hemm. 
 
Hemm żewġ modi kif tagħmel ċrieki - billi toqgħod bilwieqfa jew bilqiegħda individwali. 
Għal numru iżgħar ta' parteċipanti huwa rrakkomandat li l-parteċipanti jkunu fuq 
saqajhom, għal waħda akbar - li tkun bilqiegħda. Fit-tieni każ, huwa meħtieġ li jkun hemm 
aktar spazju biex jitwaħħlu ż-żewġ rawnds ta' siġġijiet. 
 
Fi kwalunkwe wieħed mis-settings imsemmija hawn fuq, l-għalliem jiżgura li quddiem kull 
parteċipant ikun hemm parteċipant ieħor. Imbagħad l-għalliem jagħti dettalji u jispjega r-
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regoli tal-attività. It-tfal fiċ-ċirku ta' ġewwa suppost huma l-mudelli, filwaqt li t-tfal fiċ-ċirku 
ta' barra jaġixxu bħala pitturi. Kull "mudell" jirċievi bord tal-klipp b'folja tal-karta A4 
imwaħħla miegħu. Kull 'pittur'/'artist' jikseb markatur tal-kulur differenti.  L-għan tal-
attività huwa li l-artisti jiġbdu b'mod konġunt ritratti ta' kull wieħed mill-mudelli.  
 
B'sinjal mogħti mill-għalliem, għal 20-30 sekonda, kull pittur/artist l-ewwel iħares lejn il-
persuna quddiemu u mbagħad jagħmel biss skeċċ tar-ritratt tal-mudell. L-idea hi li l-
persuna li tiġbed ma tagħmilx ir-ritratt kollu, iżda biss parti minnu, u tħalli spazju biex pittur 
ieħor jiżviluppa u jlesti r-ritratt. Wara l-ewwel interazzjoni, il-mudelli jibqgħu fil-postijiet 
tagħhom, filwaqt li kull pittur iwarrab u jimxi quddiem il-mudell li jmiss, u jagħmel l-iskeċċ 
li jmiss fir-ritratt tal-mudell il-ġdid. B'dan il-mod il-pitturi jiċċaqalqu, u jpoġġu aktar 
karatteristiċi fir-ritratt ta' kull mudell, sakemm jilħqu l-pożizzjoni inizjali. Fl-aħħar tal-
proċess kull mudell jieħu ritratt magħmul minn idejn il-pitturi kollha.  
 
Matul il-proċess, il-mudelli m'għandhomx għalfejn iħarsu lejn kif jiġu ffurmati r-ritratti 
tagħhom. Dan isir sabiex il-kurżità tagħhom u r-riżultat finali jkunu ta' sorpriża għalihom. 
 
Ladarba ċ-ċiklu jitlesta, l-għalliem jagħti ftit ħin lit-tfal biex iħarsu lejn ir-ritratti. Il-proċess 
jiġi ripetut bi rwoli mibdula - il- "mudelli" jsiru pitturi u viċi-versa. 
 
Parti 3 (fakultattiva) 
 
Il-klassi jew il-grupp ta' tfal jista' jkollhom wirja bil-prodotti artistiċi tal-proċess. Jistgħu 
sempliċement jirranġaw ir-ritratti ħdejn xulxin billi jeħluhom ma' tejp paper scotch fuq ħajt 
twil. L-għalliem għandu jagħti 10-15-il minuta biex it-tfal iħarsu bil-kalma kemm lejn ir-
ritratti tagħhom kif ukoll lejn dawk tal-parteċipanti l-oħra fil-proċess. L-għalliem għandu 
jagħti lit-tfal 10-15-il minuta biex iħarsu kemm lejn ir-ritratti tagħhom kif ukoll lejn dawk 
ta' sħabhom.  L-għalliem imbagħad jistieden lit-tfal biex joqogħdu f'ċirku kbir biex 
jiddiskutu dak li ġara. 
 
Jekk id-‘debriefing’ isir f'kamra oħra, it-tfal għandhom jitħallew jieħdu r-ritratti tagħhom. 
Fi kwalunkwe każ, huma għandhom iżommu kuntatt viżiv mar-ritratti matul id-diskussjoni. 
 
Parti 4 
 
L-għalliem jagħmel id-‘debriefing’ wara l-attività. Dan jista' jiġri f'ċirku kbir. Il-mistoqsija 
tista' tkun din li ġejja: 

- Kif ħassejtek waqt l-eżerċizzju? 
- Ħassejtek aktar komdu fir-rwol ta' artist jew fir-rwol ta' mudell? Għaliex? 
- Tħobb ir-ritratt tiegħek? 
- Ir-ritratt issorprendik b'xi ħaġa? 
- X'inhuma l-karatteristiċi distintivi tiegħek (li taf) murija fir-ritratt? 
- Hemm dettalji fir-ritratt li ma ssuspettajtx li sħabek tal-klassi jaqbdu? 
- X'kienu juru l-artisti li ma tafx dwarek innifsek? 
- Ir-ritratt tiegħek fih elementi tal-ħwejjeġ tiegħek? 
- Kif tilbes jew x'tikkumplimenta l-immaġni tiegħek jekk mort għal laqgħa tan-

negozju? 
- Turi r-ritratt tiegħek u lil min? X'taħseb li tkun ir-reazzjoni? 
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VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 
 

Verżjoni tal-attività li saret waqt mobilità mħallta għaż-żgħażagħ u l-ħaddiema żgħażagħ 
f'Velingrad, il-Bulgarija (Ġunju, 2019) 

 
 
Verżjoni tal-attività waqt taħriġ għall-għalliema f'Nesebar, il-Bulgarija (Marzu 2018) 

 
 
Outputs tal-attività li saret matul l-iskambju taż-żgħażagħ "Out of the box", li sar 
f'Samokov, il-Bulgarija f'Awwissu 2019 

 
 
Sors: Arkivju tar-ritratti VVIF ta 'proġetti mwettqa 
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PREPARAZZJONI 
TAL - GĦALLIEM  

Din l-attività hija verament divertenti. L-għalliem dejjem jista' jistrieħ fuq l-eżerċizzju biex 
joħloq atmosfera tajba fil-klassi. Fl-istess ħin, huwa tajjeb li noħorġu mill-eżerċizzju l-
benefiċċji sinifikanti kollha kemm għat-tfal kif ukoll għall-qasam tematiku - fil-każ tagħna 
ħiliet intraprenditorjali.  
 
L-għalliem irid ikun ippreparat sew ukoll għal-loġistika tal-eżerċizzju. Hemm bżonn ta' 
spazju, speċjalment jekk l-attività ssir fuq is-siġġijiet. Is-siġġijiet huma tajbin meta wieħed 
iqis li l-'artisti' kollha jridu jimxu għall-'mudell' li jmiss biex jibdew l-istadju li jmiss tal-pittura 
(jiġifieri mhux se jkun hemm siġġu li mhux okkupat.) . Dan jagħmilha aktar faċli għall-
għalliem biex jikkontrolla l-proċess. Jekk l-eżerċizzju jsir f'pożizzjoni wieqfa, dejjem hemm 
riskju li artist ikun aktar bil-mod u raggruppament jista' jifforma f'xi parti(jiet) taċ-ċirku – i. 
e. żewġ jew tliet artisti biex jistennew id-dawra tagħhom quddiem ċertu mudell, u mudelli 
oħra biex jitħallew mingħajr artist quddiemhom. 
 
L-għalliem għandu wkoll jagħti l-istruzzjonijiet b'leħen għoli (possibbilment permezz ta' 
mikrofonu sabiex kulħadd ikun jista' jisma') u jiżgura li t-tfal jimxu bla xkiel u b'mod 
sinkronizzat fiċ-ċirku ta' barra. 
 

EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

L-għalliem jista' jevalwa l-attività f'diversi livelli: 
- Ir-rispons emozzjonali u l-kwalità tal-gost matul l-attività. 
- Il-profondità u l-kwalità tar-riflessjoni tal-istudenti fuq ir-ritratti tagħhom. 
- Il-grad ta' żvilupp tal-kapaċità tat-tfal li jiġġudikaw kif jidhru f'għajnejn ħaddieħor. 
- Rieda li tinbidel id-dehra sabiex jinkisbu riżultati (f'kuntest soċjali u/jew 

intraprenditorjali). 
 

 
 

3.21 Dan il-prodott se jbigħ jew le? 
 

 
ISEM L-ATTIVITÀ 

 
Dan il-prodott se jbigħ jew le? 

NUMRU TAL-OUTPUT IO2 
 

SIEĦEB Fondazzjoni "Valuri, Virtujiet, Integrità" 
 

ATTIVITÀ U KLASSI KURŻITÀ 
Klassijiet: 8-10 snin 

TUL Darba għal siegħa jew ripetutament għal 10-20 minuta 
GĦANIJIET Prinċipali: Biex tistimula l-kurżità 

 
Oħra:  
Biex taqta' l-osservanza u l-ħsieb kritiku 
Biex tgħin fl-iżvilupp ta' ħiliet ta' komunikazzjoni u argumentazzjoni  
Biex jittejbu l-ħiliet ta' raġunament, analitiċi u ta' kummerċjalizzazzjoni 
Biex tgħin tifhem relazzjonijiet każwali 
L-iżvilupp ta' abbiltajiet għall-prevenzjoni ta' falliment futur u l-ippjanar għal suċċess 
futur 
 

MATERJALI Prodotti/servizzi ġodda fis-suq li se jsiru oġġett ta' skrutinju  
Kompjuter b'konnessjoni mal-Internet u projettur fl-għoli 
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TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

L-attività tiddependi fuq il-provokazzjoni ta' diskussjoni fost il-parteċipanti dwar id-
destin tal-prodott jew tas-servizz inkwistjoni. 
L-għalliem (jew l-istudenti) isib eżempji reali u ta' kuljum ta' innovazzjoni minn madwar 
id-dinja jew sorsi lokali u jippreżentahom fil-qosor lill-klassi. Dawn jistgħu jinkludu 
eżempji ta' prodotti ġodda ddisinjati għas-suq. Uħud mill-aqwa diskussjoni ġejja minn 
"eżempji ħżiena" – jiġifieri, prodotti tal-konsumatur li l-istudent jew l-għalliem jemmen 
li jistgħu ma jirnexxux. Wara l-introduzzjoni tal-oġġett, l-istudent/għalliem jgħaddi l-
oġġett madwar il-kamra u l-parteċipanti fil-proċess jispjegaw għaliex jemmnu li se 
jirnexxi jew ifalli.  
 
L-oġġetti jistgħu jinxtraw minn maħżen, jew l-istudenti jistgħu jġibu aħbarijiet dwar 
rilaxxi ġodda ta' prodotti. Oġġetti għall-iskrutinju kiesaħ ikunu merkanzija sempliċi bħal 
backpack tal-iskola jew apparat sofistikat bħal smartphones.  Jew l-għalliem/student(i) 
jista' jagħmel preżentazzjoni dwar prodott/servizz fuq l-Internet jew juri katalgu, 
reklam jew materjal ieħor ta' informazzjoni għal oġġett għall-bejgħ. Huwa preferibbli li 
l-oġġett jiġi eżaminat bħala tanġibbli sabiex ikun jista' jgħaddi minn idejn kulħadd u kull 
parteċipant jesprimi opinjoni u jagħmel tbassir. 
 
Fi tmiem il-proċess, tista' ssir tip ta' votazzjoni biex jintwerew l-opinjonijiet tal-
parteċipanti. Jekk aktar suġġetti jiġu kkunsidrati fil-klassi, jistgħu jinqasmu f'żewġ 
munzelli - suċċess u ma rnexxewx, skont l-opinjonijiet u l-konklużjonijiet imkeċċija. 
 
Il-proċess jista' jiġi ripetut diversi drabi bi prodotti ġodda, sakemm ikun hemm interess 
u t-tfal jiksbu l-fiduċja tal-esperti tal-kummerċjalizzazzjoni. 
 

VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 
 

Proċess simili fil-55 skola "Prtko Karavelov" f'Sofija, il-Bulgarija (April, 2019) 
 

 
 
Sors: Arkivju tar-ritratti VVIF ta 'proġetti mwettqa 
 

PREPARAZZJONI TAL - 
GĦALLIEM  

L-għalliem l-ewwel irid jiddeċiedi jekk l-attività hux se ssir darba jew ripetutament. Kull 
għażla għandha s-saħħiet u d-dgħufijiet tagħha.  
 
L-implimentazzjoni ta' darba tal-proċess tippermetti li ħafna prodotti u servizzi jiġu 
kkunsidrati fiż-żmien allokat. F'dan il-każ, l-għalliem għandu jipprovdi l-oġġetti għall-
eżami. L-għalliem  jista' jakkwista wħud minnhom u jista' wkoll jagħti lill-istudenti l-
kompitu li jġibu prodotti simili  mid-dar jew ifittxu online għal servizz ġdid jew 
innovattiv biex jippreżentaw ruħhom fil-klassi. Varjetà ta' oġġetti hija rrakkomandata 
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biex it-tfal jidraw janalizzaw oġġetti differenti, irrispettivament mill-forma u l-
kompożizzjoni tagħhom. 
 
L-implimentazzjoni ripetuta tal-proċess f'intervalli iżgħar ta' ħin tagħti lit-tfal l-
opportunità li jidraw l-attività u jistennew bil-ħerqa. F'dan il-każ, l-għalliem għandu 
jikkunsidra kemm irid iqatta' ħin tal-klassi f'din l-attività u kemm-il darba (u f'liema 
klassijiet) għandu jirrepeti. L-għalliem jista' jagħti kompiti individwali u/jew fi gruppi lil 
tfal speċifiċi biex iħejju l-edizzjoni li jmiss ta' "Sellable or not?" sakemm l-istudenti 
kollha fil-klassi jieħdu d-dawra tagħhom. Naturalment, l-għalliem irid ikun ippreparat 
b'għażla ta' backup, f'każ li t-tfal ma jġibux il-materjali meħtieġa għall-proċess. 
 

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEM 

L-aktar ħaġa importanti f'din l-attività hija l-parteċipazzjoni ta' kulħadd. L-oġġett(i) 
għandu(hom) jgħaddi(hom) minn idejn kulħadd.  Kull parteċipant għandu jagħmel 
osservazzjoni, raġunament u ġustifikazzjoni fuq jekk il-prodott/servizz hux se jirnexxi 
jew le. 
 
Aktar ma jsiru argumenti (anke dawk kontradittorji), aħjar. Biex jipprovoka dan it-tip 
ta' tweġiba, l-għalliem jista' juża l-mistoqsijiet li ġejjin: 

- X'tara? 
- X'inhu l-iskop ta' dan is-suġġett / apparat? 
- Tixtrih personalment u għaliex? 
- Kemm-il jum taħdem biex takkwista dan l-item? 
- Kif huwa utli dan il-prodott / servizz? 
- Għaliex taħseb li n-nies mhux se jippreferu dan il-prodott / servizz? 
- X'inhu fundamentalment ġdid f'dan il-prodott? 
- Kif huwa differenti mill-oħrajn? 
- X'jonqos li jattirak? 
- X'tkompli ttejjeb fiha? 
- Kif tipperswadi lill-ġenituri tiegħek biex jixtruha għalik? 

 
- Skont l-intensità tad-diskussjoni u l-kwantità u l-kwalità tal-argumenti ppreżentati, l-

għalliem jista' jiġġudika s-suċċess tal-attività.  
 

Fl-aħħar nett, bħala sorpriża u/jew jekk ikun xieraq, l-għalliem jista' jagħti bħala rigal 
is-suġġett li jkun qed jiġi diskuss lill-istudent li ta l-aktar tweġiba oriġinali, persważiva 
jew komprensiva.  
 

 
 

3.22 Il-Bastun Maġiku 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Il-Bastun Maġiku 
 

NUMRU TAL-OUTPUT IO2 
 

SIEĦEB Fondazzjoni "Valuri, Virtujiet, Integrità" 
 

ATTIVITÀ U KLASSI TAGĦLIM PERMEZZ TA' ŻBALJI 
Klassijiet: 8-10 snin 

TUL  Minn 90 min sa ġurnata waħda (skont l-issettjar) 
GĦANIJIET Prinċipali: Biex tgħin lill-istudenti jagħrfu kondotta / imġieba ħażina, jissuġġerixxu 

alternattivi, u jipproponu azzjonijiet ta' korrezzjoni 
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Oħrajn: It-teħid ta' inizjattiva 
              Ħsieb kritiku 
              Negħlbu l-ħtija 
             Kreattività 
             Attitudni pożittiva 
 

MATERJALI Folja bajda 2m x 3m (jew akbar) 
Ħabel jew stikka tal-injam biex iżżomm il-folja dritta 
Klipps biex twaħħal il-folja mal-ħabel/stikka 
Projettur jew projettur tal-vidjo 
Laptop (mhux obbligatorju) 
Materjal tal-karta u props varji oħra 
Ħafna immaġinazzjoni 
 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

‘Shadow theater’ hija għodda sempliċi ħafna u faċli biex timplimenta mat-tfal.  Fil-bidu 
tal-attività l-għalliem idaħħal lit-tfal fix-"xena" u l-parti "udjenza" tal-kamra. Kull tifel u 
tifla huma mistiedna fuq il-post sabiex jgħaddu qrib il-folja u jsiru jafu d-dell.  It-tfal fil-
klassi jistgħu jintalbu jagħmlu skeċċ / studju b'żewġ truf - l-ewwel mhux kuntenti u 
mbagħad kuntenti. L-iskeċċ/studju jista' jkun magħmul minn xeni konnessi loġikament 
2-3-4, ġeneralment maqtugħin minn xulxin b'stop-motion (id-dawl jinxtegħel u, meta 
jerġa' jinxtegħel, tibda xena oħra). Il-verżjoni 'unhappy' tippreżenta imġieba ħażina, 
jew żball ta' għażla jew kondotta, f'ċerta sitwazzjoni, u s-sitwazzjoni loġikament 
tiżviluppa fi tmiem mhux kuntent. Il-verżjoni 'kuntenta' tibda mill-mument li warajh l-
affarijiet jkunu żbaljati. Jibda b'stop-motion immedjatament qabel ma seħħ l-iżball u 
mbagħad il-plott jiżviluppa alternattivament, u jwassal għal soluzzjoni pożittiva. 
 
Il-magic stick tinsab f'idejn fairy żgħir, li tintervjeni fil-mument kruċjali, u tbiddel il-kors 
tal-istorja ppreżentata. Il-fairy tmiss mal-maġija tagħha l-irjus (jew il-qlub) tal-
parteċipanti fl-istorja u jibdlu fehmthom u jagħmlu xi ħaġa differenti minn dak li 
għamlet qabel.  
Meta l-istudenti jħossuhom kunfidenti b'dan il-mezz ta' espressjoni, l-għalliem 
jaqsamhom fi gruppi żgħar ta' persuni 4-5 u jagħtihom il-kompitu li jaħsbu fi storja fuq 
il-mudell tal-bastun maġiku biex jippreżentaw lill-parteċipanti l-oħra. 
 
L-għalliem li għandu jagħti lil kull tim biżżejjed ħin biex l-ewwel jivvinta skript u 
mbagħad jerġa' jinstema' l-iskeċċ tiegħu stess. Jekk ikun meħtieġ, għandu  jgħinhom 
b'mod sottili biex ilaħħqu ma' din il-biċċa  xogħol mhux faċli. 
 
L-inklużjoni ta' sfond mużikali fil-wirja tagħti riżultat tajjeb ħafna, sabiex l-istudenti 
jkunu mħeġġa sew biex jagħmlu dan ukoll. 
 
Ġeneralment, l-għalliem huwa mistenni li jagħti libertà kreattiva lill-atturi żgħażagħ u 
li jintervjeni b'pariri, idea jew rakkomandazzjoni biss meta jkun meħtieġ, speċjalment 
fil-formazzjoni tal-plott (fejn it-tfal normalment jiltaqgħu mal-akbar diffikultajiet) u 
mal-stills (il-ħin tal-irmiġġi tal-waqfien . F'xi każijiet huwa utli li l-għalliem jappoġġja lit-
tfal billi jissimplifika l-iskript tagħhom f'każ li jkollu wisq azzjonijiet u jista' jkun diffiċli li 
jinftiehem. 
 
Il-metodu jinkoraġġixxi bil-qawwa l-innovazzjoni u l-kreattività u jagħmel lill-
parteċipanti jaħsbu dwar kif jivviżwalizzaw l-ideat tagħhom. Fl-istess ħin huwa 
ugwalment qawwi bħala impatt fuq l-udjenza, li jista' jkun magħmul minn studenti oħra 
fil-klassi, klassijiet oħra, jew il-komunità skolastika kollha (inklużi għalliema u ġenituri). 
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Fil-qafas tal-edukazzjoni dwar l-intraprenditorija u l-kompetenza Tagħlim permezz ta' 
żbalji, il-metodu huwa wkoll utli ħafna peress li jippresupponi li l-atturi żgħażagħ 
involuti  l-ewwel jirrikonoxxu fejn hu l-iżball, u mbagħad jieħdu azzjoni biex jikkoreġuh.  
 

VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 
 

Xena finali ta' prestazzjoni ta' teatru dell ibbażata fuq il-kunċett ta' stick maġiku,  li 
saret fl-20 ta' Awwissu, 2020 fil-belt ta' Velingrad, il-Bulgarija (il-fairy bil-stick maġiku 
tinsab fiċ-ċentru tal-immaġni).  
 

 
 
Sors: Arkivju tar-ritratti VVIF ta 'proġetti mwettqa 
 
Filmati mill-erba' minjaturi li jinkludu l-prestazzjoni jidhru fil-paġna ta' Facebook tal-
proġett "Shadows of the change in Lesichovo municipality":  
 
https://www.facebook.com/ Сенки-на-промяната-в-община-Лесичово-
628352271148762 
 

PREPARAZZJONI TAL- 
GĦALLIEM  

L-għalliem flimkien mat-tfal iridu jibdlu l-ambjent tal-kamra u jagħmluha adattata għat-
teatru dell. Dan jinvolvi d-dlam tat-twieqi (b'purtieri ħoxnin, blinds jew mod ieħor) u l-
installazzjoni tat-tagħmir biex isir shadow theatre. Għandhom jiddendlu l-ħabel fuq 
żewġ partijiet differenti tal-kamra u jpoġġu l-folja fuqha billi jużaw klipps. Għalhekk jiġu 
ffurmati żewġ spazji separati - ix-"xena" u l-"udjenza". 
 
Jekk l-istudenti mhumiex familjari mat-teatru dell, l-għalliem inizjalment jista' jdoqq 
vidjows għalihom dwar din l-arti u mbagħad jistedinhom biex jippruvawha. Dan isir billi 
l-ewwel jiġu introdotti t-tfal fid-dellijiet tagħhom (it-tfal kollha jgħaddu bejn l-
attenzjoni u l-folja, jeżaminaw ir-riflessjoni tagħhom), segwiti minn sensiela ta' 
eżerċizzji sempliċi għal persuna waħda, tnejn jew tliet persuni bħat-twettiq ta' 
azzjonijiet sempliċi, professjonijiet jew annimali u li jħallu lill-oħrajn jaqtgħu dak li 
jkunu qed iwettqu. 
 
Jekk jingħata ħin, appoġġ u kundizzjonijiet xierqa għall-proċess kreattiv kollu, l-
għalliem(i) u l-udjenza probabbilment ikunu affaxxinati bil-produzzjoni tat-tfal. 
 

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEM 

Mhuwiex diffiċli li tiġi evalwata din l-attività.  L-għalliem sempliċement irid jikklassifika 
l-entużjażmu tal-parteċipanti fil-proċess kreattiv u l-applaws tal-udjenza. 
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Jekk ir-rakkont tal-istejjer huwa strutturat tajjeb u l-finali tal-iskeċċ hija spettakolari, 
kemm l-atturi kif ukoll l-udjenza se jiftakru fit-tul x'inhuma l-iżbalji ppreżentati bħala 
kwistjoni ta' fatt u x'suppost nitgħallmu minnhom. 
 

 
 

3.23 Minn żewġ lapsijiet – miljunarju 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Minn żewġ lapsijiet – miljunarju 
 

NUMRU TAL-OUTPUT IO2 
 

SIEĦEB Fondazzjoni "Valuri, Virtujiet, Integrità" 
 

ATTIVITÀ U KLASSI IT-TEĦID TA' INIZJATTIVA 
Klassijiet: 8-10 snin 

TUL Jum, ġimgħa, xahar jew ħin speċifikat ieħor  
GĦANIJIET Prinċipali: Biex tiżviluppa sens ta' inizjattiva u intraprenditorija 

 
Oħrajn: Innovazzjoni 
             Ħsieb kombinatorju 
             Ippjanar tattiku u strateġiku 
             Nieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet 
             Ħiliet ta' komunikazzjoni  
             Ħiliet ta' persważjoni 
             Tagħlim mis-suċċess/żbalji 
 

MATERJALI Żewġ lapsijiet għal kull tim/parteċipant 
TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

Il-metodu huwa bbażat fuq it-tagħlim mill-esperjenza, il-prova u l-iżball, u jistinka għal 
titjib f'kull ċiklu sussegwenti tal-proċess. L-attività hija replika u adattament tal-istorja 
famuża tal-intraprenditur li oriġinarjament kellu żewġ tuffieħ, biegħhom, xtara erbgħa, 
eċċ., Sakemm kien ġabar fortuna. F'dan il-każ, minflok iż-żewġ tuffieħ, l-għalliem jagħti 
lill-istudenti bħala kapital inizjali żewġ lapsijiet (jew oġġetti komuni oħra fil-ħajja 
skolastika). Il-logħba tista' tintlagħab waqt il-breaks – individwalment minn kull pubpil 
jew f'timijiet ta' 3-4 studenti. Il-kompitu għall-palyers huwa li joħorġu mill-klassi matul 
il-pawżi (fi ħdan l-iskola), jieħdu l-inizjattiva li jitkellmu ma' studenti minn klassijiet jew 
għalliema oħra, jinnegozjaw magħhom, u jqanqlu l-lapsijiet għal oġġett(i) oħra ta' valuri 
/ prezz akbar mill-lapsijiet. Imbagħad, bl-istess mod, il-parteċipanti jridu jiskambjaw l-
oġġett(i) skambjat(i) għal oġġett(i) ieħor(oħra) li huwa/huma aktar għali u l-bqija... Ir-
rebbieħ huwa l-parteċipant/tim bl-iktar oġġett għali skambjat fi żmien ġurnata (ġimgħa 
jew definit mill-perjodu ta' żmien tal-għalliema). 
 
L-għalliem jista' jħejji formoli speċjali tal-karta li t-tfal jimlew wara kull tranżazzjoni, u 
jiddokumenta x'inhu l-oġġett li jmiss u meta u minn min ġie akkwistat. Dan jgħin lill-
parteċipanti biex jagħtu kont tal-fatturat u biex jiftakru l-passi u l-parteċipanti fiż-żieda 
fil-kapital. 
 
Fl-aħħar tal-ġurnata (jew il-perjodu miftiehem), l-għalliem jiġbor il-parteċipanti u jridu 
juru dak li saru ż-żewġ lapsijiet. Kull parteċipant/tim juri l-kisba kummerċjali, jevalwa l-
valur tal-oġġett(i) miksub(a), u jirrakkonta l-istorja warajha. 
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L-għalliem jiffaċilita d-debriefing b'enfasi fuq l-esperjenzi tal-parteċipanti, it-
tranżazzjonijiet ta' suċċess u mingħajr suċċess, u t-tagħlimiet meħuda matul il-proċess. 
 

VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 
 

 

 
 
Sors: Arkivju tar-ritratti VVIF 
 

PREPARAZZJONI TAL - 
GĦALLIEM  

L-għalliem irid jipprepara l-istorja tal-miljunarju li beda biż-żewġ tuffieħ u b'dan il-mod 
biex jimmotiva lill-istudenti, għall-inqas bħala logħba, biex isegwu dan l-eżempju 
mitiku.    L-aħjar għażla hija fil-bidu li taqsam il-klassi fi gruppi ta' parteċipanti 3-4 sabiex 
dawn tal-aħħar ikunu jistgħu jappoġġjaw lil xulxin. 
 
L-għalliem jista' jvarja: 
- in-numru ta' parteċipanti fil-gruppi (tlieta, pari, singles, gruppi akbar); 
- l-oġġetti li jiffurmaw il-kapital inizjali (jista' jkun bħal fl-istorja nnifisha - żewġ tuffieħ, 
jew ċikkulata waħda, jew biljetti tal-kunċerti / films, eċċ.); 
- it- tul ta' żmien ta' l- attività (minn ġurnata sa ġimgħa jew aktar) 
- post tal-attività (jista' jkun mhux biss l-iskola, iżda wkoll id-dar, jew fuq vaganza, eċċ.). 
 
L-għalliem għandu jagħti l-libertà (ta' inizjattiva) lill-parteċipanti, iżda fl-istess ħin 
għandu jieħu miżuri biex jipprevjeni l-qerq. Ir-regoli għandhom jiġu stabbiliti biex ma 
'ma jagħmlux rade' mal-ġenituri, qraba, u ħbieb tal-qalb. 
 
Huwa rrakkomandat li l-attività m'għandhiex tkun azzjoni ta' darba. Fil-fatt, aktar ma 
tintlagħab il-logħba, aktar hemm opportunitajiet biex jinbidlu l-parametri u tinkiseb 
esperjenza ġdida u siewja. 
 

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEM 

L-għalliem irid jevalwa l-attività f'diversi livelli: 
 
- Ir-rieda/motivazzjoni tal-parteċipanti biex jieħdu l-isfida: mhux faċli għat-tfal li 
joħorġu jinnegozjaw, għalhekk is-sempliċi fatt li t-timijiet/parteċipanti se jagħmlu dan 
huwa sempliċi suċċess. 
 
- L-akbar numru ta' tranżazzjonijiet li  saru: l-għalliem irid jiddistingwi t-tim li għamel l-
itwal katina ta' tranżazzjonijiet, kemm jekk ta' suċċess kif ukoll jekk le. Dan ifisser li l-
membri tat-tim urew l-akbar inizjattiva u kienu konvinċenti fl-isforz tal-iskambju u ż-
żieda fil-valur tal-kapital tal-bidu. 



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPRENEURSHIP - żvilupp  
tal-moħħ tal-Intraprenditorija stabbilit fit-tfal tagħna 
 
 

44 
 

 
- L-aktar żieda qawwija fil-valur: l-għalliem irid jiddistingwi wkoll l-aktar ftehim ta' 
suċċess, li żied l-aktar il-kapital disponibbli. Fl-istess ħin, għandu janalizza din it-
tranżazzjoni mal-grupp u l-parteċipanti kollha jridu jivvalutaw kemm hi ġusta u reali. 
 
- L-aktar tnaqqis qawwi fil-valur: għandha tingħata attenzjoni wkoll lill-aktar 
tranżazzjoni li ma rnexxietx. Jistgħu jsiru mistoqsijiet dwar kif affettwat il-proċess 
ġenerali - jekk qatgħetx qalb il-parteċipanti u kif u jekk sabux is-saħħa biex jegħlbu l-
falliment u jimxu 'l quddiem. 
 

 
 

3.24 "Min irid ikun miljunarju?" għat-tfal 
 
 

ISEM L-ATTIVITÀ "Min irid ikun miljunarju?" għat-tfal 
 

NUMRU TAL-OUTPUT IO2 
 

SIEĦEB Fondazzjoni "Valuri, Virtujiet, Integrità" 
 

ATTIVITÀ U KLASSI ĦIDMA U KOMUNIKAZZJONI F'TIM 
Klassijiet: 8-10 snin 

TUL Minn siegħa sa erba' sigħat 
GĦANIJIET Primarja: F'ambjent kompetittiv biex jistimula x-xogħol u l-komunikazzjoni tat-tim 

sabiex tirbaħ logħba popolari 
 
Oħrajn: Żieda fl-għarfien fil-qasam tan-negozju/intraprenditorija 
             Tipperforma quddiem udjenza 
             Teħid ta' deċiżjonijiet f'sitwazzjoni ta' tensjoni 
             Ħsieb loġiku 
             Eliminazzjoni ta' alternattivi implawsibbli 
             Nagħmlu għażla 
 

MATERJALI Mistoqsijiet ippreparati minn qabel fil-qasam tal-ekonomija u n-negozju 
Kards ippreparati minn qabel b'erba' tweġibiet possibbli għal mistoqsija 
 L-issettjar tal-kamra kemm jista' jkun qrib dak tal-logħba "Min irid ikun miljunarju?" fil-
pajjiż rispettiv. 
 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

Il-metodu tat-tagħlim huwa simulazzjoni tal-ispettaklu tal-logħob televiżiv "Min irid 
ikun miljunarju?" - adattat għall-minorenni, iffokat fuq mistoqsijiet relatati mal-
ekonomija u l-qasam tan-negozju, u mfassal għal-livell ta 'għarfien tat-tfal tal-grupp ta' 
età. 
 
Il-klassi tinqasam fi tliet timijiet jew aktar. Kull tim jagħżel kontestant. Il-kontestant 
jista' jiġi determinat ukoll minn pre-play fit-tim innifsu. 
 
Fil-logħba reali, kull kontestant iwieġeb tmien mistoqsijiet mid-dinja "tan-negozju", 
ippreparat u ppreżentat fil-moda tal-programm popolari tal-logħob tat-TV "Min irid 
ikun miljunarju?". Jekk toqgħod lura, il-kontendent għandu l-għażliet ta' għajnuna 
"Ċempel ħabib" (mit-tim tiegħu stess), "Għajnuna mill-udjenza" (mit-timijiet u l-
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ispettaturi kollha) u "Elimina tnejn mit-tweġibiet ħżiena" (l-għalliem jagħmel dan għall-
parteċipant).  
 
It-tim li l-kontestant tiegħu wieġeb ħafna mill-mistoqsijiet jirbaħ. Fil-punteġġ ugwali - 
tie-breaker.  
 
Jista' jiġi miftiehem li l-kontestanti jkunu tnejn, tlieta, nofs it-tim jew it-tim kollu (dan 
jestendi b'mod konsiderevoli t-tul tal-logħba). 
 
Il-fond tal-premju (reali jew simboliku) jista' jiġi minn barra jew jinġabar mill-
parteċipanti (jew mill-ġenituri tagħhom) sabiex ikunu jistgħu jiġu ingaġġati aktar. 
Minflok flus, il-fond tal-premju jista' jkun magħmul minn ħelu, blalen tal-arja, cookies, 
eċċ.   
 
Huwa rrakkomandat li t-tweġibiet korretti għall-mistoqsijiet b'diffikultà dejjem tikber 
ikollhom il-valur reali jew simboliku li ġej: 
Mistoqsija 1 – 50 Ċenteżmu tal-Euro 
Mistoqsija 2 – 1 Euro 
Mistoqsija 3 – 2 Euro 
Mistoqsija 4 – 5 Euro 
Mistoqsija 5 – 10 Euro 
Mistoqsija 6 – 20 euro 
Mistoqsija 7 – 50 Euro 
Mistoqsija 8 – 100 Euro  
 
Mhux rakkomandat li jkun hemm mistoqsijiet li fihom it-tweġiba ħażina biex titlef il-
flus. 
 
Żewġ għażliet kompetittivi huma possibbli: 
- Il-kontestant iwieġeb il-mistoqsijiet kollha, kemm jekk korretti kif ukoll jekk le, billi 
jieħu flus/punti biss għat-tweġibiet korretti. 
- Il-kontestant iwieġeb u jiġbor punti/flus waqt li jwieġeb b'mod korrett; f'każ ta' 
tweġiba ħażina jwaqqa' u ma jirċevix aktar punti. 
 
L-ewwel għażla hija tajba meta t-tim ikollu kontestant wieħed biss jew tnejn-tlieta, 
filwaqt li t-tieni għażla tkun aħjar f'każ li ħafna mit-tim jew it-tim kollu jilgħab. 
 
Meta jilgħab aktar minn parteċipant wieħed, jingħaddu r-riżultati tal-parteċipanti 
individwali u t-tim bl-ogħla punteġġ jirbaħ. 
 

VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Who_Wants_to_Be_a_Millionaire%3F 
Sourece: Wikipedija 
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Sors: https://bntnews.bg/bg/a/8-godishen-uchastnik-v-stani-bogat (artiklu dwar l-
iżgħar parteċipant fil-logħba tal-ispettaklu tat-TV fil-Bulgarija – tifel ta' 8 snin). 

PREPARAZZJONI TAL - 
GĦALLIEM  

L-għalliem l-ewwel irid ikellem lill-klassi u flimkien jagħżlu t-tul u l-verżjoni speċifika tal-
logħba. 
 
Il-parteċipanti għandhom jingħataw ċertu ammont ta' ħin biex jippreparaw għal-
logħba (ftit jiem, ġimgħa jew aktar, skont il-ftehim). 
 
L-għalliem irid jissettja l-kamra kemm jista' jkun qrib l-oriġinal tal-logħba tal-ispettaklu 
tat-TV. 
 
Ovvjament, l-għalliem irid ikun lest li jaġixxi bħala l-ospitant tal-ispettaklu (sakemm ma 
jiġix sostitwit minn wieħed mill-istudenti). 
 
Iżda l-iktar ħaġa importanti hija li tipprepara numru suffiċjenti ta' mistoqsijiet (u 
tweġibiet possibbli) tal-livell xieraq ta' diffikultà. L-għalliem jista' jippreparahom hu 
stess/ hi stess iżda jista' wkoll jinvolvi lill-istudenti biex joħorġu minn qabel 
b'mistoqsijiet u tweġibiet bħal dawn. Fil-każ tal-aħħar, ix-xorti tkun involuta fil-logħba, 
peress li l-kontestant jista' joħroġ mistoqsija li saritlu stess. Għażla mħallta hija wkoll 
possibbli (u anke rakkomandata): uħud mill-mistoqsijiet li għandhom jitħejjew mill-
għalliem u oħrajn mill-istudenti. 
 
Dan li ġej huwa eżempju ta' mistoqsijiet għal-livelli rispettivi: 
 
Mistoqsija 1 (50 Euro cents):  X’inhi l-unità tal-munita ta' pajjiżna? 
Tweġibiet: A. Euro;  B. Il-munita l-qadima (qabel l-Euro) jew dik attwali għandha 
tissemma hawnhekk – pereżempju fil-Bulgarija hija Lev;  C. Dollaru;  D. Rublu. 
 
Mistoqsija 2 (1 Euro): Kemm hemm ċenteżmi tal-euro f'euro wieħed? 
Tweġibiet: A. 1; B.  10;  Ċ. 100; D. 1000. 
 
Mistoqsija 3 (2 Euro): Liema hija l-istituzzjoni li tqassam is-self? 
Tweġibiet: A. Missieri; B. L-iskola; C. Il-bank; D. Il-gvern 
 
Mistoqsija 4 (5 Euro): X’inhu veru dwar is-salarju? 
Tweġibiet: A. Mhux suġġett għat-taxxi. B. Imħallsa regolarment; C. L-istess għal 
kulħadd fil-kumpanija; D. L-unika ħaġa li titqies meta tfittex xogħol 
 
Mistoqsija 5 (10 Euro) X'jista' imprenditur jaffordja li ma jifhimx? 
Tweġibiet: A. Negozju; B. Ġestjoni; c. il-liġi kummerċjali; D. Mużika 
 
Mistoqsija 6 (20 Euro) X'inhi l-intraprenditorija soċjali? 
Tweġibiet: A. Mhi intraprenditorija xejn. B. Huwa magħmul biss mill-adulti. C. Ma 
teħtieġx riskju; D. Dan isir għall-benefiċċju ta' persuni soċjalment vulnerabbli 
 
Mistoqsija 7 (EUR 50) Min hu suġġett għat-taxxa fuq il-valur miżjud? 
Tweġibiet: A. L-istudenti; B. Iċ-ċittadini;  Ċ. Il-kumpaniji; D. L-istat. 
 
Mistoqsija 8 (EUR 100) Kumpanija b'kapital inizjali ta' 100,000 ewro u l-istess profitt 
annwali rdoppja l-kapital tagħha f'erba' snin; X'inhu t-tkabbir annwali tal-profitti? 
Tweġibiet: A. 10,000 ewro fix-xahar; B. Darbtejn;  C. Tmien snin;  D. 25 %. 
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Jekk l-għalliem ikollu diffikultà biex jiddetermina l-kumplessità tal-mistoqsijiet, kull 
tweġiba korretta tista' ġġorr ammont ugwali ta' flus/punti (pereżempju, 1, 5, 10 jew 
aktar). F'dan il-każ, it-tim bl-ogħla punteġġ jirbaħ. 
 

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEM 

L-għalliem għandu jevalwa l-attività billi juża l-mistoqsija tal-kampjun li ġejja: 
 
- Ħadt gost? 
 
- Ħadt appoġġ minn sħabek? 
 
- Int sodisfatt bil-kontestant(i) tiegħek? 
 
- Ir-riżultat tal-logħba huwa ġust? 
 
- Fhimt it-tifsira tal-mistoqsijiet? 
 
- Kien hemm xi mistoqsijiet qarrieqa? 
 
- Kont taf it-tweġibiet għall-mistoqsijiet jew qtajt? 
 
-  Kif għażilt  it-tweġibiet għall-mistoqsijiet -  permezz ta' ‘geussing’ selvaġġ jew bir-
raġunament?  Xi strateġiji tal-kappell użajt?  
 
- Kemm taħseb li se tagħmel flus jekk fil-fatt tipparteċipa fl-ispettaklu "Min irid ikun 
miljunarju"? 
 
- Verament trid issir miljunarju?  
 
- Għaliex trid issir miljunarju? 
 
- X'għandek tagħmel biex issir miljunarju? 
 

 

3.25 "Suq tal-Briegħed 
 

ISEM L-ATTIVITÀ "Suq tal-Briegħed 
NUMRU TAL-OUTPUT IO2 
SIEĦEB Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 
ATTIVITÀ U KLASSI Edukazzjoni Finanzjarja 

Klassijiet: 8-10 snin 
TUL  
GĦANIJIET Prinċipali: Edukazzjoni Finanzjarja 

Oħrajn: Kreattività 
MATERJALI • Karta u pinen biex jidentifikaw, jiktbu u jipprezzaw il-prodotti 

• Karta biex isiru listi ta' min offra liema ġugarelli u min biegħhom 
• Tabelli // pultruni // xkafef // kmamar 
• Kompjuters biex jużaw għodod diġitali 
• Printer 
• Skener 
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TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

• L-għalliem jintroduċi l-proġett "Se nagħmlu suq tal-briegħed". 
• L-istudenti jittrattaw il-vantaġġi u l-iżvantaġġi li jistgħu jinqalgħu meta l-prodotti 
jinxtraw ġodda jew jintużaw. (Garanzija, ....) 
• L-istudenti jittrattaw it-termini sostenibbiltà ekonomika, ekonomika u soċjali. 
• L-istudenti jittrattaw kif jitwaqqaf suq tal-briegħed u liema passi tax-xogħol iridu 
jitlestew qabel l-avveniment attwali. 
• L-istudenti jittrattaw is-suġġetti: Reklamar u Sponsorjar. 
• L-istudenti jiżviluppaw pjan ta' ħidma konġunt u jiddeskrivu l-passi kollha tax-
xogħol li huma meħtieġa biex isir suq tal-briegħed u x-xogħol huwa meħtieġ wara 
s-suq tal-briegħed. - X'jiġri, pereżempju, b'oġġetti li ma jinbiegħux u ma jistgħux 
jibqgħu jinġabru, għax dawn l-oġġetti kienu donazzjonijiet? 
• L-istudenti jinqasmu fi gruppi u jippreparaw ix-xogħol tagħhom. 
Dawn jistgħu jkunu: 
• Oħloq listi ta' min irid ibiegħ  
• Grupp jieħu ħsieb id-donazzjonijiet 
• Grupp jieħu ħsieb Webefolder 
• Forsi hemm ukoll tokens tax-xiri minflok il-flus 
• Grupp jorganizza l-catering għall-mistednin 
• Grupp jorganizza s-setup, ...... 
 
Dan jgħin lill-istudenti jqajmu l-ispirtu intraprenditorjali tagħhom. 
 
L-attività tista' tittieħed f'livell ogħla jekk l-istudenti jintalbu jagħmlu kontabilità 
għall-bejgħ, profitti, spejjeż anċillari, spejjeż varjabbli, eċċ. 
 
Livelli ta' attività: 
 
KONTRIBUT TEORETIKU: L-istudenti jiksbu għarfien dwar suġġetti relatati ma' 
kwistjonijiet ekonomiċi fil-kummerċ. 
KOLLEZZJONI IDEAT: L-istudenti jirriflettu fuq esperjenzi li kellhom waqt li jżuru 
suq tal-briegħed u jużaw din l-informazzjoni u l-kreattività tagħhom biex jippruvaw 
joħorġu b'kunċett ġdid tas-suq tal-briegħed għall-proġett tagħhom. 
IPPJANAR: F'din il-fażi l-istudenti jiddeskrivu l-passi tax-xogħol meħtieġa. 
EŻEKUZZJONI: F'din il-fażi, l-istudenti jmexxu s-suq tal-briegħed. 
FOLLOW-UP: L-istudenti jirrestawraw l-istatus quo u jsolvu l-ispejjeż tas-suq tal-
briegħed. 

 
VIŻWALI 
Stampi/vidjoklipp 
 

 

PREPARAZZJONI TAL - 
GĦALLIEM  

1. Ipprepara inputs teoretiċi 
2. L-għalliem għandu jirreaġixxi b'mod estremament flessibbli u jipprovdi kontenut fuq 
talba. (Meta l-istudenti jaħdmu b'għodod diġitali, bħall-ħolqien ta' fuljetti jew iridu 
jipproduċu riklami żgħar li jridu jgħaddu lill-ħbieb għal skopijiet promozzjonali ...) 

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEM 

 
• L-istudenti jistgħu jifhmu l-intraprenditorija? 
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• L-istudenti jistgħu jifhmu aħjar iċ-ċiklu tal-prodott u l-influwenza tiegħu 
fuqu, speċjalment b'rabta mal-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli - SDGs? 

• L-istudenti jistgħu jużaw għodod diġitali ġodda biex jimitaw / iwettqu 
attivitajiet intraprenditorjali fuq skala żgħira? 

 

3.26 Is-Sur & Sinjura Dritt 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Is-Sur & Sinjura Dritt 
NUMRU TAL-OUTPUT IO2 
SIEĦEB Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 
ATTIVITÀ U KLASSI Tagħlim permezz ta' żbalji  

Klassijiet: 8-10 snin 
TUL  
GĦANIJIET Prinċipali: Tagħlim permezz ta' żbalji  

Oħra:  
MATERJALI • Eżerċizzji ppreparati 

• Mudelli ta' żball 
• Vidjows biex juru li tista' titgħallem minn żbalji (l-aħjar prattiki) 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

Parti 1 
L-għalliem jistimula diskussjoni dwar is-suġġett li "niżbaljaw". It-tfal joqogħdu f'ċirku 
mal-art bi flipchart fin-nofs. L-iżball huwa miktub: "Żbalji - allura dak! 
L-għalliem jitlob lit-tfal biex jaħsbu dwar l-aħħar darba li għamlu żball.  
X'tip ta' żball għamlu? 
Kif ħassejtek? 
X'impatt għandu l-iżball issa? 
 
Imbagħad it-tfal għandhom jaħsbu dwar x'żball għamel ħaddieħor darba. It-tfal 
m'għandhomx jiddiskutu żball li sar minn tifel jew tifla li jkunu preżenti fil-grupp. Huwa 
aħjar jekk il-persuna tissejjaħ b'isem immaġinarju. 
Issa għandhom jaħsbu dwar x'ħasbu meta dik il-persuna għamlet żball? 
X'impatt għandu l-iżball fuq il-preżent? 
 
L-istudenti għandhom jirrealizzaw li ftit li xejn żbalji li saru fil-passat għandhom impatt 
fuq il-preżent u li għalhekk mhux meħtieġ li tingħata wisq attenzjoni lil dawn l-iżbalji. 
 
Imbagħad għandhom jitkellmu dwar jekk l-iżbalji jistgħux ikunu wkoll opportunitajiet 
u liema huma. 
 
L-għalliem jikteb dawn l-opportunitajiet fuq il-flipchart. 
 
L-istudenti għandhom jirrealizzaw li jistgħu jitgħallmu mill-iżbalji u wkoll mill-iżbalji ta' 
ħaddieħor. 
 
Issa l-għalliem jitlob lill-istudenti biex jaraw il-filmati dwar is-suġġett ta '"tagħmel 
żbalji". 
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L-istudenti għandhom jirrealizzaw li ħafna tfal għandhom l-istess problema, joħorġu l-
istess sentimenti. 
 
Parti 2 
 
Editja l-iżbalji 
L-għalliem jagħti eżerċizzji u t-tfal iridu jfittxu żbalji. 
Dawn jistgħu jkunu eżerċizzji differenti. 
Eżerċizzji mill-Internet 
Żbalji li l-istudenti jsibu, pereżempju, f'test bil-Ġermaniż, ... 
Strateġiji dwar kif tersaq lejn test tal-viċin, eċċ. 
 
L-istudenti għandhom jitgħallmu jfittxu żbalji u jiżviluppaw strateġiji biex jevitawhom. 
 
Ponta: 

• Il-fatturi li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati f'dan l-eżerċizzju: L-istudenti 
jistgħu jnaqqsu l-probabbiltà li jiżbaljaw billi jirrepetu kompiti li diġà għamlu 
wara li l-għalliem ikun għamilha ċara x'żbalji saru; Dawn għandhom jingħataw 
doża xierqa biex jiġi evitat it- tagħbija żejda, li twassal għal eċċess u għalhekk 
għeja u nuqqas ta' effikaċja. L-istudenti jifhmu li biex jingħeleb il-falliment 
jeħtieġ: kuraġġ, kunfidenza, u l-għarfien li jistgħu jsolvu l-problemi. Il-paragun 
mal-klassi huwa utli għal dan: Fi ħdan il-grupp tal-klassi l-ebda żball mhu l-
istess, l-istess żball jista' jkollu kawża u motivazzjoni differenti.  

• Ir-ritorn għad-difetti fihom jista' jikkawża emozzjonijiet negattivi. F'din l-età 
huwa diffiċli li tanalizza l-iżbalji u s-sitwazzjonijiet negattivi li jsibu ruħhom 
fihom. Is-sitwazzjoni ta' "żbalji" għandha tiġi diskussa ma' tfal ta' din l-età 
individwalment u immedjatament wara l-iżball li jkun sar. 

VIŻWALI 
Stampi/vidjoklipp 
 

WHATCH: 
https://youtu.be/ndvt89ybSSE 
https://youtu.be/E0TA60qo4-o 
https://youtu.be/iNVxv8w5ILE 

PREPARAZZJONI TAL - 
GĦALLIEM  

 
3. Biex tipprepara eżerċizzji għall-attività 

 
EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEM 

• L-istudenti jistgħu jagħrfu li l-iżbalji huma parti mill-ħajja, jistgħu jiġru lil 
kulħadd u fl-aħħar mill-aħħar mhux neċessarjament ikollhom impatt fuq il-
ħajja ta' wara? 

• L-istudenti jistgħu jagħrfu li l-iżbalji huma opportunitajiet u li wieħed 
jitgħallem mill-iżbalji? 

• Jistgħu jiżviluppaw strateġiji biex jimminimizzaw l-iżbalji f'ċerti oqsma u 
kompiti fil-futur? 
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3.27 Kafetterija Dinjija 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Kafetterija Dinjija 
NUMRU TAL-OUTPUT IO2 
SIEĦEB Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 
ATTIVITÀ U KLASSI Kreattività 

Klassijiet: 8-10 snin 
TUL  
GĦANIJIET Prinċipali: Kreattività 

Oħrajn: Ħidma f'Tim u Komunikazzjoni 
MATERJALI • Flipcharts 

• Pinen flipchart  
• crayons differenti 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

Il-World Café huwa adattat: 
• meta ħafna tfal differenti jaħsbu flimkien dwar suġġett kumpless bħar-regoli 

tal-klassi 
• jekk il-perspettiva ta' kulħadd dwar mistoqsija jew suġġett għandha tkun 

viżibbli 
• bħala avveniment ta' tnedija għal proċess ta' bidla 

Il-Kafetterija Dinjija 
L-intenzjoni tal-World Café hija li ġġib kemm jista' jkun eteroġenju grupp ta' nies 
f'diskussjonijiet intensivi: Soluzzjonijiet u ideat kreattivi għandhom joħorġu permezz 
ta' skambju vivaċi dwar suġġett komuni. Dan għandu jsir permezz ta' netwerking u 
stimolu tal-ħsibijiet tal-parteċipanti u bl-użu tal-"intelliġenza kollettiva tal-grupp". 
20 sa bosta mijiet ta' parteċipanti. 
It-tfal jiġu mistoqsija waħda jew sekwenza ta' mistoqsijiet koordinati. 
It-tfal jitkellmu dwar il-mistoqsijiet individwali fit-tabelli tagħhom għal madwar 5 
minuti. Imbagħad kull tifel u tifla jfittxu tabella ġdida u jġibu dak li tgħallmu s'issa bħala 
"rapport ta' opinjoni" lill-grupp li għadu kif ġie ffurmat. 
Tifel wieħed biss jibqa' fuq il-mejda l-antika. Bħala l-"ospitant", jilqa' lit-tfal il-ġodda u 
jgħidilhom x'ġie diskuss fuq il-mejda tagħhom s'issa. Imbagħad kulħadd ikompli 
jaħdem fuq il-mistoqsija l-qadima jew il-ġdida sakemm ikun hemm il-bidla li jmiss, eċċ. 
L-ideat, is-suġġetti u l-mistoqsijiet gradwalment jibdew japprofondixxu u jorbtu. 
Min-naħa l-waħda, l-ideat huma f'netwerk permezz tal-bidla kostanti tal-partijiet tal-
mejda u l-iskambju verbali. Min-naħa l-oħra, il-parteċipanti kollha jirreġistraw il-
ħsibijiet tagħhom fuq tvalji tal-karti li jibqgħu fuq il-mejda. B'dan il-mod, il-ħsibijiet 
jistgħu jinqraw u jiġu ssupplimentati fir-rawnd li jmiss. 
 

• L-għalliem jagħti spjegazzjoni qasira dwar il-World Café u juri l-filmat lill-
istudenti biex jispjegaw il-metodu. Jekk il-filmat ma jnaddafx il-mistoqsijiet 
kollha, mistoqsijiet miftuħa dwar il-metodu jiġu mwieġba fid-dettall sabiex l-
eżerċizzju jkun jista' jiġi implimentat tajjeb. 

 
• L-istudenti jingħataw is-suġġett (eż. Aħna komunità u noħolqu regoli għall-

klassi, regoli għall-waqfa, regoli għal vjaġġi fuq il-post, ...). 
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• L-għalliem jaqsam l-istudenti fi gruppi. 
• L-istudenti jmorru fit-tabelli assenjati lilhom. 
• L-istudenti jittrattaw il-mistoqsijiet rispettivi u jibdlu t-tabelli, ... (ara d-

deskrizzjoni tal-metodu) 
 
Dan il-metodu se jgħin lill-istudenti jifformulaw aħjar l-għanijiet tagħhom, biex jibdew 
proċessi ta' ħsieb kreattiv sabiex ikunu jistgħu jaġixxu b'mod aktar orjentat lejn is-
soluzzjoni, biex jikkomunikaw aħjar ma' xulxin. Soluzzjoni ta' kunsens minflok deċiżjoni 
ta' maġġoranza! 
Fażijiet tal-attività: 
 
INTRODUZZJONI / FEHIM:  
F'din il-fażi, l-istudenti jaraw il-filmati kollha u jisimgħu l-ispjegazzjonijiet tal-għalliem. 
 
IDDEFINIXXI T-TASK:  
F'din il-fażi, jiġi introdott ix-xogħol li l-istudenti se jaħdmu fuqu. 
 
SEJBA / SOLUZZJONI TAL-IDEA:  
L-istudenti jaħsbu dwar l-għanijiet li għandhom jintlaħqu u jużaw l-informazzjoni ta' 
kulħadd biex joħorġu b'regoli utli fl-iskambju ta' informazzjoni, ideat, 
riformulazzjonijiet li huma ta' għajnuna għall-komunità tal-klassi. 

VIŻWALI 
Stampi/vidjoklipp 
 
 

GĦASSA:  
https://www.youtube.com/watch?v=ihf-LrqKGHU 
https://www.youtube.com/watch?v=qTiBLZJmd00 

PREPARAZZJONI TAL - 
GĦALLIEM  

4. Biex tipprepara karta flipchart u pinen flipchart għall-attività 
 

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEM 

• Dan il-metodu jagħmilha aktar faċli għall-istudenti biex jiġbru flimkien u 
jaċċettaw opinjonijiet differenti dwar suġġett? 

• Dan il-metodu jippermetti lill-istudenti jfasslu pjan ta' azzjoni u jiżviluppaw 
strateġiji aktar malajr? 

• L-istudenti jistgħu jaċċettaw aktar faċilment suġġerimenti għal titjib li diġà 
ġew żviluppati? 

• L-istudenti jistgħu jifhmu l-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet? 
 

 

3.28 Ċittadini Żgħażagħ Inkarigati 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Ċittadini Żgħażagħ Inkarigati 
NUMRU TAL-OUTPUT IO2 
SIEĦEB Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 
ATTIVITÀ U KLASSI Kif tiddefinixxi għan 

Klassijiet: 8-10 snin 
TUL  
GĦANIJIET Prinċipali: Kif tiddefinixxi għan 
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Oħrajn: Kreattività 
MATERJALI ● Karta 

● Imqassijiet 
● Kolla 
● Perjodiċi, rivisti 
● Materjal ta' dekorazzjoni 
● lapsijiet 
● Provvisti tal-pittura 
● Kordi, eċċ. 
● Printer tar-ritratti 
● Kompjuter 
● Printer 
● Skener 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

● L-għalliem jagħti spjegazzjoni qasira dwar "Kif tista' verament tilħaq l-
għanijiet"? 

Is-suġġetti ewlenin huma: 
● Definizzjoni tal-għanijiet (eżempju: Lejliet l-Ewwel tas-Sena) 
● Riżorsi f'ħajti - min jew x'se jgħinni nilħaq l-għanijiet? 
● Ballast f'ħajti - min jew x'qed iżommni milli nilħaq l-għanijiet tiegħi? 
● Logħba: Dak li jġibni 'l quddiem - pass pass! 
● Viżwalizzazzjoni tal-għanijiet - il-bord tal-viżjoni tiegħi 

 
Definizzjoni tal-għanijiet (eżempju: Lejliet l-Ewwel tas-Sena) 

● Fis-sessjoni plenarja, l-istudenti jaqsmu miri jew riżoluzzjonijiet li jkunu laħqu 
jew ma jkunux laħqu qabel. 

● Imbagħad l-istudenti jiddiskutu dak li hemm bżonn biex jintlaħqu l-għanijiet - 
> brainstorming (għanijiet reali, mhux li ma jistgħux jintlaħqu) 

 
Riżorsi f'ħajti - min jew x'se jgħinni nilħaq l-għanijiet? Ballast f'ħajti - min jew x'qed 
iżommni milli nilħaq l-għanijiet tiegħi? 

● L-għalliem issa jintroduċi t-termini riżorsi u ballast. 
● L-istudenti jiksbu karti bil-kliem (internet, sport, smartphone, ...) fuqhom jew 

karti li ma jgħidu xejn u jistgħu jiktbu xi ħaġa fuqhom infushom. Huma 
jassenjaw dawn il-karti lill-kategoriji ta' riżorsi jew ballast. 

● L-istudenti issa jiddiskutu r-riżultati tagħhom f'sessjoni plenarja. 
● L-għan huwa li l-istudenti jsiru konxji tal-kwistjoni tar-riżorsi u s-saborra bħala 

sewwieqa jew ostakli biex jilħqu l-għanijiet tagħhom. 
 
L-istudenti għandhom isiru konxji li huwa f'idejhom li jilħqu l-għanijiet tagħhom. 
 
Logħba: Dak li jġibni 'l quddiem - pass pass! 
L-istudenti jisimgħu storja. (Persuna trid tilħaq għan. L-istudenti issa għandhom 
jippretendu li jridu wkoll jilħqu dan l-għan. Kull student issa jirċievi karta li tiddikjara 
minn liema familja ġejjin, liema mezzi finanzjarji huma disponibbli, liema edukazzjoni 
skolastika għandhom il-ġenituri tagħhom rekwiżiti tas-saħħa, eċċ. Issa l-istudenti kollha 
joqogħdu wara xulxin u jisimgħu mistoqsijiet, u kull meta jistgħu jwieġbu iva għall-
mistoqsija, jitħallew jagħmlu pass 'il quddiem. 
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Fl-aħħar tal-logħba, ovvjament, mhux kulħadd jagħmilha għar-ringiela ta' quddiem. 
 

● Issa hemm diskussjoni fil-livell meta għaliex mhux kulħadd, anke jekk jaħdem 
ħafna fuq l-għanijiet tiegħu, mhux dejjem jista' jilħaqhom. 

● Mistoqsijiet relatati ma' dan huma diskussi: 
● Kemm għandek tkun flessibbli? 
● Xi jfisser "orjentat lejn is-soluzzjoni" f'dan il-kuntest? Eċċ. 

 
Fl-aħħar parti tal-eżerċizzju, l-istudenti jirrikorru għall-għanijiet tagħhom stess - iridu 
jivviżwalizzawhom: 
 
Viżwalizzazzjoni tal-għanijiet - il-bord tal-viżjoni tiegħi 

● L-għalliem jipprovdi l-kontribut teoretiku. 
 
Dan l-eżerċizzju huwa tajjeb għat-tagħlim interdixxiplinari. Dan l-eżerċizzju jista' jiġi 
implimentat ukoll fis-suġġett: arti / edukazzjoni viżwali. 
 
Dan jgħin lill-istudenti jiffokaw fuq l-għanijiet tagħhom. 
 
Livelli ta' attività: 
 
JIFHEM:  
F'din il-fażi, l-istudenti jitgħallmu dwar ir-relazzjoni bejn ir-riżorsi u s-saborra u l-fatturi 
li jinfluwenzawhom biex jilħqu l-għanijiet tagħhom 
 
ESPERJENZA:  
F'din il-fażi, l-istudenti jitgħallmu fi rwol li mhux biss tagħhom stess huwa responsabbli 
biex jilħqu għan, iżda wkoll fatturi oħra bħall-oriġini jiddeċiedu jekk nistax nilħaq l-
għanijiet kollha jew le. 
 
JIDDEFINIXXU:  
L-istudenti jiddefinixxu l-għanijiet u jippruvaw jirrappreżentawhom viżwalment. 

VIŻWALI 
Stampi/vidjoklipp 
 

 

PREPARAZZJONI TAL - 
GĦALLIEM  

 
1. Ipprovdi materjali għall-attivitajiet kreattivi 
2. Ippreżenta l-istorja għal-logħba "pass pass", ipprepara karti tas-sitwazzjoni u 

karti tal-mistoqsijiet 
3. Ipprepara inputs teoretiċi 

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEM 

 
● L-istudenti jistgħu jaraw li r-riżorsi jqarrbuhom lejn l-għanijiet tagħhom u li s-

saborra ma tħallihomx jiksbuhom? 
● L-istudenti jistgħu jiddeskrivu fatturi oħra li jinfluwenzaw li, minbarra r-rieda 

u l-impenn tagħhom, jistgħu jinfluwenzaw ukoll il-kisba tal-għanijiet? 
● It-tfal se jkunu jistgħu jivviżwalizzaw l-għanijiet tagħhom b'mod indipendenti 

fil-futur? 
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3.29 Logħba tal-karti: X'inhu l-Valur 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Logħba tal-karti: X'inhu l-Valur 
NUMRU TAL-OUTPUT IO2 
SIEĦEB ArtSmart 
ATTIVITÀ U KLASSI Ħidma u Komunikazzjoni f'Tim 

8-10 Snin 
TUL 30 minuta 
GĦANIJIET Prinċipali: Titgħallem li affarijiet differenti għandhom valur differenti. U biex ikollna 

ħaġa waħda, normalment ikollna naqtgħu qalbna minn xi ħaġa oħra, li hija lezzjoni 
ġenerali li din l-attività għandha tgħallem. 
Sekondarja: Saħħaħ il-ħila tal-għadd 

MATERJALI Karti b'affarijiet differenti li l-klassi tara u tuża fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Disinji 
ppreparati ta' kards: 

• Bar tal-ħelu 
• Tuffieħa 
• Ġelat 
• Ħalib 
• Teddy Bear 
• Roti 
• Kompjuter 

 
L-għalliem jista' jħejji karti addizzjonali skont il-ħtieġa. Il-karti għandhom jiġu stampati 
qabel il-klassi, preferibbilment bil-kuluri. Id-daqs mhuwiex predefinit, jistgħu jkunu A6 
jew A7 jew daqsijiet differenti, l-aktar karti ta' valur jistgħu jkunu l-akbar.  
L-ammont ta' karti wkoll mhuwiex predefinit, madankollu l-inqas affarijiet siewja 
għandhom jiġu stampati l-aktar u l-għalliem għandu jsegwi dik il-funzjoni tar-"rati tal-
kambju" tal-affarijiet.  
"Rati ta' eċċessjoni" jistgħu jkunu dawn li ġejjin (jistgħu jinbidlu mill-għalliem): 

• 1 Apple hija 1 Candy Bar 
• 1 Ġelat huwa 2 Candy Bars jew Tuffieħ 
• 1 Ħalib huwa 2 Ġelati 
• 1 Teddy Bear huwa 5 pakketti tal-ħalib 
• 1 Rota hija 10 Teddy Bears 
• 1 Kompjuter huwa 5 Roti 

Fil-Qosor - 1 Kompjuter huwa 1000 Candy BarsJ 
 
 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

• L-għalliem iħejji l-karti, mill-inqas 1Computer, mill-inqas 5 roti, mill-inqas 10 
teddy bears, mill-inqas 10 karti tal-ħalib, mill-inqas 20 ġelat Candy Bars u karti 
tat-tuffieħ. 

• L-għalliem jista' jew jaġixxi bħala "bank" u jiskambja karti inqas siewja għal 
aktar siewja jew jagħti l-karti kollha lill-klassi u jħalli lill-istudenti nfushom 
jagħmlu skambji; 

• Matul il-proċess l-għalliem jenfasizza li biex tikseb xi ħaġa, wieħed għandu 
jaqta' qalbu minn xi ħaġa oħra. Jew fil-ħajja ta' kuljum, jekk it-tifel irid Teddy 
Bear ġdid, jiswa xi ħaġa, f'dan il-każ 10 Ġelati.   

• L-attività tista' ssir sal-aħħar tal-klassi jew filwaqt li ħafna mit-tfal jaslu għal 
dak li jixtiequ l-aktar. 

VIŻWALI Eżempji tad-disinn tal-biljett huma mehmuża  



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPRENEURSHIP - żvilupp  
tal-moħħ tal-Intraprenditorija stabbilit fit-tfal tagħna 
 
 

56 
 

Stampi/vidjoklipp 
PREPARAZZJONI TAL - 
GĦALLIEM  

L-għalliem għandu jħejji karti, ammont minimu elenkat hawn fuq f'"Materjali", 
madankollu, aktar ma jkun kbir il-grupp, aktar għandhom jitħejjew karti. L-
għalliem jista' jintroduċi l-karti tiegħu stess jew ir-"rati tal-kambju" tiegħu stess 

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEM 

 
• L-attività għenet lill-klassi biex twettaq ħsieb kritiku? 
• L-attività għenet lill-klassi tifhem li kollox għandu xi valur 
• L-attività għenet lill-klassi tiżviluppa l-ħila tagħha tal-għadd u l-matematika 

bażika.  
 

 

3.30 Inti tmexxi, nisma' 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Inti tmexxi, nisma' 
NUMRU TAL-
OUTPUT 

IO2 

SIEĦEB ArtSmart 
ATTIVITÀ U KLASSI Ħidma u Komunikazzjoni f'Tim 

8-10 Snin 
TUL 30 minuta 
GĦANIJIET L-attività se tgħallem tagħti kmandi eżatti u tisma' b'attenzjoni. L-attività għandha tgħallem 

ukoll biex it-tim ma jitkellimx (jagħti) simultanjament.  
 

MATERJALI • Xalpa jew materjal ieħor biex jgħatti għajnejn il-membru tat-tim li qed imexxi.  
TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

• Il-klassi qed tinqasam f'timijiet ta' 3-4 membri kull wieħed.  
• Wieħed mill-membri tat-tim iġib għajnejn mgħottija bix-xalata u l-membri l-oħra 

tat-tim għandhom imexxuha permezz tar-"rotta" li qed tiġi ssettjata mill-għalliem 
(ir-"rotta" tista' tkun xi ħaġa, li tibda milli tilħaq it-tarf l-ieħor tal-klassi, sakemm 
ikollha kors ta' ostaklu fil-klassi jew barra fit-tarzna.  

• Sabiex jiżdied element ta' kompetizzjoni, jista' jittieħed il-ħin u jingħataw l-aħjar 
timijiet 

• Il-membri kollha tat-tim għandhom mill-inqas darba jkunu b'għajnejn magħluqa 
• Huwa preferut li tim wieħed biss iwettaq kull darba (timijiet oħra jistgħu 

x'jitgħallmu mill-prestazzjoni ta' timijiet oħra); 
• L-istruzzjonijiet ewlenin għandhom jingħataw biss bil-vuċi bi struzzjonijiet verbali.  

VIŻWALI 
Stampi/vidjoklipp 

n/a 

PREPARAZZJONI 
TAL -  GĦALLIEM  

• Ipprepara xalpi 1-2 jew biċċiet oħra ta' ħwejjeġ li bihom se jkunu mgħottija 
għajnejn il-membru tat-tim.  

• Ipprepara rotta li jkollha tgħaddi bl-għajnejn magħluqa. 
• Spjega bir-reqqa kif tagħti struzzjonijiet verbali – li għandhom ikunu ċari, 

għandhom ikunu f'waqthom u li t-tim m'għandux jitkellem simultanjament.  
 


