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Sensiela Studji Soċjali (fil-gazzetta TAGĦNA T-TFAL)  Sena Skolastika 2013-14 
 

Artiklu Numru 7:  Il-valur tar-RIĊERKA għat-tagħlim tal-Istudji Soċjali 
 

Ms Agius ilha tgħallem klassi tal-Ħames Sena għal dawn l-aħħar 

tliet snin. Meta waslet biex tagħmel it-topik dwar is-sajd, minn 

ħmistax-il ġurnata qabel, avżat lill-istudenti tagħha biex min 

jista’, ifittex dwar dan is-suġġett. Imbagħad, min jixtieq, ikun 

jista’ jitkellem dwar dak li jkun fittex dwaru waqt il-lezzjonijiet 

tal-Istudji Soċjali. 

 

L-istudenti ta’ Ms Agius ma qagħdux jaħsbuha darbtejn, u bdew 

ifittxu dwar is-sajd. Dawn li ġejjin huma xi eżempji ta’ kif ħadmu 

l-istudenti tal-Ħames Sena ta’ Ms Agius. 

 

� David sab artiklu fuq is-sajd fuq gazzetta bil-Malti li toħroġ 

kull nhar ta’ Ħadd; huwa qata’ l-artiklu, qrah darbtejn, 

iddiskutieh ma’ missieru u ħa l-artiklu miegħu l-iskola biex 

ikun jista’ jurih lit-tfal filwaqt li jkun qed jitkellem dwaru; l-

għalliema għamlet kopja tal-artiklu u poġġietu fir-Rokna tal-

Qari li hemm fil-klassi biex l-istudenti kollha jkunu jistgħu 

jaqrawh waqt is-sessjonijiet tal-qari. 

� Martha għandha zijuha jismu Ġanni, li huwa sajjied part-time; 

hija ċemplitlu u damet siegħa tistaqsih dwar il-metodi li juża 

meta f’Awwissu jieħu l-leave biex imur jistad għal-lampuki. 

Martha ħadet ħafna noti waqt it-telefonata ma’ zijuha biex 

meta tmur lura l-iskola, tkun tista’ tikkwota eżatt l-

informazzjoni kollha li taha zijuha dwar is-sajd. 

� Mario fittex fuq l-Internet dwar l-opri tal-baħar użati għas-

sajd mis-sajjieda fil-Baħar Mediterran. Huwa niżżel diversi 

stampi, ħadimhom fuq preżentazzjoni powerpoint biex ikun 

jista’ jurihom lil sħabu waqt il-lezzjoni. 

 

M’hemmx dubju li l-lezzjoni dwar is-sajd kienet 

suċċess kbir. It-tfal kienu nvoluti kemm 

fir-riċerka li saret qabel kif ukoll waqt il-lezzjoni 

nnifisha.  

 

Fl-SSAR (Social Studies Assessment 

Reorganization) li ddaħħlet mis-sena skolastika 

2013-14 fil-Ħames Sena Primarja, huwa 

maħsub li kull student jaħdem fuq proġett li jiġi 

magħżul minn lista apposta. Il-proġett huwa 

marbut mas-sillabu  tal-Ħames Sena u se jiġi 

assessjat minn total ta’ 20 marka. Dan għandu 

jwassal biex il-miri tal-lezzjonijiet tal-Istudji 

Soċjali jintlaħqu aħjar.  

 

(għal iktar tagħrif dwar l-SSAR idħol fil-websajt: http://primarysocialstudies.skola.edu.mt) 

Tony Pace  

Uffiċjal Edukattiv tal-Primarja 

Xi eżempji ta’ riċerka li jistgħu 
jagħmlu l-istudenti 

 

� Intervista ma’ persuni adulti 

li għadhom jiftakru ħafna 

dwar il-passat, bħal 

pereżempju n-nanniet 

tagħna jew qraba oħra 

anzjani; 

� mistoqsijiet lil studenti 

sħabna biex naraw kif 

jaħsbuha fuq xi topiks li 

jinteressawna; 

� infittxu informazzjoni fuq 

l-Internet; 

� naqraw artikli fil-ġurnali; 

� infittxu informazzjoni minn 

artikli miktuba fil-fuljetti 

maħruġa mill-parroċċi, 

mill-każini u mill-Kunsilli 

Lokali; 

� nieħdu ritratti aħna stess 

biex wara nuruhom lil 

sħabna fil-klassi. 


