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ID-DIPARTIMENT GĦALL-KURRIKULU,  

RIĊERKA, INNOVAZZJONI U TAGĦLIM TUL IL-ĦAJJA 

Id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar 

It-Taqsima tal-Assessjar Edukattiv  
 

L-Eżamijiet Annwali tal-Iskejjel Sekondarji 2018 
 

Il-ĦDAX-IL SENA L-ISTUDJI SOĊJALI (Option) L-ISKEMA TAL-MARKI 
 

 

TAQSIMA A MARKI TWEĠIBA 

Kull tweġiba oħra relevanti għandha tiġi aċċettata. 

1 1,1 (2) Sess huwa differenza bijoloġika. 

Ġeneru hu differenza soċjali u kulturali imposta fuq is-sess – 

deċiż mis-soċjetà partikulari skont iż-żmien. 

2 1,3 (4) Iva r-rwoli differenti tas-sessi qed jinbidlu. Tradizzjonalment, 

ir-raġel kien li jipprovdi l-manteniment tal-familja filwaqt li 

l-mara kellha r-responsabbiltà  li tieħu ħsieb id-dar u t-trobbija 

tal-ulied. Illum ir-rwoli fil-familja f’ħafna każijiet inbidlu kif 

ukoll anke xogħlijiet li kienu tradizzjonalment jagħmlu l-irġiel 

jew in-nisa biss, illum qed isiru miż-żewġ sessi rispettivi. 

3 (2) Inugwaljanza bejn is-sessi tirreferi għat-trattament inugwali jew 

perċezzjoni ta’ individwi bbażati fuq il-ġeneru. Dawn 

id-differenzi jiġu mibnija fuq ir-rwoli tas-sess f’soċjetà 

partikulari. 

4 1,1 (2) Il-ġenituri qed jiġu mgħejuna fit-trobbija tal-ulied permezz 

tal-leave tal-maternità u tal-ġenituri, filwaqt li qed jiġu offruti 

b’xejn iċ-ċentri ta’ kura għat-tfal matul il-jum.    

5 2,2 (4)   Id-deċiżjoni tagħhom ġeneralment tkun motivata: 

 mill-ħtieġa tal-familji tagħhom biex ikomplu b’livell ta’ 

għajxien dejjem aktar għoli. 

 mir-rata ogħla ta' nisa li jkomplu l-edukazzjoni tagħhom  

(li qabżu dik tal-irġiel fil-livell terzjarju) u għalhekk jagħżlu 

li jkomplu bil-karriera tagħhom. 

6 (3) L-Att tal-Vjolenza Domestika jiddefinixxi l-vjolenza domestika 

bħala ‘kwalunkwe att vjolenti, anke jekk ikun verbali biss, li jsir 

minn membru tad-dar fuq membru ieħor tad-dar u tinkludi 

kwalunkwe ommissjonijiet li jistgħu jikkawżaw dannu fiżiku jew 

morali lill-persuna l-oħra’. Għalhekk skont din il-liġi, il-vjolenza 

domestika tista’ tkun:  

 dannu fiżiku 

 dannu verbali 

 dannu morali 

7 (4) Illum diversi nisa jipparteċipaw fil-qasam politiku, fil-fatt f’Malta 

għandna nofs il-Membri Parlamentari Ewropej huma nisa. 

Mill-banda l-oħra għandna numru minimu ta’ membri 

parlamentari nisa fil-Parlament Malti. Dan ifisser li bin-nuqqas 

ta’ rappreżentanti nisa fil-Parlament Malti, id-demokrazija 

Maltija qed tiċċaħħdilha l-opportunità li tissaħħaħ. Fil-preżent 

għandna t-tieni President ta’ Malta li hija mara fl-istorja ta’ 

pajjiżna.   
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8 (4) Il-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa f’Malta ġie mwaqqaf fl-1964. 

Huwa organizzazzjoni mhux governattiva li tinkludi membri 

individwali u organizzazzjonijiet nazzjonali. Fil-fatt għandu 

l-għan li jippreżenta viżjoni wiesgħa tal-opinjonijiet tan-nisa 

dwar kwistjonijiet ta' interess pubbliku, kif ukoll li jtejjeb 

il-kwalità tal-ħajja għal kulħadd. Il-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa 

f’Malta jippromwovi l-ugwaljanza ta' opportunitajiet għan-nisa li 

jwassal sabiex il-mara jippermettilha tipparteċipa b'mod effettiv 

fil-livelli u fl-aspetti kollha tal-ħajja tal-komunità. 

Eżempji oħra jistgħu jkunu: 

 Assoċjazzjoni tan-Nisa fin-Negozju; 

 Il-Kunsill għall-Avvanz tal-Mara; 

 L-Organizzazzjoni Dinjija dwar ix-Xogħol; 

 Il-Konvenzjoni Magħquda dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. 

TOTAL 25   

 

TAQSIMA B MARKI TWEĠIBA 

Kull tweġiba oħra għandha tiġi aċċettata. 

1 (2) Il-kelma ‘globalizzazzjoni’ tirreferi għal sensiela ta’ proċessi li 

qed ibiddlu l-ħajja soċjali kemm f’pajjiżi industrijalizzati u kemm 

f’dawk li huma inqas żviluppati. 

2 2,2 (4)  L-aspett ekonomiku: Il-kummerċ qed jopera fuq skala 

internazzjonali u għalhekk il-prodotti u s-servizzi qed 

jikkompetu ma’ dawk lokali u dawk li jiġu minn barra 

l-pajjiż. 

 L-aspett teknoloġiku: It-teknoloġija għamlitha aktar faċli 

biex l-aħbarijiet jgħaddu b'ħeffa minn post għall-ieħor, biex 

il-kumpaniji jistgħu jtejbu l-produttività tagħhom u l-banek 

jistgħu jagħmlu tranżazzjonijiet malajr minn pajjiż 

għall-ieħor; persuni ’l bogħod minn xulxin jistgħu jżommu 

kuntatt permezz tiegħu. 

 L-aspett soċjali u kulturali: In-nies qed jitħalltu minħabba 

t-turiżmu, emigrazzjoni, immigrazzjoni u anke relazzjonijiet 

ta' nies minn pajjiżi differenti. Din id-diversità kulturali ġabet 

diversità fil-familji, fil-komunitajiet u anke fis-soċjetà. 

 L-aspett politiku: Bil-globalizzazzjoni, illum nitkellmu fuq 

politika globali. Diversi għaqdiet internazzjonali finanzjarji u 

politiċi jaffettwaw lil xulxin fid-dinja tal-lum.  

L-istudenti għandhom jagħtu żewġ eżempji. 

3 (2) Interdipendenza bejn il-pajjiżi tirreferi għall-fatt li aħna lkoll 

bżonn xulxin ekonomikament, politikament u soċjalment. Dan 

ifisser li x’jiġri f’pajjiż jista’ jħalli effett pożittiv jew negattiv fuq 

pajjiżi oħra.   
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4 2 

 

 

1,1 (4) 

a) Monopolju jfisser li kumpanija jkollha l-kontroll fuq 

il-provista ta’  prodott jew servizz f’suq partikulari.  

b) L-istudenti jistgħu jsemmu tnejn minn dawn li ġejjin: 

 Permezz ta’ sweatshops, f’xi pajjiżi l-ħaddiema jaħdmu 

f’kundizzjonijiet ħżiena b’paga baxxa ħafna. Insibu tfal li 

jmorru jaħdmu minflok l-iskola u jħallsuhom paga miżera 

(child labour). 

 Produtturi żgħar u azjendi żgħar jiġu meqruda minħabba li ma 

jkunux f’qagħda li jikkompetu ma’ prodotti rħas impurtati. 

 Il-fatt li kumpanija jkollha monopolju tista’ twassal 

għall-prezzijiet għoljin, b’detriment għall-konsumatur. 

 Jekk kumpanija multinazzjonali titlaq mill-pajjiż tista’ tħalli 

effett negattiv bħal qgħad fost il-ħaddiema. 

5 1,1,1 (3)  Effetti pożittivi tal-globalizzazzjoni: 

 Li tgħaqqad kulturi differenti u tgħin fl-oqsma tax-xjenza, 

teknoloġija u fit-tqassim tal-għerf bejn pajjiżi differenti. 

 Għaqqdet il-komunikazzjoni dinjija. 

 Tgħin billi jkun hemm solidarjetà meta jkun hemm xi diżastru 

naturali. 

 Għenet fil-progress tad-drittijiet tal-bniedem (tgħin fit-tixrid 

tal-idea ta’ demokrazija). 

 Rawwimna kuxjenza favur il-protezzjoni tal-ambjent b’mod 

globali. 

L-istudenti għandhom jagħtu tliet eżempji. 

6 1,1,1 (3) Bħala żagħżugħ/a tista’ tiġi affettwat/a permezz ta’: 

 Aktar għażla ta’ prodotti minħabba xiri online. 

 Influwenza mill-mużika, ikel, festi li ġejjin minn kulturi oħra. 

It-tradizzjonijiet tal-pajjiż qed jispiċċaw u deħlin 

tradizzjonijiet ġodda. 

 Il-midja soċjali u networking qed tgħin liż-żgħażagħ ikunu 

aktar miftuħa għal ideat differenti. 

7 1,1,1 (3)  Fil-kummerċ ġust, il-ħaddiema fil-pajjiżi l-fqar jieħdu ħlas 

ġust ta’ xogħolhom.  

 Il-ħaddiema u l-familji tagħhom ikunu jistgħu jtejbu l-kwalità 

tal-ħajja tagħhom u ta’ wliedhom permezz ta’ edukazzjoni. 

 Ikunu jistgħu jgħixu f’ambjent mhux imniġġes.  

 Ikollhom aċċess għal kura medika tajba. 

L-istudenti għandhom jagħtu tliet eżempji. 

8 (4)  Il-Ġnus Magħquda hija għaqda internazzjonali li fiha tiġbor 

kważi l-pajjiżi kollha tad-dinja. Il-pajjiżi membri jaħdmu 

favur il-paċi, ħbiberija, kummerċ u ġid.  Il-Ġnus Magħquda 

twaqqfet bil-għan li jiġu evitati l-gwerrer filwaqt li taħdem 

favur id-drittijiet tal-bniedem. Il-Ġnus Magħquda għandha 

numru ta’ aġenziji jew organizzazzjonijiet li jaħdmu ħafna 

f’oqsma differenti, fosthom l-ILO (Għaqda Dinjija 

tax-Xogħol), il-FAO (Għaqda tal-Ikel u l-Biedja), l-WHO 

(Għaqda Dinjija tas-Saħħa), il-UNESCO (United Nations 

Educational Scientific Cultural Organization) u l-UNICEF 

(United Nations Children’s Fund). 

TOTAL 25  
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TAQSIMA C MARKI TWEĠIBA 

Kull tweġiba oħra relevanti għandha tiġi aċċettata. 

Il-25 marka għal 

kull tema jitqassmu 

kif ġej: 
 

21-25: Eċċellenti 

16-20: Tajba 

12-15: Mhux ħażin 

0-11: Mhux tajjeb 

  

1 25  Migrazzjoni ġeneralment isseħħ minħabba riżultat ta’ taħlita ta’ 

push u pull factors. 

Push factors huma raġunijiet għaliex nies jitilqu minn post 

partikulari. Dawn jinkludu:  

nuqqas ta’ servizzi; nuqqas ta’ sigurtà; rata għolja ta’ 

kriminalità; nuqqas ta’ prodotti agrikoli minħabba nixfa, 

għargħar; faqar u/jew gwerra. 

Pull factors huma raġunijiet għaliex nies jiġu attirati biex 

imorru f’post partikulari. Dawn jinkludu: 

aktar impjiegi; aktar ġid; servizzi aħjar; klima tajba; anqas 

kriminalità; aktar sigurtà; stabbiltà politika; art fertili; riskju 

aktar baxx minn perikli naturali bħal għargħar, kesħa u/jew 

terremoti. 

Effetti pożittivi tal-migrazzjoni: 

 Il-pajjiż ikollu aktar nies li għandhom sengħa, esperjenza 

u degrees. 

 Aktar taħlit ta’ kulturi u lingwi u għalhekk ikun hemm 

aktar varjetà fil-pajjiż. 

 Iċ-ċittadini jidraw aktar u jaċċettaw kulturi li huma 

differenti minn tagħhom. 

 Aktar possibbilità li l-gvernijiet isaħħu bejniethom 

l-aspetti ekonomiċi, soċjali u politiċi. 

Effetti negattivi tal-migrazzjoni: 

 Żieda qawwija fil-popolazzjoni. 

 L-aqwa nies li għandhom sengħa jew ċertifikati jitilqu 

mill-pajjiż biex isibu xogħol aħjar f’pajjiż ieħor; brain 

drain u skills drain. 

 Aktar kompetizzjoni biex issib xogħol. 

 Razziżmu u biżà mill-barranin. 

 Jekk ikun hemm żieda qawwija fil-popolazzjoni, 

il-prezzijiet tad-djar jogħlew. 
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2 25  L-istudenti għandhom isemmu punti bħal: 

 Agħlaq it-tapp tal-ilma meta m’għandekx aktar bżonn.  

 Uża magna tal-ħasil tal-platti, u użaha meta tkun mimlija, 

biex tevita li taħli l-ilma biex toqgħod taħsel platt wieħed. 

B’dan il-mod huwa stmat li kull dar taħli gallun ilma anqas 

f’ġurnata. 

 Ara li ma jinħeliex ilma tax-xita billi fejn tista’, tibni bjar 

fejn jinħażen l-ilma tax-xita u mhux jispiċċa fil-baħar. 

 Itfi d-dawl sabiex kemm jista’ jkun tevita li jinħela 

l-elettriku. Matul il-ġurnata huwa tajjeb li tiftaħ għad-dawl, 

billi tiftaħ it-twieqi u b’hekk id-dawl tax-xemx jimla 

l-kmamar u jgħin sabiex tissaħħan id-dar fix-xitwa. Fis-sajf 

ara li tagħlaq permezz ta’ purtieri jew blinds sabiex tevita 

sħana żejda fid-dar kif ukoll tipproteġi l-għamara minn 

raġġi diretti li jagħmlu l-ħsara fil-ġranet sajfija. 

 Ngħinu biex jinżergħu u jiġu msaqqija pjanti u siġar li 

jgħinu sabiex ikollna arja aktar nadifa. 

 Issieħeb f’għaqdiet internazzjonali bħal Greenpeace, jew xi 

għaqda Maltija li tieħu ħsieb l-ambjent, u b’hekk tkun qed 

tinvesti fil-futur tiegħek, tal-ġenerazzjonijiet futuri, ta’ 

pajjiżna u tad-dinja. 

 It-trasport qed tkun waħda mill-problemi li naffaċċjaw 

f’pajjiżna kuljum. Nistgħu nagħtu l-kontribut tagħna sabiex 

negħlbu din l-isfida billi: 

↳ Kieku ħafna minna jagħmlu carpooling, jiġifieri 

mmorru ma’ ħaddieħor, kieku nkunu qed innaqqsu t-tniġġis 

bejn wieħed u ieħor b’erba’ darbiet. Carpooling jista’ jsir 

ma’ ħbieb, ġirien u kollegi fuq il-post tax-xogħol jew nies 

oħra sejrin fl-istess direzzjoni. 

↳ Il-karozza tingħata service regolari sabiex it-tniġġis li 

joħroġ mill-karozza jkun anqas. 

↳ Tintuża r-rota bħala mezz ieħor alternattiv sabiex 

ikollna anqas tniġġis filwaqt li tonqos il-konġestjoni 

tat-traffiku.  

↳ Fejn hu possibbli taħdem mid-dar, sabiex jonqos  

it-tniġġis filwaqt li ma jintefqux flus fuq petrol jew diesel. 
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3 25 Il-faqar huwa sfida kumplessa u diffiċli fid-dinja tal-lum 

speċjalment f'pajjiżi li qed jiżviluppaw. Il-faqar għandu bosta 

aspetti, ċertament jinvolvi nuqqas ta’ assi umani u fiżiċi. 

F’ċerta każijiet in-nies ma jkollhomx mezzi materjali biżżejjed 

sabiex jakkwistaw ikel u ħtiġijiet oħra. Dan ifisser ukoll li 

n-nies jispiċċaw jgħixu b’livell baxx ta’ saħħa, telf ta’ impjiegi, 

tnaqqis ekonomiku, vjolenza u kunflitti fis-soċjetà. 

Faqar Assolut 

Il-faqar assolut jew estrem hu meta n-nies m’għandhomx 

il-ħtiġijiet bażiċi u b’hekk ma jkollhomx il-bżonnijiet 

neċessarji biex jgħixu. Pereżempju, jistgħu ma jkollhomx ikel, 

ilma nadif, akkomodazzjoni xierqa, ħwejjeġ jew mediċini 

suffiċjenti li mingħajrhom in-nies jitħabtu biex jibqgħu ħajjin. 

Dan huwa l-aktar komuni fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. 

Faqar Relattiv 

Il-faqar relattiv huwa meta l-istil ta' ħajja u d-dħul ta' xi nies 

huwa tant agħar mill-livell ġenerali ta' għajxien fil-pajjiż jew 

reġjun li fih jgħixu. Dawk li qegħdin f’faqar relattiv ibatu biex 

jgħixu ħajja normali u biex jipparteċipaw f'attivitajiet 

ekonomiċi, soċjali u kulturali. Il-faqar relattiv ivarja minn 

pajjiż għall-ieħor, skont l-livell tal-għajxien li jgawdu 

l-maġġoranza. Filwaqt li mhux daqshekk estrem bħala faqar 

assolut, il-familji li jbatu minn faqar relattiv isofru ħafna 

speċjalment meta jqabblu l-livell t’għajxien tagħhom ma’ 

familji oħra li jgħixu fl-istess komunità.  

L-Effetti tal-Faqar: 

1. L-Edukazzjoni: Huwa fatt li l-isfond fejn jgħixu u jikbru 

t-tfal għandu effett sinifikanti fuq il-prestazzjoni tagħhom 

fl-iskola. Il-persuni li ġejjin minn familji bi dħul baxx, 

il-probabbiltà hi li għandhom anqas ċans li jmorru tajjeb 

akkademikament. 

2. Żvilupp tat-Tfal: It-tfal li jgħixu fil-faqar qegħdin aktar 

f’riskju li jitgħallmu mġiba ħażina u huma aktar 

suxxettibbli għall-mard mentali hekk kif jikbru. Tfal li 

jgħixu f'faqar kostanti juru wkoll żvilupp inferjuri, meta 

mqabbel mat-tfal minn sfondi soċjoekonomiċi ogħla. 

3. Kriminalità: Il-faqar għandu effett sinifikanti u dirett fuq 

il-probabbiltà li ż-żgħażagħ jinvolvu ruħhom fil-vjolenza 

fl-età ta' 15-il sena. Żgħażagħ li jgħixu f'familja fejn il-kap 

tal-familja jkun qiegħed, il-probabbiltà tkun li 

jipparteċipaw fi mġiba kriminali. Dan ifisser li għal ċerti 

tipi ta' żgħażagħ, li jgħixu f'dar fqira żżid ir-riskju li jidħlu 

f'vjolenza lil hinn minn dak li wieħed jistenna. 

4. Mobilità Soċjali: Tfal li jitwieldu fil-faqar, il-probabbiltà 

tkun li huma wkoll la jikbru jkunu foqra. Dan jiġri l-aktar 

meta l-ġenituri ma jkunux jistgħu jsibu xogħol stabbli, u 

għalhekk ma jkunux f’qagħda li jipprovdu lit-tfal tagħhom 

l-attenzjoni meħtieġa u r-riżorsi. Dan fl-aħħar mill-aħħar 

jagħmilha iktar diffiċli għalihom biex jibnu ħajja aħjar 

għat-tfal tagħhom fil-ġejjieni. 
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5. Infiq Soċjali: Meta l-adulti ma jkunux jistgħu jilħqu 

l-potenzjal sħiħ tagħhom fis-soċjetà, dawn jikkontribwixxu 

b'mod inqas produttiv għall-ekonomija. Ħafna drabi dawn 

jirċievu benefiċċji ta' pagamenti u għalhekk dħul inqas 

mit-taxxi u żieda fl-infiq soċjali.  

4 25  Iż-żgħażagħ fis-soċjetà huma grupp li jistħoqqlu attenzjoni 

partikulari.  Huma grupp partikulari minħabba fl-età u 

l-problemi speċifiċi tagħhom.  Dawn mhumiex biss minħabba 

t-tibdil fiżiku li għaddejjin minnu, imma wkoll minħabba 

l-bidla soċjali.  

Il-persuna ma timmaturax mill-ewwel. Il-persuna tkun qiegħda 

tfittex li ssib postha fis-soċjetà.  Dan mhux biss bħala stat jew 

xogħol imma anki bħala identità. Il-persuna trid issib postha u 

biex tagħmel dan trid tiskopri wkoll min hi.  Ħafna żgħażagħ 

jagħżlu xi persuna oħra bħala xempju tagħhom u jippruvaw 

isegwu l-eżempju tagħhom.  Huma jippruvaw jimmudellaw 

l-imġiba tagħhom, saħansitra l-ħwejjeġ li jilbsu u l-lingwaġġ li 

jitkellmu bih.  Iż-żgħażagħ qegħdin f’fażi ta’ 

esperimentazzjoni.  Dan mhux biss fi ħwejjeġ, mużika u oħrajn, 

imma wkoll b’alkoħol, sigaretti u agħar minnhekk, drogi.  

Insibu li l-influwenza tal-ġenituri tnaqqas u tibda tiżdied dik 

tal-ħbieb.   B’hekk iż-żgħażagħ ikunu jridu juru li kibru billi 

jsegwu l-eżempju ta’ sħabhom biex jiġu aċċettati. 

Bosta żgħażagħ juru li mhumiex kuntenti bis-soċjetà ta’ 

madwarhom, għalhekk dejjem jikkontestaw dak li jsir 

mill-ġenerazzjoni adulta.  Iż-żgħażagħ dejjem urew li huma 

jagħtu importanza kbira lit-tliet valuri kbar fil-ħajja aktar minn 

kull ġenerazzjoni oħra.  Dawn il-valuri, li ħafna drabi 

għaż-żgħażagħ huma fundamentali, jinkludu r-rispett 

għall-persuna umana, il-libertà u s-solidarjetà.  Minħabba 

f’hekk ir-relazzjonijiet bejn iż-żgħażagħ u l-adulti aktarx li ma 

tantx ikunu tajbin u dan inissel problemi fiż-żgħażagħ biex 

dawn jagħmlu lilhom infushom stmati mis-soċjetà.  

Iż-żgħożija hija żmien ta’ kriżi, imma wkoll żmien t’avventura 

meta l-persuna tibda tiskopri aktar fiex hi kapaċi u dwar 

id-dinja ta’ madwarha.  Huwa żmien ta’ entużjażmu u ħbiberiji 

ġodda.  Huwa żmien meta ħafna żgħażagħ jipparteċipaw 

f’għaqdiet volontarji.  Ħafna drabi ssib li dawn iż-żgħażagħ 

jagħtu sehem kbir biex ċerti avvenimenti, speċjalment lokali u 

nazzjonali jkunu ta’ suċċess.  Pereżempju l-festa tar-raħal, 

maratoni bħal dik tal-volleyball b’risq id-Dar tal-Provvidenza, 

maratona tal-futboll b’risq Puttinu Cares u ħafna oħrajn. 

Dawn l-attivitajiet li għadna kemm semmejna, ħafna drabi 

jagħtu opportunità liż-żgħażagħ sabiex iduqu l-ħajja 

tax-xogħol u l-organizzazzjoni tagħha. 
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5 25  L-istorja tad-dinja wrietna li ħafna nies, bil-mod il-mod, dejjem 

żiedu u qed iżidu l-għarfien teknoloġiku tagħhom u jgħadduh 

lil ta’ warajhom. Titjib ċkejken kull ftit ta’ żmien fuq numru ta’ 

snin jista’ jwassal għall-bidla sħiħa f’xi għodda – hekk titnissel 

idea ġdida li twarrab għalkollox teknika qadima. It-teknoloġiji 

jiżviluppaw u jinbidlu għaliex bnedmin b’teknika differenti 

jiltaqgħu ma’ xulxin u jitgħallmu mingħand xulxin. Dawn 

il-kuntatti jseħħu bil-kummerċ (li jġib materjal ġdid u snajja’ 

ġodda), bil-gwerer (li jagħtu spinta kbira lill-iżvilupp 

tal-armamenti u tat-teknoloġija tal-gwerra) u b’elf mod ieħor. 

Matul l-għexieren ta’ snin rajna avvanzi kbar fit-teknoloġija, 

bħall-ħolqien ta’ magni li jaħdmu bil-faħam, bl-istim u anki 

bl-enerġija elettrika. 

It-teknoloġija kellha effetti kbar fuq is-soċjetà. Jekk nieħdu 

l-mezzi tat-trasport wieħed isib firxa twila ta’ bidliet. 

Bl-introduzzjoni tal-vapuri u aktar b’dik tal-ajru, wieħed jista’ 

faċilment jivjaġġa minn post għall-ieħor.  Il-bniedem għalhekk 

għandu diversi opportunitajiet biex jikseb stil ta’ ħajja flimkien 

ma’ kulturi differenti. Dawn fl-aħħar mill-aħħar ikollhom effett 

fuq il-persuna u għalhekk fuq is-soċjetà inġenerali. 

Ir-rivoluzzjoni industrijali ħolqot tibdil soċjali u ekonomiku 

kbir. In-nies ma baqgħux jaħdmu fir-raba’ iżda telqu lejn ħajja 

mgħaġġla fl-ibliet biex jaħdmu ġewwa fabbriki fejn ix-xogħol 

manwali ġie meħud mill-makkinarju. Hemmhekk beda jsir 

xogħol ripetittiv u ħafna drabi monotonu fejn l-unika 

konsolazzjoni hija l-paga fl-aħħar tax-xahar. 

Fil-qasam tal-komunikazzjoni ġie żviluppat l-użu tar-radju, 

telefown, televiżjoni u anke l-kompjuter. Dawn kollha kienu 

determinanti biex jiġu żviluppati l-mezzi ewlenin ta’ 

komunikazzjoni soċjali li tant drajna madwarna llum. 

L-internet u l-mowbajl kompla jiffaċilita l-mezz ta’ 

komunikazzjoni bejn diversi persuni irrelevanti mid-distanza li 

jista’ jkun hemm bejniethom. 

It-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni 

magħrufa aħjar bħala ICT, ħadet rwol ċentrali fl-industrija u 

fl-ekonomija Maltija. Din l-ICT illum hija industrija fiha 

nnifisha u fil-fatt ħafna nies jaħdmu fiha. Illum l-ICT hija 

s-sinsla tal-ekonomija Maltija. 

L-ICT teħtieġ speċjalizzazzjoni u għalhekk istituzzjonijiet 

bħall-Università, l-MCAST u istituzzjonijiet privati li joffru 

diversi korsijiet li qed isiru f’kollaborazzjoni ma’ kumpaniji 

tal-ICT.   

It-tekonoloġija hija dinamika u tiżviluppa l-ħin kollu. F’dan 

il-każ dawn l-iżviluppi ser ikomplu jaffettwaw lilna, lis-soċjetà, 

pajjiżna u lid-dinja kemm fil-pożittiv u anke fin-negattiv. 

TOTAL 50   
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