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Għażla	tas-Suġġett: Ġeografija	
	

Jekk	jogħġbok	indika	r-rotta	offruta:	

Applikata:	____ 	
Akkademika: Iva	
Vokazzjonali: ____ 
	
Introduzzjoni	Ġenerali	għas-Suġġett:	

Il-ġeografija tgħinna nifhmu d-dinja li qed ngħixu fiha. Tippermetti lill-istudenti jesploraw u 
jifhmu r-relazzjoni bejn il-bnedmin u d-dinja permezz tal-istudju tal-ispazju, il-postijiet u l-
ambjent. Il-ġeografija tiżviluppa fl-istudenti interess u sens ta’ stagħġib dwar il-post fejn 
jgħixu u ta’ postijiet u nies oħra. Dan isir billi jiġu studjati ambjenti differenti, il-proċessi li 
jsawru d-dinja tagħna, u kif in-nies u l-ambjenti jingħaqdu u jinteraġixxu bejniethom. Il-
ġeografija tippermetti lill-istudenti jsiru ċittadini globali infurmati, responsabbli u attivi billi 
tħeġġeġ l-apprezzament tal-ambjenti, u b’hekk jissaħħaħ is-sens ta’ responsabbiltà għal 
nies oħra u għas-sostenibbiltà fit-tul tal-pjaneta.	
Lista	ta’	temi	studjati:		

a. Qari ta’ Mapep (studju ta’ mapep ta’ skali differenti) 
b. It-Temp u l-Klima (osservazzjoni u tbassir tat-temp sempliċi, kwantità ta’ xita, tempesti 
tropikali) 
ċ. Ġeografija Fiżika - Vulkani, Terremoti, Kosti, Xmajjar, Pajsaġġi Glaċjali 
d. Ġeografija tal-Bniedem - Riżorsi tal-Enerġija, Popolazzjoni, Issetiljar, Industriji 
e. Kwistjonijiet Ambjentali - Tibdil fil-Klima, Xita Aċiduża, Tniġġis, Deforestazzjoni	
Attivitajiet	involuti	fil-klassi:	

Attivitajiet tal-qari ta’ mapep, analiżi tar-ritratti, dibattiti, kwiżis, role play, preżentazzjonijiet, 
parteċipazzjoni fi proġetti kokurrikulari, esperimenti, kummentarju fuq vidjows li jkunu raw, 
użu ta' softwer bħal Google Earth biex jillokalizzaw post.	
Xogħol	assenjat	għad-dar:	

Xogħol ta’ riċerka minn kotba u internet fuq studji ta’ każijiet partikolari, mistoqsijiet 
oġġettivi (mistoqsijiet b’għażla multipla, veru/falz, imla l-vojt, eċċ.), tikkettjar u skeċċjar ta’ 
dijagrammi, reazzjonijiet spontanji, kitba ta’ esejs, mistoqsijiet strutturati li jeħtieġu 
tweġibiet qosra, analiżi t’artikli ta’ gazzetta, iddisinjar ta’ reklam, flyer jew powster.	
Assessjar	mogħti:	

Eżami ta’ tmiem is-sena ta’ siegħa u 30 minuta fis-9 u l-10 Sena. Eżami mock ta’ sagħtejn 
fil-11-il Sena. Żewġ evalwazzjonijiet ibbażati fl-iskola fid-9 Sena. (eż. preżentazzjoni, 
rapport ta’ żjara fuq il-post, riċerka fuq studju ta’ każ, assessjar tal-portafoll) 
Rapport dwar il-ħidma fuq il-post fl-10 Sena. 
Evalwazzjoni waħda bbażata fl-iskola fil-11-il Sena. (eż. preżentazzjoni, rapport ta’ żjara 
fuq il-post, riċerka fuq studju ta’ każ, assessjar tal-portafoll)	
Lista	ta’	ħiliet	miksuba	bl-istudju	tas-suġġett:	

a. Qari tal-mappa u ħiliet ta’ interpretazzjoni 
b. Ħiliet fil-qasam tas-suġġett (osservazzjoni, ġbir ta’ dejta primarja, analiżi ta’ dejta, 



	

	

	

preżentazzjoni ta’ riżultati) 
ċ . Ħiliet ta’ riċerka (minn kotba, textbooks u midja diġitali varji) 
d. Ħiliet ta’ preżentazzjoni orali 
e. Interpretazzjoni ta’ graffs u dejta statistika 
f. Ħiliet ta’ soluzzjonijiet għall-problemi u teħid ta’ deċiżjonijiet 
ġ. Ħiliet analitiċi 
g. Ħiliet ta’ komunikazzjoni	
Lista	tal-ħiliet	meħtieġa	biex	tistudja	s-suġġett:	

a. Ħiliet bażiċi fil-matematika (eż. il-qari tal-grafika) 
b. Kmand tajjeb tal-lingwa Ingliża 
ċ. Kreattività	
Isem	tal-Uffiċjal	tal-Edukazzjoni:	Edward	Gilson	

Indirizz	elettroniku:	edward.gilson@ilearn.edu.mt	


