Sensiela Studji Soċjali (fil-gazzetta TAGĦNA T-TFAL)
Artiklu Numru 9: WEBSAJT GĦAT-TAGĦLIM TAL-ISTUDJI SOĊJALI
Matul dawn l-aħħar erba’ snin ħdimna ħafna fuq
il-proġett tal-websajt. Ix-xewqa tagħna hija li jkollna
websajt li tissapportja sew it-tagħlim tal-Istudji
Soċjali fil-livelli kollha tal-Primarja.
Ir-riżultat ta’ dawn l-isforzi tistgħu tarawh fil-websajt
STUDJI SOĊJALI PRIMARJA. Il-URL ta’ din il-websajt
huwa: http://primarysocialstudies.skola.edu.mt
Biex il-websajt tkun rilevanti, naturalment,
irbatnieha ħafna mas-sillabi uffiċjali tad-Dipartiment
tal-Kurrikulu. Imma rridu nemfasizza illi s-sillabi
kienu biss ispirazzjoni u mhux restrizzjoni, allura ma llimitajniex ruħna għalihom biss.
Il-websajt kienet suċċess; dan għaliex bosta għalliema ġenerużi taw bosta riżorsi li ħolqu huma biex
jittellgħu fuq il-websajt u hekk, issa, dawn ir-riżorsi qegħdin għad-dispożizzjoni tal-għalliema,
tal-istudenti u tal-ġenituri li jinteressaw ruħhom fit-tagħlim li qegħdin jirċievu uliedhom. Lil dawn
l-għalliema
ngħidulhom
prosit
u
nirringrazzjawhom mill-qalb!
X’insibu fil-websajt
STUDJI SOĊJALI PRIMARJA?
Billi fir-Raba’ Sena tal-Primarja jibda l-assessjar
summattiv li mbagħad ikompli fil-Ħames u fis riżorsi edukattivi għas-snin kollha
Sitt Sena, qassamna r-riżorsi fi tliet taqsimiet
tal-Primarja mill-Ewwel sas-Sitt Sena
prinċipali; dawn huma:

kwizzis u logħob edukattiv ieħor
 Il-KUN AF – f’din is-sezzjoni ssib sensiela ta’
 preżentazzjonijiet powerpoint dwar
notamenti bażiċi li fl-opinjoni tagħna
diversi temi
kulħadd għandu jkun jaf; dan il-metodu jgħin

noti
bażiċi dwar il-maġġoranza
biex nikkoordinaw aħjar l-eżamijiet annwali li
tat-temi li nsibu fis-sillabi tal-Primarja
jsiru f’Ġunju ta’ kull sena fuq bażi nazzjonali.
 vidjows edukattivi
Nistgħu liberament ngħidu li s-sezzjoni
 taqbiliet (nursery rhymes)
tal-KUN AF naqqset ħafna mit-tensjoni li
għall-klassijiet iż-żgħar
normalment nassoċjaw mal-eżamijiet tal dokumenti uffiċjali relevanti
Istudji Soċjali.
għall-edukazzjoni primarja
 It-TAĦRIĠ – din is-sezzjoni tgħin lill-istudenti
 ħoloq (links) għal websajts utli oħra
jaraw fejn ikunu waslu f’temi partikolari u
awtomatikament isservi ta’ taħriġ biex
jakkwistaw dejjem il-ħiliet meħtieġa.
 IKTAR RIŻORSI – din is-sezzjoni nsibu fiha riżorsi oħra, fosthom kwizzis u logħob edukattiv ieħor
li għandhom jgħinu biex il-lezzjonijiet ikunu dejjem iktar interessanti u motivanti. Tajjeb li
nżommu quddiem għajnejna li l-kontenut li nsibu f’din is-sezzjoni m’huwhiex immirat
għall-eżamijiet u allura l-għalliema u l-ġenituri ikunu qegħdin jiżbaljaw jekk jinsistu mal-istudenti
li jitgħallmu d-dettalji kollha li nsibu hawn.
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