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Sensiela Studji Soċjali (fil-gazzetta TAGĦNA T-TFAL) 
Artiklu Numru 8:  VIDJOWS  EDUKATTIVI 

 

 

 

 

 

 

Żewġ sensi li nużaw ħafna fil-proċess biex nitgħallmu 

huma l-ĦARS u s-SMIGĦ. Huwa għalhekk li l-għalliema 

jħobbu jissapportjaw il-lezzjonijiet tagħhom permezz ta’ 

riżorsi awdjo-viżwali.  

 

Dan l-aħħar, bħala DQSE (Id-Dipartiment tal-Kwalità u 

Standards fl-Edukazzjoni) bdejna niżviluppaw sensiela ta’ 

vidjows edukattivi biex nissapportjaw it-tagħlim tal-

Istudji Soċjali fl-iskejjel tagħna. Fil-kapxin tidher il-lista ta’ 

vidjows li lestejna s’issa. Wieħed jista’ jara dawn il-

vidjows billi jidħol fis-sit: 

http://primarysocialstudies.skola.edu.mt 

 

X’kien l-iskop li għalih ġew żviluppati dawn il-vidjows? 

Meta l-għalliema u/jew il-ġenituri jaraw dawn il-vidjows 

qosra, ikunu qegħdin: 

� jagħmlu l-lezzjonijiet tagħhom ħafna iktar ħajjin u 

interessanti 

� jippreparaw lill-istudenti għal żjarat edukattivi / 

fieldwork 

� jiffamiljarizzaw ruħhom mar-rotta li jistgħu jieħdu 

waqt il-fieldwork 

� jagħmlu follow-up għal żjara edukattiva/ fieldtrip 

� jikkonsolidaw it-tagħlim li jkun sar waqt il-lezzjonijiet 

� jirrevedu topiks li jkunu saru fil-lezzjonijiet tal-Istudji 

Soċjali 

� jippreparaw ruħhom biex anke f’ħarġiet li jsiru 

mill-familja/i nhar ta’ Ħadd, jikber l-interess 

fl-ambjent ta’ madwarna 

� jgħinu biex jinħolqu diskussjonijiet dwar id-diversi 

temi li nsibu fis-sillabu tal-Istudji Soċjali 

� jgħinu lil studenti li jsibuha diffiċli biex jitgħallmu 

� jgħinu biex l-istudenti jiżviluppaw dejjem iktar il-ħiliet 

tagħhom fl-orali. 

 

Inħeġġukom tagħmlu użu tajjeb minn dawn 

ir-riżorsi edukattivi. 

Tony Pace  

Uffiċjal Edukattiv tal-Primarja 

 

(għal iktar tagħrif idħol fil-blog: http://primarysocialstudies.skola.edu.mt) 

Lista ta’ vidjows edukattivi 
għas-Sitt Sena: 
� L-Ambjent Fiżiku tal-Ġżejjer 

Maltin 

� Tniġġis mill-Fabbriki 

� Tniġġis mit-Traffiku 

� Fil-Belt jew fil-Kampanja? 

� Il-Mużew tal-Arkeoloġija 

� Ħal Tarxien 

� Il-Park Arkeoloġiku ta’ Ħaġar 

Qim u l-Imnajdra 

� Għar Dalam, l-Għar u l-Mużew 

� Bini Importanti fil-Belt Valletta 

� L-Assedju l-Kbir tal-1565 

� Għala t-Torok Attakkaw lil 

Malta fl-1565? 

� Mill-Birgu għall-Belt Valletta 

 

Vidjows edukattivi 
għall-Ħames Sena 
(Il-bliet qodma tal-Gżejjer Maltin): 

� L-Imdina 

� Il-Birgu 

� Iċ-Ċittadella. 

 

Vidjows edukattivi 
għar-Raba’ Sena 
� Il-Konti Ruġġieru 

� Dun Karm Psaila 

� Drittijiet u Dmirijiet 

 

N.B. Fil-kaŜ tal-vidjows dwar 
il-Bliet il-Qodma Ŝviluppati 
għall-Ħames Sena, il-videos huma 
kollha maqsuma f’Ŝewā partijiet 
għall-kumdità ta’ min ikun 
qiegħed jiddawnlowdja 
mill-Internet.  
 


