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Għażla	tas-Suġġett: Home	Economics	
	 	
Jekk	jogħġbok	indika	r-rotta	offruta:	
Applikata:	____ 	
Akkademika: Iva	
Vokazzjonali: ____ 
	
Introduzzjoni	Ġenerali	għas-Suġġett:	
Is-suġġett tal-Home Economics jinkludi t-tagħlim u l-padrunanza tal-għarfien, ħiliet u 
kompetenzi relatati mal-litteriżmu tal-ikel, finanzi, affarijiet tal-konsumatur, saħħa u 
ambjent. Dawn kollha jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ studenti kunfidenti permezz tal-
promozzjoni tal-benessri għall-ħajja u għat-tagħlim. Il-Home Economics għandu l-mira li 
jgħin lill-istudenti jgħixu ħajja effettiva u sostenibbli, mhux biss bħala individwi, iżda wkoll, 
bħala membri ta’ familja u ta’ komunità, fil-kuntest ta’ soċjetà diversa kulturalment, 
soċjalment u ekonomikament.	
Lista	ta’	temi	studjati:		
Il-Home Economics huwa bbażat fuq sitt temi prinċipali li huma: 
a. L-Ikel, in-Nutrizzjoni u s-Saħħa inkluż in-nutrijenti, stil ta’ ħajja sana, prodotti tal-ikel, 
tikkettar tal-ikel, metodi ta’ tisjir u ikel ippjanat għal ħtiġijiet ta’ dieti differenti. 
b. Interventi Prattiċi inkluż l-ippjanar, il-preparazzjoni, it-tisjir, kif jiġi servut l-ikel u l-
evalwazzjoni. 
ċ. Il-Familja u l-Benessri Tagħha li tinkludi l-unità tal-familja, l-iżvilupp tal-kura tat-tfal, iċ-
ċittadini anzjani fis-soċjetà u persuni b’diżabilità. 
d. Is-Sigurtà u l-Valutazzjoni tar-Riskju inkluża l-ewwel għajnuna sempliċi, l-użu sikur u 
korrett tat-tagħmir tal-Laboratorju tal-Ikel, is-sigurtà ġewwa u barra d-dar. 
e. Litteriżmu Finanzjarju u Għarfien tal-Konsumatur inkluż id-drittijiet u r-
responsabbiltajiet tal-konsumatur, ħtiġijiet u xewqat, ibbaġitjar, prattiki tax-xiri u metodi ta’ 
ħlas. 
f. Ġestjoni tar-Riżorsi Sostenibbli inkluż l-użu effiċjenti tar-riżorsi, kif tirrispetta l-
ambjent, separazzjoni tal-iskart, food miles, l-impronta tal-karbonju u skart tal-ikel.	
Attivitajiet	involuti	fil-klassi:	
Attivitajiet tal-klassi jistgħu jitwettqu fuq livell individwali u/jew fi grupp. Dawn jinkludu ice 
breakers, xenarji ta’ każijiet, diskussjonijiet, kwiżżijiet, esperimenti, riċerka, 
preżentazzjonijiet, energisers, investigazzjonijiet, dimostrazzjonijiet u sessjonijiet prattiċi.	
Xogħol	assenjat	għad-dar:	
Ix-xogħol għad-dar jista’ jinkludi xogħol kreattiv, ippjanar u t-twettiq t’evalwazzjoni ta’ 
sessjoni prattika, riċerka u ħidmiet relatati ma’ suġġetti differenti.	
Assessjar	mogħti:	
Il-Home Economics juża varjetà ta’ modi ta’ assessjar li jinkludu inkarigi prattiċi, kompiti 
qosra u xogħol ta’ investigazzjoni biex tkun tista’ ssir valutazzjoni tal-għarfien, tal-ħiliet u l-
kompetenzi b’enfasi fuq l-assessjar formattiv. Permezz ta’ dan l-assessjar kontinwu, l-
għalliem u min qed jitgħallem jistgħu jiddeterminaw il-progress miksub. Ir-risposti mogħtija 
mill-għalliem se jgħinu lill-istudenti biex itejbu x-xogħol tagħhom u jilħqu l-għanijiet stabbiliti. 
Assessjar summattiv jintuża wkoll biex jipprovdi lill-għalliema u lill-istudenti b’informazzjoni 
biex jevalwaw it-tagħlim tal-istudenti, l-akkwist tal-ħiliet u l-kisba akkademika.	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


