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RAZZJONAL 

STUDJI SOĊJALI 

 
Minn perspettiva pedagoġika, it-tagħlim tal-Istudji Soċjali għandu jkun ferm aktar mit-trasmissjoni awtomatika 

ta’ fatti u figuri. Huwa l-apprezzament ta’ kif postijiet u popli twieldu, għexu u evolvew, u ta’ kif il-bnedmin 

jirrispondu għax-xewqat u l-bżonnijiet ta’ xulxin. Huwa l-iżvilupp ta’ attitudni ta’ rispett lejn ideat, twemmin u 

kulturi differenti. L-Istudji Soċjali huwa l-istudju ta’ aspetti kulturali, ekonomiċi, ġeografiċi u storiċi tal-passat, 

il-preżent u l-futur tas-soċjetà. 
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L-Istudji Soċjali 

 
Introduzzjoni: 

 

L-Istudji Soċjali, aktar minn suġġett limitat, jista’ jitqies bħala għalqa wiesa ta’ dixxiplini li jinkorpora fih diversi suġġetti u 

komponenti oħrajn. Dawn jirrelataw l-iżjed ma’ u jisselfu prinċipalment mill-Ġeografija, l-Istorja, l-Ekonomija, iċ-Ċivika, l-Etika, 

il-Psikoloġija, il-Filosofija, u l-Antropoloġija. B’mod bażiku iżda, l-Istudji Soċjali bħala punt tat-tluq jiffoka prinċipalment fuq il-

bniedem u r-relazzjonijiet tiegħu kemm ma’ l-ambjent li jgħix fih, kif ukoll mal-bnedmin l-oħrajn ta’ madwaru. 

 

Fost id-diversi temi li ġeneralment jiġu diskussi fl-Istudji Soċjali insibu: 

a) Kulturi differenti, diversità u multi-kulturaliżmu, 

b) Iż-żmien, il-bidla u l-kontinwità,  

c) Sistemi ta’ twemmin u valuri matul iż-żminijiet u fil-preżent, 

d) Ġnus, popli, pajjiżi, artijiet u l-ambjent, 

e) Żvilupp inter-personali u intra-personali, u identità, 

f) Individwi, gruppi soċjali u istituzzjonijiet, 

g) Forom differenti ta’ poter, awtorità’ u governanza, 

h) Sistemi ta’ produzzjoni, distribuzzjoni ta’ riżorsi, servizzi u konsum,  

i) Is-soċjetà u proċessi ta’ soċjalizzazzjoni, 

j) Konnessjonijiet u inter-dipendenzi nazzjonali, internazzjonali u globali, 

k) Ideali u realtajiet u prattiċi soċjali u ċivili. 

l) Drittijiet, dmirijiet , parteċipazzjoni soċjali u ċittadinanza attiva. 

 

Fis-sistema tal-edukazzjoni primarja Maltija, speċjalment fl-iskejjel tal-istat, l-Istudji Soċjali huwa kompost minn tlett zoni ta’ għarfien 

u tagħlim, Iċ-Ċivika, il-Ġeografija u l-Istorja. Fil-livell sekondarju dawn it-tlett komponenti jinfirdu u jiffurmaw suġġetti indipendenti 

minn xulxin. 

 

 



Id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar - 2022 

 

 

 

 

RAZZJONAL 

 
Ċivika 



Id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar - 2022 

 

 

 

IL-PROGRAMM STUDJI SOĊJALI (ĊIVIKA) 

Għall-Iskejjel Primarji  

 

Razzjonal Ġenerali: 

 

Il-programm ta’ l-Istudji Soċjali għall-Iskejjel Primarji Maltin, b’mod olistiku, għandu jwassal biex it-tfal jagħrfu aħjar kemm l-ambjent uman, 

kif ukoll dak ġeografiku u dak storiku, fl-aspetti differenti tagħhom. Iwassalhom ukoll biex    jifhmu aħjar is-soċjetà Maltija fl-isfond Malti, Ewro-

Mediterranju u globali, u jiksbu dawk il-ħiliet u l-attitudnijiet li jgħinuhom fil-ħajja tagħhom ta’ ċittadini responsabbli f’rabta ma’ ċittadini 

oħra f’pajjiżhom u fid-dinja. L-istudenti għandhom jakkwistaw tagħrif dwar dak li ġara fil-passat biex ikunu jistgħu jifhmu aħjar  dak li għadda 

minnu pajjiżna. Dan it-tagħrif għandu  jkun imsaħħaħ b'interpretazzjoni ta' għaliex ġara hekk fil-qedem. Dan il-programm ta’ tagħlim għandu l-

għan li jgħin l-istudenti jirrispettaw id-diversita`, l-ideat u d-drittijiet tal-oħrajn, japprezzaw l-ambjent naturali u storiku, u jemmnu dejjem fil-paċi u s-

solidarjetà ma’ l-oħrajn. 

 

Matul il-vjaġġ edukattiv tagħhom bejn l-ewwel u s-sitt sena tal-livell primarju, fil-komponent ĊIVIKA, l-istudenti għandhom jiksbu u 

jiżviluppaw dawn il-ħiliet: 

 

It-tfal jagħmlu osservazzjonijiet ta’ l-ambjent tagħhom billi jiddeskrivu oġġetti, imkejjen u persuni,  jesprimu ideat bażiċi fuq il-karatteristiċi 

ta’ l-ambjent naturali u dak uman. Juru li huma jagħmlu parti minn grupp billi jieħdu sehem fl-attivitajiet   tal-grupp. It-tfal ikunu kapaċi wkoll 

jiddeskrivu r-rwoli differenti fil-grupp.  

 

Is-sens ta’ soċjalizzazzjoni jibda jinħass aktar billi jikkomunikaw b’mod verbali u non-verbali ma’ forom differenti ta’ mġiba. Juru wkoll li 

lesti li jitgħallmu mill-oħrajn. Huma jiddeskrivu u jqabblu l-modi ta’ interazzjoni f’ambjenti soċjali differenti. Jgħidu kif jaħsbuha fuq  l-

ideat, ir-rwoli u l-imġiba ta’ l-oħrajn, u jippreżentaw il-ħsieb tagħhom bil-kitba. 

 

It-tfal jagħrfu r-rwoli differenti li jsawru l-ambjent soċjali. Huma juru għarfien bażiku tal-imġiba u r-relazzjonijiet soċjali fil-grupp. Il-mod 

kif jesprimu ruħhom, verbalment u bil-kitba ta’ sentenzi ħfief, juri li huma qegħdin jifhmu l-ideat ta’ nies oħra. Il-karatteristiċi ewlenin ta’ 

l-identità nazzjonali, bħalma hi l-Lingwa u t-Tradizzjonijiet, jibdew jiġu magħrufa. Xi arranġamenti soċjali fis-soċjetà, bħall-Familja u l-

Edukazzjoni, jibdew   jiġu identifikati. Il-proċess ta’ soċjalizzazzjoni jibda jinħass aktar hekk kif l-istudenti jibdew jitgħallmu jorbtu l-esperjenzi 

tagħhom ma’ dawk ta’ nies oħra fis-soċjetà. 

 

Jibdew isemmu drittijiet u dmirijiet bażiċi fil-ħajja tal-grupp. Jjitgħallmu jagħrfu x’inhu r-rwol ta’ l-istituzzjonijiet soċjali fil-ħajja ta’ 

nazzjon, u jiddeskrivu dan ir-rwol b’mod orali u bil-kitba. Huma jibdew jaddottaw metodi elementari ta’ riċerka, bħalma hu l-ġbir ta’ 

informazzjoni, biex jagħmlu studji deskrittivi ta’ l-ambjent soċjali. 
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IL-PROGRAMM STUDJI SOĊJALI (ĠEOGRAFIJA) 

Għall-Iskejjel Primarji  

 

Razzjonal Ġenerali: 

 

Il-programm ta’ l-Istudji Soċjali għall-Iskejjel Primarji Maltin, b’mod olistiku, għandu jwassal biex it-tfal jagħrfu aħjar kemm l-ambjent uman, 

kif ukoll dak ġeografiku u dak storiku, fl-aspetti differenti tagħhom. Iwassalhom ukoll biex    jifhmu aħjar is-soċjetà Maltija fl-isfond Malti, Ewro-

Mediterranju u globali, u jiksbu dawk il-ħiliet u l-attitudnijiet li jgħinuhom fil-ħajja tagħhom ta’ ċittadini responsabbli f’rabta ma’ ċittadini 

oħra f’pajjiżhom u fid-dinja. L-istudenti għandhom jakkwistaw tagħrif dwar dak li ġara fil-passat biex ikunu jistgħu jifhmu aħjar  dak li għadda 

minnu pajjiżna. Dan it-tagħrif għandu  jkun imsaħħaħ b'interpretazzjoni ta' għaliex ġara hekk fil-qedem. Dan il-programm ta’ tagħlim għandu l-

għan li jgħin l-istudenti jirrispettaw id-diversita`, l-ideat u d-drittijiet tal-oħrajn, japprezzaw l-ambjent naturali u storiku, u jemmnu dejjem fil-paċi u s-

solidarjetà ma’ l-oħrajn. 

 

Matul il-vjaġġ edukattiv tagħhom bejn l-ewwel u s-sitt sena tal-livell primarju, fil-komponent tal-ĠEOGRAFIJA, l-istudenti għandhom 

jiksbu u jiżviluppaw dawn il-ħiliet: 

 

Permezz ta’ espressjoni orali, kitba, stampi, mapep, u għodod diġitali, it-tfal ikunu kapaċi jagħtu tifsira għal firxa ta’ bosta elementi fiżiċi 

u umani li jinsabu fil-Gżejjer Maltin. Fil-klassi jipparteċipaw f’attivitajiet maħsuba biex ikabbru l-konoxxenza ta’ nħawi naturali u umani 

li jinsabu kemm qrib ir-raħal jew il-belt tagħhom, kif ukoll fil-kumplament tal-gżejjer Maltin. Huma juru wkoll li jafu jispjegaw xi kuntrasti 

f’xi oqsma speċifiċi tal-ambjent Malti.  

 

Juru li jifhmu xi punti speċifiċi li fuqhom jaħdmu xi sistemi jew ċikli naturali tal-ħajja ta’ kuljum (eż: il-lejl u n-nhar, maltemp u kalma, u 

l-istaġuni) u t-tibdil interattiv li jseħħ waqt il-proċess ta’ xi wħud minn dawn iċ-ċikli.  

 

It-tfal jagħrfu l-kuntrasti bejn il-forom ġeografiċi fl-ambjent Malti u xi wħud fir-reġjun tal-Mediterran u jkunu jafu jagħtu xi raġunijiet għal 

dawn il-kuntrasti. Huma juru li jafu fejn jinsabu l-kontinenti fid-dinja, il-pajjiżi ta’ madwar il-Mediterran, il-portijiet ewlenin u l-gżejjer 

ewlenin f’dan il-baħar. It-tfal jibdew  joffru raġunijiet għall-karattru distintiv ta’ postijiet u nħawi fil-Gżejjer Maltin. 

  

It-tfal ikunu jafu wkoll  jiġbru u jippreżentaw tagħrif ta’ studju ġeografiku ħafif maħdum fl-istrutturi tal-iskola stess. It-tfal jindikaw xi xorta 

ta’ studju ambjentali u juru li jifhmu u jafu jużaw xi riżorsi meħtieġa biex jitwettaq tiftix ġeografiku. Huma jkunu kapaċi jinterpretaw mapep 

sempliċi u ritratti meħtieġa għal studju ġeografiku u, marbut ma’ dan, l-użu bażiku tat-teknoloġija tal-informatika. 
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IL-PROGRAMM STUDJI SOĊJALI (STORJA) 

Għall-Iskejjel Primarji 
 

Razzjonal Ġenerali: 

 

Il-programm ta’ l-Istudji Soċjali għall-Iskejjel Primarji Maltin, b’mod olistiku, għandu jwassal biex it-tfal jagħrfu aħjar kemm l-ambjent uman, 

kif ukoll dak ġeografiku u dak storiku, fl-aspetti differenti tagħhom. Iwassalhom ukoll biex    jifhmu aħjar is-soċjetà Maltija fl-isfond Malti, Ewro-

Mediterranju u globali, u jiksbu dawk il-ħiliet u l-attitudnijiet li jgħinuhom fil-ħajja tagħhom ta’ ċittadini responsabbli f’rabta ma’ ċittadini 

oħra f’pajjiżhom u fid-dinja. L-istudenti għandhom jakkwistaw tagħrif dwar dak li ġara fil-passat biex ikunu jistgħu jifhmu aħjar  dak li għadda 

minnu pajjiżna. Dan it-tagħrif għandu  jkun imsaħħaħ b'interpretazzjoni ta' għaliex ġara hekk fil-qedem. Dan il-programm ta’ tagħlim għandu l-

għan li jgħin l-istudenti jirrispettaw id-diversita`, l-ideat u d-drittijiet tal-oħrajn, japprezzaw l-ambjent naturali u storiku, u jemmnu dejjem fil-paċi u s-

solidarjetà ma’ l-oħrajn. 

 

Matul il-vjaġġ edukattiv tagħhom bejn l-ewwel u s-sitt sena tal-livell primarju, fil-komponent STORJA, l-istudenti għandhom jiksbu u 

jiżviluppaw dawn il-ħiliet: 

 

B'użu ta' diversi riżorsi edukattivi, it-tfal għandhom jiddistingwu bejn il-preżent u l-passat fil-ħajja tagħhom u ta' nies oħra, u jkunu kapaċi 

jifhmu x'inhi kronoloġija billi jpoġġu ġrajjiet differenti wara xulxin. Huma għandhom jifhmu u jagħtu tagħrif dwar xi wħud mill-ġrajjiet 

ewlenin u l-personaġġi li studjaw dwarhom, u jkunu kapaċi jakkwistaw informazzjoni sempliċi minn diversi tipi ta' evidenza li jinkludu 

stampi, testi u sorsi diġitali varji. 

 

It-tfal għandhom jifhmu li ħajjithom hija ferm differenti mill-ħajja tan-nies l-oħrajn li għexu fil-passat. Huma jkunu kapaċi jagħmlu 

osservazzjonijiet sempliċi fuq in-nies li studjaw dwarhom u jistaqsu mistoqsijiet jew ifittxu tagħrif minn diversi sorsi ta' evidenza. Huma 

jibdew jipproduċu xi forma sempliċi ta' kitba strutturata dwar il-ħajja tan-nies tal-passat u l-ġrajjiet tagħhom. 

 

It-tfal jibdew jassoċjaw xi ismijiet storiċi ma' perijodi speċifiċi ta' żmien, jirriflettu fuq il-karatteristiċi ta' dawn il-perijodi differenti ta' 

żmien u jaslu għal xi konklużjonijiet personali. Huma jkunu kapaċi jħaddmu t-tagħrif akkwistat biex jifhmu perijodi differenti ta' l-istorja 

bl-użu ta' sorsi varji.  

 

L-istudenti jibdew jużaw xi sorsi biex jifhmu aħjar in-nies u l-ġrajjiet tal-passat. Huma jkunu kapaċi jaslu għal elementi sempliċi ta' empatija 

u jibdew jimmaġinaw x'kienu xi wħud mir-reazzjonijiet differenti tan-nies fil-passat. Ikunu kapaċi jirraġunaw u jaslu għall-konklużjonijiet 

tagħhom mill-informazzjoni li jkunu ħadu jew ġabru. 
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Noti Ġenerali: 

 

Fil-livell tal-Primarja l-Istudji Soċjali, bħala suġġett, huwa żviluppat fuq tlett zoni ta’ għarfien u tagħlim. Dawn huma ċ-Ċivika, il-Ġeografija u l-

Istorja. Dan il-format japplika mill-ewwel sas-sitt sena tal-primarja.  

 

Il-kontenut ta’ dan is-suġġett  huwa mqassam kemm fuq materjal li huwa obbligatorju u kemm kontenut li huwa selettiv. Insibu wkoll element 

qawwi, speċjalment mit-tielet sas-sitt sena, ta’ taħriġ prattiku permezz ta’ filedwork visits f’diversi lokalitajiet u proġetti relatati direttament mas-

sillabi rispettivi.  

 

L-assessjar fl-Istudji Soċjali mill-ewwel sas-sitt sena tal-primarja huwa kollu ta’ natura kontinwa (continuous assessment) u formattiva u ma 

hemmx eżamijiet formali jew summattivi. 

 

Ta’ min iżomm f’moħħu li ħafna mit-temi proposti f’dan is-suġġett jistgħu faċilment jiġu żviluppati b’metodi li jkunu ta’ natura inter-kurrikulari 

(cross-curricular) u jabbinaw sewwa ħafna mas-suġġetti l-oħrajn bħal ma huma l-Malti, l-Ingliż, ix-Xjenza, l-Arti, ir-Reliġjon, eċċ. 

 

It-tagħlim ikun ferm aktar relevanti, kif ukoll interessanti għall-istudenti, jekk jiffoka fuq dawk l-interessi, bżonnijiet, u realtajiet tal-ħajja li jkunu 

l-aktar qribhom u rilevanti għall-istudenti fl-età u c-ċirkostanzi tal-ħajja tagħhom. Il-ħiliet diversi tal-istudenti għandhom ukoll jiġu meħudin 

f’kunsiderazzjoni vis-à-vis il-progress li jista’ u jkun qiegħed isir kemm mill-grupp kif ukoll minn studenti individwali. 

 

Aktar milli jħarreġ lit-tfal biex jiftakru u jirriproduċu bl-amment fatti u informazzjoni, l-Istudji Soċjali għandu jagħti tagħrif korrett dwar fatti u 

ġrajjiet soċjali, iwieżen u jsaħħaħ il-fehma tagħhom, iħarreġ fil-ħiliet bħala għodda meħtieġa għal impenn fil-ħajja tas-soċjetà, u jiżviluppa 

attitudnijiet pożittivi.  

 

Importanti ħafna li jkun hemm enfasi speċjali fuq l-iżvilupp tal-ħsieb kreattiv, id-diskussjoni u r-riċerka. L-iskop ewlieni għandu jkun li 

ninkoraġġixxu ħiliet ferm importanti bħall-parteċipazzjoni, il-komunikazzjoni, il-kreattività’, il-kollaborazzjoni, u għarfien soċjali u kulturali aktar 

wiesa u approfondit. 

 

 

 

 

 

 

 


