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

Artiklu Numru 8:  Xi eżempji ta’ proġetti fl-Istudji Soċjali 
 

Meta nitkellmu dwar il-proġett tal-Istudji Soċjali, inkunu 

qed nitkellmu dwar biċċa xogħol li l-istudenti, għaliha, 

huma mistennija jagħmlu r-riċerka. Fil-metodu ta’ 

tagħlim tradizzjonali, l-għalliema kienu jagħmlu r-riċerka 

kollha huma, imbagħad huma jippreżentaw din ir-riċerka 

lill-istudenti tagħhom. Kulma kien irid jagħmel l-istudent 

kien li jiftakar dak li jgħallmuh l-għalliema. 

 

Illum, permezz ta’ ideat u metodi ta’ tagħlim iżjed 

moderni, qegħdin nippruvaw inħajru lill-għalliema u 

lill-istudenti biex ir-riċerka ma tibqax issir mill-għalliem 

biss imma l-istudent jiġi nvolut fil-proċess tat-tagħlim 

il-ħin kollu. Naturalment dan illum huwa iżjed faċli 

minħabba r-rivoluzzjoni li seħħet fit-teknoloġija 

tal-informatika, speċjalment f’dak li għandu x’jaqsam 

mal-Internet.  

 

Meta nitkellmu dwar RIĊERKA maħduma minn studenti 

tal-Primarja, ma nkunux qegħdin nifhmu riċerka f’xi 

arkivju tal-Kavallieri jew ta’ Żmien il-Ħakma Ingliża fuq 

il-Gżejjer Maltin.  B’riċerka hawn qegħdin nifhmu 

attivitajiet li jagħmlu l-istudenti, bħal pereżempju: 

• intervisti ma’ xi nanniet dwar il-passat,  

• xi sensiela ta’ ritratti ta’ postijiet ta’ nteress, 

• artikli fil-ġurnali,  

• qari ta’ kotba,  

• tiftix ta’ informazzjoni fuq l-Internet, 

u mitt elf ħaġa oħra li nistgħu nagħmlu biex inkunu nistgħu nitgħallmu dwar xi tema partikolari. 

 

Mis-sena skolastika 2013-14, l-istudenti tal-Ħames Sena 

Primarja qegħdin ikunu mistiedna biex jaħdmu fuq proġett 

wieħed. Dan il-proġett jiġi magħżul minn lista apposta 

ipprovduta mid-dipartiment tal-edukazzjoni. B’kollox, il-lista 

ta’ din is-sena tikkonsisti fi sbatax-il topik. Il-proġett qiegħed 

jiġi mmarkat mill-għalliema stess minn massimu ta’ 20 marka.  

Il-marka tal-proġett se tkun q ed tifforma parti mill-marka 

tal-Eżami Annwali. 

 

Il-proġetti kollha huma marbuta mas-sillabu uffiċjali tal-Ħames 

Sena Primarja.  

Għal iktar tagħrif dwar l-SSAR idħol fil-blog: 

http://primarysocialstudies.skola.edu.mt) 

 

Tony Pace  

Uffiċjal Edukattiv tal-Primarja 

Żewġ proġetti tal-Istudji 
Soċjali fil-Ħames Sena: 

 
1. ID-DEŻERT – Semmi deżert; 
dan jista’ jkun deżert sħun jew 
deżert kiesaħ. Fittex dwaru u 
aħdem proġett jew preżentazzjoni 
powerpoint. Ikteb dwar l-ambjent 
ġenerali li ssib f’dan id-deżert, 
semmi l-pajjiżi li jinsab fihom u 
immarka dan id-deżert fuq mappa. 
Ikteb dwar min jgħix hemm, 
l-annimali u l-pjanti li ssib.  
 
2. TERREMOT LI ĠARA – 
Aħdem proġett jew preżentazzjoni 
powerpoint dwar terremot li ġara; 
fittex u ikteb dwaru, għid xi ħsarat 
għamel u għid kif affettwa l-ħajja 
tan-nies. Sib stampi biex jgħinuk 
tagħmel il-punti tiegħek aħjar. Uri 
kif il-post, minn qabel it-terremot 
għal wara, inbidel. 

  
Permezz tal-Internet illum 

l-istudenti jistgħu 
jipparteċipaw anke 

fir-riċerka. 
 


