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Tista’ taħseb f’ikel tradizzjonali Malti li jħobbuh il -Maltin ta’
kull żmien?
Int u l-familja tiegħek wisq probabbli kiltu dan l-ikel kemm-il darba, fis-sajf u fix-xitwa, kiesaħ u sħun,
jista‟ jkun mixwi jew frisk b‟varjetà ta‟ mili. Irnexxielek taqta‟ x‟inhu dan l-ikel?
Hija l-ftira tradizzjonali Maltija.

X’tip ta’ mili tħobb fil -ftira tiegħek?
Hawnhekk għandek xi ideat:
1. FTIRA BIT-TONN TAŻ-ŻEJT

Kunserva
Tonn taż-żejt fiż-żejt
taż-żebbuġa
Ġbejna
Basal
Żebbuġ iswed bla
għadma
Nagħniegħ frisk
Melħ

2. FTIRA BIL-ĦAXIX

Cherry tomatoes
Ġardiniera
Basal żgħir jew shallots
Fażola bajda
Ħabaq frisk
Kappar
Żebbuġ
Insalata
Żejt taż-żebbuġa
Bżar
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3. FTIRA TAT-TIĠIEĠ BIS-SAGĦTAR U QOXRA TAL-LUMIJA MAĦKUKA (ZESTY LEMON)

Sidra tat-tiġieġa
Qoxra tal-lumi maħkuka
Sagħtar frisk
Ħass
Tadama mqattgħa
Żejt taż-żebbuġa
Melħ
Bżar

JEW TĦOBB IL-FTIRA BL-IRKOTTA U L-ĦABAQ? JEW ĠOBON U PERŻUT?
Bħalma tista‟ tara hemm varjetà kbira ta‟ mili u kull persuna għandha l-ingredjenti favoriti tiegħha.
Hi x‟inhi r-riċetta li tħobb l-aktar, ejja nistaqsu: "Nistgħu nbiddlu b’xi mod il-ftira tagħna? Nistgħu
nagħmlu l-ikel tagħna aħjar?
Li nagħmlu pass ‟il quddiem biex nieklu b‟mod responsabbli ma jfissirx li għandna nitilqu l-affarijiet li
nħobbu, imma nistgħu naħsbu ftit fuq kif l-ikel jasal fil-platt tagħna, x‟hemm warajh, kif jolqot lilna u
lid-dinja ta‟ madwarna (aktar fil-kapitlu "X‟jinfluwenza l-ikel?"). Biex nieħdu eżempju, fil-ftira tagħna
m‟għandniex għalfejn inneħħu l-ħaxix imma nistgħu nbiddlu minn fejn qed jiġi l-ħaxix, jekk huwiex
importat jew lokali, jew huwiex ħaxix li qed jikber skont l-istaġun, eċċ.
Ejja nippruvaw nimxu flimkien f‟dan il-vjaġġ diffiċli imma tant utli lejn ikel iżjed responsabbli. L-aktar
ħaġa importanti hi li nimxu l-ewwel passi u hawnhekk għandna sebgħa minnhom f‟forma ta‟ din ilmetodoloġija ta‟ 7 passi lejn ikel ġenwin.
Il-vjaġġ it-tajjeb u l-ikla t-tajba!
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Seba’ passi lejn Ikel b’Responsabbiltà
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KUMITAT EKOSKOLA





ANALIŻI TAL-IKEL


PJAN TA’ AZZJONI





OSSERVAZZJONI U EVALWAZZJONI

XOGĦOL KURRIKULARI






TINFORMA U TINVOLVI



EKOKODIĊI – Kodiċi ta’ ikel responsabbli



Tiġbru tim addattat għat-tema ta’ ‘LIkel’
Tinqasmu u taraw x’inhu s-sehem
tagħkom fi ħdan it-tim
Tibdew taħsbu fuq is-suġġett il-ġdid
Tinvestigaw il-canteen/tuck shop
u/jew tagħtu daqqa t’għajn xi jsir fi
djarkom
Tevalwaw ir-riżultati u taraw x’tistgħu
ttejbu
Mill-Analiżi tal-Ikel issibu liema
qasam tas-suġġett ‘Nieklu
b’Responsabbiltà’ għandu bżonn
jitjieb
Taqblu fuq tibdil speċifiku
Tfasslu pjan għal sena li jgħinkom
toqorbu lejn Ikel Ġenwin.
Taqblu kif ħa żżommu rekord u
tevalwaw l-għanijiet li tilħqu
Tosservaw u tevalwaw kontinwament
il-passi
Iddaħħlu t-tema ta’ ‘L-Ikel’ filkurrikulu
Tinfurmaw lil dawk li qegħdin fliskola u anke lin-nies ta’ barra dwar
il-progress li qed tagħmlu fit-tema ta’
‘L-Ikel’
Titgħallmu tinterpretaw l-attivitajiet u
r-riżultati, tiktbu artiklu, toħolqu bord,
powster u websajt u tinfurmaw
permezz tan-netwerks soċjali.
Torganizzaw attività dwar it-tema ta’
‘L-Ikel’ għal sħabkom tal-iskola, ilġenituri/gwardjani u l-pubbliku
Tikkoperaw mal-ġenituri/gwardjani, ilpubbliku inġenerali, esperti tal-ikel,
bdiewa, kokijiet, bejjiegħa …
Taqblu fuq x’inhu importanti fit-tema
ta’ ‘L-Ikel’ u żżiduh fl-Ekokodiċi

Kif timmotiva l -kumitati tal-EkoSkola permezz ta’ dawn il -passi
Huwa importanti li l-istudenti jieħdu gost waqt il-proġett, tant li jkunu jixtiequ li jkompluh u jegħlbu laktar partijiet diffiċli u mhux daqstant attraenti li jistgħu jinqalgħu waqt l-isforzi li jkunu qegħdin
jagħmlu. L-istorja ta‟ attivitajiet li jimmotivaw u li jgħaqqdu flimkien is-7 passi tista‟ tgħin f‟dan il-każ.
Din l-istorja tista‟ ssibha fl-appendiċi. L-attività li tkun qed issir li timmotiva u tirrelata ma‟ kull pass
mogħti, hija pprovduta f‟kull pass.
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Kif timmoti va lill-istudenti għat-tema ‘Nieklu b’Responsabbiltà ?
Storja li timmotiva t-tfal tal-Kindergarten
Din hija storja fejn annimal ikollu l-inkwiet fejn jidħol ‘l-ikel’ u jistaqsi lit-tfal għall-għajnuna.
Bil-mod il-mod, it-tfal jibdew joħolqu storja u jżejnuha bi tpinġijiet waqt li jkunu qed jaħdmu fuq
il-proġett. Ir-riżultat ikun powster kbir bit-tpinġijiet flimkien ma’ kitba jew ktieb li jkunu ħolqu
huma.
L-annimal protagonist tal-istorja huwa s-Sur Ħemster li jkun qed ifittex post addattat għall-familja
tiegħu biex ikunu kuntenti. Imma post bħal dan irid ikollu ikel tajjeb u ta‟ kwalità għolja. Is-Sinjura
Ħemster ma tikolx kulma jiġi, u lil uliedha tkun trid tagħtihom l-aħjar ikel. Taħseb li l-iskola tiegħek
huwa post tajjeb biex toqgħod fih il-Familja Ħemster? Ejja u fittex mas-Sur Ħemster. Qabel kull pass
jidher ħemster u jiddiskuti t-tema ta‟ dak il-ħin u x‟għandu jsir mat-tfal …

Storja li timmotiva lill-istudenti tal-iskejjel primarji
Fl-imgħoddi kien hemm bidwi li darba kellu razzett fejn illum hemm l-iskola. Huwa jibda jikkomunika
mal-istudenti permezz ta‟ ittri. Permezz ta‟ mera li kien wiret mingħand l-antenati tiegħu, il-bidwi seta‟
jara dak li kien qed isir illum mir-razzett li darba kellu. Permezz ta‟ komiks u ittri, bl-għajnuna talistudenti, il-bidwi jibda jsir jaf x‟qed jiġri u minn fejn qed iġibu l-ikel in-nies tal-iskola u dawk ta‟
madwar l-iskola. Jibda jiskopri x‟qed jieklu, min isajrilhom…
L-istudenti jippubblikaw dak li jkun ħareġ, it-tweġibiet għall-mistoqsijiet u t-talbiet tal-bidwi, jużaw
bord bil-ġabra ta‟ informazzjoni li jkollhom, u jkunu jistgħu, jekk iridu, jiktbu djarju.

Attività ta’ motivazzjoni għall-istudenti tal-iskejjel sekondarji
L-istudenti jridu jiġbdu film qasir (ta‟ 10 minuti) fuq it-tema „Nieklu b‟Responsabbiltà‟ skont ir-riżultati
tal-Analiżi tal-Ikel. Huma jagħżlu problema speċifika min-nuqqasijiet li jkunu sabu u jippruvaw
isolvuha fil-passi li jmiss, waqt li fl-istess ħin ikunu qed jaħdmu fuq il-film. Dan il-film, imbagħad, ikun
jista‟ jittella‟ fil-websajt tal-proġett Nieklu b‟Responsabbiltà.
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Il-Kumitat ta’ EkoSkola

Kif jiġi ffurmat il-kumitat ta‟ EkoSkola għat-topik „Nieklu b‟Responsabbiltà‟ jvarja minn skola għalloħra u jiddependi mill-kundizzjonijiet tal-iskola. Tista‟ tuża l-kumitat li diġà hemm, jew tifforma
sottokumitat li jieħu ħsieb it-topik „Nikkonsmaw Ikel Sostenibbli‟. (Tista‟ ssib eżempju ta‟ skola – ara
„Eżempji ta‟ prattiċi tajba‟ – fi tmiem dan il-kapitlu.)
Tista‟ ssib aktar informazzjoni dwar kif tgħaqqad kumitat ta‟ EkoSkola fis-sit tal-Programmi ta‟
EkoSkola http://www.ekoskola.org.mt/seven-steps/ekoskola-committee/

Kif timmotiva lill -istudenti għat-tema ‘Nieklu b’Responsabbiltà’?
Attività li timmotiva t-tfal tal-Kindergarten

XI JRID ISIR: Fl-ewwel laqgħa introduċi lit-tfal għas-sitwazzjoni: Xi ħadd ġdid ġie l-iskola mingħajr
ħadd ma kien qed jistennieh u ħallielkom messaġġ. Tista‟ tagħmel ħaġa moħġaġa (tiddeskrivi ħemster u
jridu jaqtgħu x‟annimal hu) jew flimkien titgħallmu xi poeżija jew kanzunetta dwar il-ħemster.
Imbagħad tistgħu tibdew tfittxu fejn qiegħed dan il-ħemster, u ssibu l-messaġġ fejn is-Sur Ħemster se
jintroduċi lilu nnifsu u lill-familja u se jitlob għall-għajnuna. Huwa se jistaqsi lit-tfal biex
jippreżentawlu t-tfal tal-kumitat, wieħed wieħed u waħda waħda u jgħidu x‟inhu r-rwol tagħhom (kif
tqassam ir-rwoli f‟tim).
XI JRID IKUN HEMM IMĦEJJI:


Post fil-Kindergarten, idealment fejn jiltaqa‟ l-kumitat ta‟ EkoSkola, fejn il-ħemster se jżur
ħafna drabi, u se jħalli messaġġi u għajnuniet oħra, u fejn it-tfal ikunu jistgħu jżuruh. F‟dan ilpost tista‟ wkoll tagħti xi informazzjoni u tgħid x‟ħareġ mill-proġett.



L-1 Messaġġ irid ikun ipprintjat u jkollok l-istampa tal-Familja Ħemster (ara l-Appendiċi p.46).

L-EWWEL MESSAĠĠ:
Tfal!
Qiegħed fil-post it-tajjeb? Din hija l-iskola ta‟ … imla l-isem tal-għalliem/a? Jiena s-Sur Ħemster
(jista‟ jgħid isem ieħor) u ħabib tiegħi qalli li fl-iskola tagħkom hemm ħafna tfal bravi li jistgħu
jgħinuni. Għandi biċċa xogħol iebsa x‟nagħmel. Il-mara tiegħi, is-Sinjura Ħemster, qaltli biex noħroġ
indur u nsib post tajjeb li nkunu nistgħu noqogħdu fih il-familja kollha. Is-Sinjura Ħemster toqgħod
attenta ħafna u tieħu ħsieb ħafna t-tfal tagħha, u bħal kull omm oħra, tkun tixtieq l-aħjar affarijiet għattfal tagħha. U dan jgħodd ukoll għall-ikel. Hija bagħtitni biex insib dan il-post ġdid fejn inkunu nistgħu
ngħixu sew u fejn ikun hemm ikel tajjeb għas-saħħa. Taħsbu li l-iskola tagħkom hija post tajjeb għalija
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u għall-familja kollha? Is-Sinjura Ħemster tatni lista ta‟ affarijiet xi rrid insib dwar l-iskola tagħkom.
Tistgħu tgħinuni?
Qabel nibdew, imma, nixtieq ngħidilkom min hi l-familja tiegħi, it-tim tal-ħemsters…
Għall-introduzzjoni uża l-istampa tal-Familja Ħemster (ara l-Appendiċi p.46).
Din hija l-familja tiegħi, it-tim tal-ħemsters. U t-tim tagħkom? X‟inhu x-xogħol tiegħek fit-tim? Għal
xiex tinqala‟ l-aktar?
Tista‟ twaħħal it-tabella tal-Familja Ħemster fuq bord li jkollu l-informazzjoni, u ħdejha t-tfal jagħmlu
powster biex jintroduċu l-kumitat ta‟ EkoSkola – waħħal ritratt ta‟ kull tifel u tifla, ikteb isimhom u
x‟inhu r-rwol tagħhom fit-tim. Wara li tikteb ir-rwoli qassamhom fit-tim – min hu responsabbli għal
xiex, xi rwoli hemm bżonn, min hu tajjeb għal xiex.

Attività li timmotiva lill-istudenti tal-iskejjel primarji – Il-Kumitat ta’ EkoSkola
XI JRID ISIR: Fl-ewwel laqgħa qassam lill-istudenti l-ewwel parti tal-komik. Idderiġihom biex ifittxu lkaxxa tal-ittri fejn fiha se jsibu ittra b‟aktar informazzjoni. Wara li tinqara l-ittra, agħmel l-attività „ItTqassim tar-Rwoli‟. L-istudenti jridu jwieġbu xi ittri. Iridu jużaw il-bord ta‟ EkoSkola għat-tweġibiet,
fejn jistgħu jarawhom kemm il-bidwi mill-passat kif ukoll l-iskola kollha.
XI JRID IKUN HEMM IMĦEJJI:




Il-komik: „Stranġieri fil-Mera‟ ipprintjata (ara l-Appendiċi p.48)
Kaxxa tal-ittri li titpoġġa ħdejn il-bord ta‟ EkoSkola, fejn fiha tibda titfa‟ l-ittri
L-ewwel ittra pprintjata (li tintefa‟ fil-kaxxa tal-ittri qabel il-laqgħa biex l-istudenti jkunu
jistgħu jsibuha eżattament wara li jinqara l-komik)

IL-KOMIK ‘STRANĠIERI FIL-MERA’:
1. 1885, razzett …
2. Mela ejjew niċċekkjaw jekk il-mera maġika tan-nannu taħdimx veru jew inkella hijiex biss ħrafa
twila.
3. Liema perjodu ta‟ żmien se nfittex fiha? Se nipprova xi żmien fil-futur, is-seklu li ġej. Għandi
kurżità kbira biex nara x‟se jiġri mir-razzett.
4. Dan x‟inhu? Fejn mar kollox? Dawn it-tfal minn fejn ġew u x‟qegħdin jagħmlu?
5. Stranġieri fil-mera, qed niktiblek din l-ittra għax irrid inkun naf x‟ġara …

L-ITTRA ‘STRANĠIERI FIL-MERA’:
Stranġieri fil-mera,
Qed niktiblek din l-ittra għax irrid inkun naf x‟ġara. Mort wisq fil-futur u ma nistax immur lura. Ilkurżità mhix se tħallini norqod. X‟ġara mir-razzett tiegħi u minn dak kollu li kien hemm madwaru?
Minn fejn qed iġġibu l-ikel? U x‟qegħdin jieklu n-nies t‟hemmhekk? X‟ġara?
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Se nintruduċi lili nnifsi. Jisimni …l-għalliem jikteb xi ħaġa…, u jiena bidwi u għandi familja toqgħod
f‟razzett li writtu mingħand missieri, li kien wirtu mingħand missieru, u baqgħu sejrin hekk għal ħafna
ġenerazzjonijiet. Jien nieħu ħsieb l-annimali li hemm fir-razzett, l-għelieqi, il-ġnien bis-siġar tal-frott …
Ngħixu bl-ikel li nkabbar hawnhekk u ż-żejjed li jibqa‟ nbigħuh jew inpartuh man-nies li joqogħdu
hawn.
Imma x‟qed nara f‟din il-mera misterjuża li tħares lejn il-ġejjieni? Dak mhux ir-razzett tiegħi! U int min
int? X‟qed tagħmel? X‟qed tieħu ħsieb? Jekk jogħġbok weġibni fuq dak il-bord li rajt mill-mera. (Lgħalliem jgħidilhom li dak kien qed jirreferi għall-bord ta‟ EkoSkola u li issa se jkun il-post li fih se
jikkomunikaw.)
Wara jkun imiss l-attività „It-Tqassim tar-Rwoli‟. L-istudenti jippreżentaw lilhom infushom permezz ta‟
business cards u jwaħħluhom mal-bord ta‟ EkoSkola jew ma‟ xi post ieħor fl-iskola fejn jidhru.

Attività li timmotiva lill-istudenti tal-iskejjel sekondarji
Xi jrid isir: Agħmel l-attività „Xi Nqis Bħala Ikel Tajjeb?‟ mal -istudenti, ara iktar ‟il
quddiem. Wara li tkun tajt definizzjoni ta‟ „Ikel Tajjeb‟, informa lill -istudenti li
xogħolhom se jkun li jirrekordjaw film qasir fuq it -topik „Nieklu b‟Responsabbiltà‟. Għal
aktar dettalji ara „Film‟ aktar ‟il quddiem.

Attività: Xi Nqis Bħala Ikel Tajjeb?
OBJETTIV: L-ewwel riflessjoni dwar it-topik ta‟ ikel b‟responsabbiltà u tara x‟jifhmu l-istudenti b‟Ikel
Tajjeb – dan huwa l-punt tat-tluq li se jitkompla jinħadem tul il-proġett.
ĦIN: 20 – 30 minuta
X’INHU MEĦTIEĠ: Kulħadd iġib xi ikel biex iduquh u jgħid xi ħaġa żgħira fuqu, karta kbira jew bord
biex jinkitbu d-definizzjonijiet.
XI JRID ISIR: Qabel l-ewwel laqgħa tal-kumitat ta‟ EkoSkola, staqsi lill-istudenti u membri oħra biex
għal-laqgħa jġibu xi ħaġa tal-ikel li fil-fehma tagħhom huwa „tajjeb‟. Iridu jġibu biżżejjed ikel li għallinqas kull membru jkun jista‟ jduqu. Il-membri jridu wkoll jippreparaw kitba qasira fuq biċċa karta
(jistgħu jibqgħu anonimi) li fiha jgħidu għalfejn jikkunsidraw dak l-ikel bħala „tajjeb‟.
Waqt il-laqgħa jsir forma ta‟ bufè bl-ikel u bil-kitbiet magħhom u waqt ħin addattat kulħadd ikollu lopportunità li jduq l-ikel li jkunu ġabu. Waqt li jkunu qegħdin iduqu l-ikel, il-membri tal-Kumitat ta‟
EkoSkola jaqraw il-kitbiet. Staqsi lill-istudenti biex, permezz ta‟ dawn il-kitbiet, jaħsbu huma wkoll
f‟definizzjoni tagħhom dwar „Ikel Tajjeb‟, x‟jimmaġinaw li tfisser f‟dak il-waqt, u iktibhom fuq karta.
Hija ħaġa normali li għalissa, fil-bidu ta‟ dan il-proġett, l-istudenti se jibbażaw il-fehmiet tagħhom fuq
dak li hemm qribhom u fuq dak li jafu. Wisq probabbli mhumiex se jkunu kapaċi jsemmu l-aspetti
kollha ta‟ x‟inhu „Ikel Veru‟ bħalma hemm deskritt fil-kapitlu introduttorju. Din mhijiex xi ħaġa ħażina.
Anzi, għall-kuntrarju, hija ħaġa pożittiva li dik id-definizzjoni hija tagħhom, ibbażata fuq dak li qed
jaħsbu dak il-ħin dwar it-topik.
Għalissa ħalli d-definizzjoni tagħhom fil-ġenb, u erġa‟ użaha fl-evalwazzjoni tal-aħħar tal-proġett (jew
waqt xi ħin ieħor addattat waqt il-proġett) u staqsi lill-istudenti biex iżidu magħha. Tul il-proġett se
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jiltaqgħu ma‟ ideat oħra ta‟ x‟inhu „Ikel Veru‟ u x‟konsegwenzi jista‟ jkollu meta nikluh. Iddiskuti
magħhom kif biddlu xi fehmiet li kellhom u xi skoprew ġdid.

Film: Għid lill-istudenti li tul il-proġett se jkunu qed jiġbdu film qasir fuq it-topik ‘Nieklu
b’Responsabbiltà’ bbażat fuq ir-riżultati tal-Analiżi. (Bħala eżempju tista’ turihom il-film
https://youtu.be/5Ug_vpIk1jc).
Importanti li bħal f‟kull film ieħor, fil-kumitat ta‟ EkoSkola kulħadd ikun jaf x‟inhu r-rwol tiegħu,
x‟responsabbiltà għandu, fiex inhu tajjeb u kif jista‟ jikkontribwixxi, biex hekk ma jkunx hemm skossi.
Agħmel l-attività „It-Tqassim tar-Rwoli‟ mal-istudenti. Tista‟ tuża l-ismijiet ta‟ professjonijiet li
jintużaw f‟film (ngħidu aħna l-kok = id-direttur, il-maniġer = il-produttur, dak li jissupplixxi l-ikel =
dak li jikteb l-iskript, eċċ.).
Kif tqassam ir-rwoli
Il-ħidma f‟tim tirrikjedi l-involviment tal-membri kollha u r-rwoli varji tagħhom huma ta‟ importanza
fundamentali biex ikun hemm suċċess fit-tim kollu. Ir-rwoli jgħinu lill-istudenti jagħrfu l-kwalitajiet
tagħhom u jerfgħu r-responsabbiltà bħala individwi għall-attivitajiet tat-tim.
Kif issib għal xiex tinqala’ kull persuna
Biex tim ikun effettiv, kull membru jrid ikollu dak ir-rwol li fih iħossu naturali, l-aktar addattat għalih.
Iżda liema hu?
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L-Attività ‘It -Tqassim tar -Rwoli’
OBJETTIV: L-istudenti tal-kumitat ta‟ EkoSkola jinqasmu fi rwoli skont il-preferenza tagħhom.
ĦIN: 30 minuta
X’INHU MEĦTIEĠ:



Deskrizzjonijiet tar-rwoli maqtugħin waħda waħda, biex kull student ikollu rwol wieħed biss.
It-Tabella ta‟ „Il-Kumitat ta‟ EkoSkola fil-Kċina‟ għal kull grupp (ara l-Appendiċi p.47).



Business cards maqtugħin waħda waħda biex kull student ikollu card waħda biss (jintbagħtu
aktar tard)

DESKRIZZJONI TAL-ATTIVITÀ:
Kull student se jingħata biċċa karta bi rwol fuqha (bl-addoċċ, u biex ir-rwoli ma jkunux jidhru jistgħu
jiġbruhom minn ġo xi kontenitur).
1. Fis-skiet, kull student se jaqra l-karatteristiċi tar-rwol li ngħata u jikkunsidra jekk huwiex
addattat għal dak ir-rwol; jekk il-karatteristiċi jaqblux miegħu jew le.
2. L-istudenti jiffurmaw gruppi skont ir-rwoli tagħhom (il-kokijiet flimkien, dawk li
jissupplixxu l-ikel flimkien, eċċ.). Kull grupp jingħata t-tabella ‘Il-Kumitat ta’ EkoSkola filKċina’, fejn jissemmew ir-rwoli kollha u jiġu deskritti. Għal kull rwol, anke tagħhom, se
jinnominaw lil xi ħadd mill-kumitat (ċertu rwoli jistgħu jkunu addattati għal aktar minn
persuna waħda) li fil-fehma tagħhom jarawh addattat. Ir-regola hi li kull student fil-kumitat irid
jingħata rwol.
3. Kull membru fil-grupp irid jiġbor wieħed mir-rwoli għalih, l-aktar wieħed li jikkorrispondi
mal-ħiliet u l-kapaċitajiet tiegħu u li jkun jixtieq jagħmel.
4. Kull grupp jippreżenta lill-kumitat kollu r-rwoli li jkun ġabar fil-bidu, il-persuna/i li kienu
pproponew biex iwettaq dik il-ħidma u jgħid għaliex. Il-gruppi l-oħra mbagħad jgħidu wkoll
min jaħsbu li hu addattat għal dak ir-rwol partikulari. Il-persuna li tkun intgħażlet imbagħad
tgħid jekk għażlitx hi wkoll dan ir-rwol u jekk hijiex kuntenta li twettaq din il-ħidma.
Imbagħad kulħadd irid jaqbel fuq deċiżjoni finali u jikteb ir-riżultati. (Kull student għandu d-dritt
jirrifjuta rwol li jingħatalu, iżda fl-aħħar irid jagħżel rwol milli jkun għad baqa‟.)
5. Ladarba r-rwoli jkunu tqassmu, kull student irid joħloq business card tiegħu li mbagħad
titwaħħal fuq il-bord tal-informazzjoni. Irid ikollha s-simbolu u t-titlu tar-rwol li ngħatalu, l-isem
tal-istudent flimkien ma‟ ritratt tiegħu, u kull student irid jagħżel xi karatteristiċi middeskrizzjonijiet tar-rwoli li jolqtuh l-aktar, waqt li fil-qosor iżid ix-xogħol speċifiku li jkun qed
jagħmel. Kull rwol jista‟ jkun għand iktar minn persuna waħda u kull wieħed jista‟ jkollu
kwalifiki differenti (eż. Ġorġ, li se jkun qed jissupplixxi l-materjal, jaf jikkomunika, jirreaġixxi
malajr meta tinqala‟ sitwazzjoni u jinqala‟ biex jagħżel l-informazzjoni … Ellen, li se tkun qed
tissupplixxi l-materjal, tħobb tfittex informazzjoni minn sorsi differenti, u tinqala‟ biex tagħżel laktar affarijiet importanti biex tkun tista‟ taqsamhom ma‟ ħaddieħor…). Il-kumitat kollu ta‟
EkoSkola, imbagħad, irid jippreżenta lilu nnifsu fuq il-bord tal-informazzjoni jew f‟xi post ieħor.
12

DESKRIZZJONIJIET TAR-RWOLI:
IL-KOK EWLIENI (CHEF) – IL-MEXXEJ TAT-TIM – iħobb jorganizza l-affarijiet,
jieħu gost jaħdem man-nies, jinqala‟ biex jagħmel ħafna xogħlijiet f‟daqqa, l-awtorità qiegħda
fih, miftuħ għal ideat u ħsibijiet ġodda, kapaċi jmexxi laqgħa jew diskussjoni …

DAK LI JISSUPPLIXXI (SUPPLIER) – FITTIEX TAL-INFORMAZZJONI – kurjuż,
jaf jikkomunika, jirreaġixxi malajr, jinqala‟ biex ifittex kuntatti u riżorsi, kapaċi jaħdem blinformazzjoni li jkollu u jagħżel l-aħjar minnha biex ikun jista‟ jaqsamha ma‟ ħaddieħor …

DAK LI JIFFAĊILITA (FACILITATOR) – LI JIBNI T-TIM – soċjevoli, pożittiv, dħuli,
attent għall-ħtiġijiet tal-oħrajn, immaġinattiv, jaf jisma‟ …

DAK LI JESPERIMENTA (EXPERIMENTAL COOK) – FONTI TA’ IDEAT –
kreattiv, immaġinattiv, ma jħobbx il-monotonija u dak li hu tradizzjonali, ifittex affarijiet
ġodda kif jagħmel l-affarijiet, ma jidħolx f‟dettall f‟ħidmietu, aktar iħobb jaħseb f‟ideat
ġodda milli jarahom imwettqin, rasu fis-sħab …

MANIĠER – IQIEGĦED FL-ORDNI L-IDEAT – jara l-affarijiet realistikament,
jikkunsidra l-possibiltajiet – il-vantaġġi u l-iżvantaġġi, prattiku fil-ġudizzji tiegħu u
jiġġudika l-affarijiet minn perspettivi differenti, kapaċi jiġġudika affarijiet li jistgħu
jintlaħqu u tanġibbli, saqajh mal-art …

KITTIEB/KRITIKU
(REVIEWER)
–
INFORMATUR
(JIPPROVDI
LINFORMAZZJONI) – jaf jisma‟, iħobb jaqra u jikteb, attent għall-ħtiġijiet tal-oħrajn,
jiġġudika b‟mod oġġettiv minn angoli differenti, kreattiv, attiv, jaf jikkomunika …

FOTOGRAFU – JIDDOKUMENTA L-AFFARIJIET (DOCUMENTER) – għandu
immaġinazzjoni viżiva, għandu sens biex jaħtaf il-mument u jara d-dettalji, iħobb juża tteknoloġija, paċenzjuż …

SEGRETARJU – sistematiku, bniedem ta‟ kuxjenza, responsabbli, ta‟ min joqgħod fuqu,
jittratta l-affarijiet b‟mod sensibbli, kapaċi jislet informazzjoni importanti biex jieħu l-minuti
…

Eżempji ta’ prattiċi tajba
Eżempju jew tnejn ta‟ kif l-iskejjel pilota għażlu l-kumitat ta‟ EkoSkola, qassmu r-rwoli u mmotivaw
lill-istudenti għat-topik „Nieklu b‟Responsabbiltà‟. BIEX TIMTELA MATUL IS-SENA – KULL
PAJJIŻ IŻID EŻEMPJI TA‟ PRATTIĊI TAJBA MILL-ISKEJJEL TIEGĦU.
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| Analiżi tal-Ikel
Meta nkunu rridu nibdlu xi ħaġa, huwa tajjeb li ssib kif tkun sejjer fil-mument u tkompli tibni aktar
fuqu. Dan jgħodd ukoll għall-konsum responsabbli tal-ikel. Għaldaqstant nibdew b‟Analiżi tal-Ikel.
(Tista‟ ssib worksheets bil-mistoqsijiet fl-Appendiċi p.52-65, biex kemm int kif ukoll il-kumitat ta‟
EkoSkola tippruvaw twieġbu).

X’għandek issib fil -worksheets tal-Analiżi tal -Ikel?
Il-mistoqsijiet huma maqsumin fi tliet partijiet, skont il-post li qed tistaqsi dwaru – il-canteen/tuck shop
tal-iskola, il-vending machine tal-iskola u d-dar.
Għal xi mistoqsijiet se ssib pariri kif l-aħjar li tweġibhom. Il-biċċa l-kbira tat-tweġibiet dwar ilcanteen/tuck shop tal-iskola ssibhom billi tistaqsi b‟mod dirett. Hemm oħrajn, iżda, fejn ikun meħtieġ
votazzjoni. Il-mistoqsijiet dwar konsum responsabbli tal-ikel fid-dar qegħdin fil-forma ta‟ kwestjonarju.
Huwa tajjeb li tqassmu mal-familji kollha tal-istudenti tal-iskola.
Il-mistoqsijiet individwali qegħdin f‟kuluri differenti. Dawn il-kuluri jindikaw topiks differenti – isfar
għal Saħħa u Stil ta‟ Ħajja, blu għal Ikel Lokali, aħdar għal Ħela ta‟ Ikel, vjola għal Kultura tal-Ikel.
Dawn il-kuluri se jgħinuk fl-Analiżi tal-Ikel għax se jiddeterminaw dak li hemm miexi tajjeb u dak li hu
dgħajjef, u jgħinuk ukoll tagħżel mistoqsijiet għall-Pjan ta‟ Azzjoni (ara p.19).
GĦAJNUNA – Fl-aħħar ta‟ kull tabella tal-Analiżi tal-Ikel se ssib kolonni vojta fejn int tista‟ timla bilmistoqsijiet tiegħek.

Kif timmotiva l -istudenti biex jagħmlu Analiżi tal -Ikel?

Attività li timmotiva lill-istudenti tal-Kindergarten
XI JRID ISIR: Waqt il-laqgħa aqra l-messaġġ tas-Sur Ħemster: is-Sinjura Ħemster ħejjiet lista ta‟
mistoqsijiet lis-Sur Ħemster fuq ħwejjeġ dwar l-ikel li hi tqishom importanti u li s-Sur Ħemster irid isib
tweġiba għalihom. Is-Sur Ħemster jistaqsi lit-tfal għall-għajnuna u jgħidilhom biex jistaqsu d-dar biex
isibu t-tweġibiet għas-Sinjura Ħemster (ara l-Appendiċi p.61 tal-Analiżi tal-Ikel). Imbagħad, int u t-tfal
erġgħu għaddu l-mistoqsijiet u inkludi kif jistgħu jsibu t-tweġibiet, min se jagħmel xiex, u ddeċiedi
perjodu ta‟ żmien biex titlesta l-Analiżi tal-Ikel u lestuha. It-tfal jagħmlu tpinġija minn dak li jkun ħareġ.
X’INHU MEĦTIEĠ:


It-Tieni Messaġġ ipprintjat



Il-worksheets dwar l-Analiżi tal-Ikel (ara l-Appendiċi p.52-65)
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IT-TIENI MESSAĠĠ
Tfal!
Kif kont għidtilkom, is-Sinjura Ħemster afdatni biex niċċekkja ftit l-affarijiet ta‟ hawnhekk u nara ftit kif
qegħdin tieklu u jekk il-familja Ħemster tagħna tkunx għal qalbha hawnhekk. U minħabba li s-Sinjura
Ħemster tkun trid kollox ippreparat, tatni lista ta‟ mistoqsijiet dwar l-ikel. Jien suppost irrid insib ittweġibiet imma waħdi mhux se jirnexxili għax ma nafx lil min irrid nistaqsi u l-post ma tantx nafu.
Tistgħu tgħinuni? Nistgħu nagħmluha flimkien? Irridu niċċekkjaw xi affarijiet fid-dar tagħkom. Dawn
huma l-mistoqsijiet!

Attività li timmotiva lill-istudenti tal-iskejjel primarji
XI JRID ISIR: Waqt il-laqgħa qassam il-parti l-oħra tal-komik „Ħafna Mistoqsijiet‟. Wara li taqraha,
idderieġi lill-istudenti lejn il-kaxxa tal-ittri fejn int tkun diġà tfajt l-ittra „Ħafna Mistoqsijiet‟ minn qabel
il-laqgħa. Wara li taqraha qassam il-worksheets tal-Analiżi tal-Ikel. Aqra l-mistoqsijiet magħhom kif
ukoll xi jridu jagħmlu biex isibu t-tweġibiet u min se jagħmel xiex. Agħti perjodu ta‟ żmien biex jitlesta
l-Analiżi tal-Ikel u lestuh.
X’INHU MEĦTIEĠ:




Il-komik „Ħafna Mistoqsijiet‟
L-ittra „Ħafna Mistoqsijiet‟ ipprintjata (itfa‟ l-ittra fil-kaxxa tal-ittri tal-kumitat ta‟ EkoSkola
qabel tibda l-laqgħa)
Il-worksheets tal-Analiżi tal-Ikel (ara l-Appendiċi p.52-65).

IL-KOMIK ‘ĦAFNA MISTOQSIJIET’:
Fir-razzett, il-ħamsa ta‟ filgħodu ... Fejn mar kulħadd? … Ma rajt lil ħadd hemmhekk! … Għażiż
Kumitat ta‟ EkoSkola, Issa naf ma‟ min qed naħdem, imma għad baqagħli bosta mistoqsijiet …
L-ITTRA ‘ĦAFNA MISTOQSIJIET’
Għażiż Kumitat ta‟ EkoSkola,
Issa naf ma‟ min qed naħdem, imma għad baqagħli bosta mistoqsijiet. Ilni nhewden ġurnata sħiħa.
Madwar l-iskola tagħkom m‟iniex qed nara l-għelieqi li taħdmu, is-siġar minn fejn iġġibu l-frott, lannimali li jagħtukom il-ħalib u l-laħam. Fejn huma t-tiġieġ? Ma tiklux bajd? Minn fejn iġġibu l-ikel?
Min ikabbar il-ħaxix u l-frott li tieklu? U propjament x‟tieklu? Jissodisfakom dan l-ikel? … Jekk
jogħġobkom weġbuni! Naf li staqsejtkom ħafna mistoqsijiet u forsi mhuwiex faċli tagħtuni r-risposti.
Tridxu tfittxu f‟ħafna postijiet u tegħlbu l-ostakli li se tħabbtu wiċċkom magħhom. Imma nemmen li
intom it-tim addattat biex issibu dan kollu u jirnexxilkom tiksbu l-informazzjoni kollha li teħtieġu.

Attività li timmotiva lill-istudenti tal-iskejjel sekondarji
XI JRID ISIR: fil-laqgħa tal-kumitat ta‟ EkoSkola ddiskuti mal-istudenti l-biċċa xogħol li jmiss. Ilkumitat ta‟ EkoSkola tagħna li se jipproduċi l-film qassam ir-rwoli u issa jeħtieġ jinstab topik tajjeb
għall-film. L-Analiżi tal-Ikel se jgħinna nwieġbu l-mistoqsija “Dwar xiex se jkun il-film?” permezz ta‟
lista ta‟ mistoqsijiet li se jgħinuna nsibu kif inkejlu l-konsum tal-ikel b‟mod responsabbli kemm fl-iskola
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kif ukoll id-dar. Imbagħad nagħżlu qasam wieħed li se nittrattaw fil-passi li ġejjin u nibbażaw il-film
fuqu.
Imbagħad qassam il-worksheets tal-Analiżi tal-Ikel lill-istudenti. Dur il-mistoqsijiet magħhom, u inkludi
wkoll kif jistgħu jsibu t-tweġibiet u min se jagħmel xiex. Iddeċiedi perjodu ta‟ żmien biex jitlesta lAnaliżi tal-Ikel u lestuh.
X’INHU MEĦTIEĠ:


Il-worksheets tal-Analiżi tal-Ikel (ara l-Appendiċi p.52-65)

Kif issib dak li hemm b’saħħtu u dak li hemm dgħajjef, u tagħżel
qasam biex tkompli tittrattah?
Issa wasal il-ħin biex timlew l-aħħar żewġ kolonni mill-worksheets tal-Analiżi tal-Ikel u ssibu x‟qed
tagħmlu tajjeb u x‟jeħtieġ jitjieb.

Studenti tal-Kindergarten
XI JRID ISIR: Wara li lestejtu l-Analiżi tal-Ikel, iltaqa‟ mat-tfal bir-riżultati u mmotivahom biex jaħdmu
biċċa xogħol żgħira oħra: is-Sur Ħemster qed jistenna bil-ħerqa r-rapport tat-tfal – Kif inhu l-ikel taddar? Iżda meta ħares lejn ir-rapport ma kienx jaf x‟se jagħmel bih. Jistgħu t-tfal jgħinuh jinterpreta rriżultati tal-Analiżi tal-Ikel? Biex taħseb li s-Sinjura Ħemster se tkun sodisfatta u x‟mhux se jogħġobha?
Is-Sur Ħemster ipprepara xi wċuħ żgħar għat-tfal biex ikunu jistgħu jidentifikawhom mar-riżultati talmostosijiet. L-uċuħ jidħku għal meta r-riżultati jkunu sodisfaċenti; l-uċuħ irrabjati għal meta l-affarijiet
ikunu jeħtieġu li jitjiebu.
X’INHU MEĦTIEĠ:



Sett ta‟ wċuħ żgħar (jidħku, irrabjati)
Il-worksheets tal-Analiżi tal-Ikel mimlijin

Studenti tal-iskejjel primarji u sekondarji
XI JRID ISIR: Wara li l-istudenti jkunu lestew l-Analiżi tal-Ikel, iltaqa‟ magħhom dwar ir-riżultati u
għidilhom jagħmlu l-attività Nagħżlu Qasam.
X’INHU MEĦTIEĠ:






Il-worksheets tal-Analiżi tal-Ikel mimlijin għall-gruppi individwali (kull grupp irid jevalwa parti
mill-Analiżi tal-Ikel)
Settijiet ta‟ suba‟ ‟l fuq u suba‟ ‟l isfel (thumbs-up or thumbs-down) għal kull grupp
Analiżi tal-Ikel ipprintjata bil-kulur
Karta għan-noti u għall-kalkoli
Imqass
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L-attività: Nagħżlu Q asam
OBJETTIV: L-istudenti, permezz ta‟ statistika, jagħżlu qasam mill-konsum responsabbli ta‟ ikel li
teħtieġ iżjed attenzjoni u jissoktaw ħidmiethom fuqha.
ĦIN: 30 minuta
X’INHU MEĦTIEĠ: ara fuq
XI JRID ISIR:
1. Fil-laqgħa ta‟ wara li jkun sar l-Analiżi tal-Ikel, qassam lill-istudenti fi gruppi u agħtihom ilmistoqsijiet – kemm jista‟ jkun kull grupp ikollu l-istess ammont ta‟ mistoqsijiet.
2. Kull grupp jingħata sett ta‟ suba‟ ‟l fuq u suba‟ ‟l isfel (thumbs-up; thumbs-down) u
jagħmluhom skont jekk ir-riżultati humiex sodisfaċenti jew le. Jekk huma sodisfaċenti jpoġġu ssuba‟ ‟l fuq, jekk mhumiex u jeħtieġu li jitjiebu jpoġġu s-suba‟ ‟l isfel.
3. Meta l-mistoqsijiet kollha jkunu tlestew, il-gruppi jingħaqdu flimkien u jaraw l-Analiżi tal-Ikel
u jiddiskutu l-mistoqsijiet problematiċi flimkien.
4. Wara li s-swaba‟ jkunu tqassmu, l-istudenti jridu jgħoddu kemm kien hemm oqsma li kellhom
is-suba‟ ‟l fuq u kemm kien hemm bis-suba‟ ‟l isfel. Il-kulur tal-mistoqsijiet għandu jgħin florjentazzjoni (il-blu għall-Impatt fuq ir-Riżorsi u l-Klima, Ikel Lokali; l-aħmar għall-Ħela ta‟
Ikel; l-oranġjo għas-Saħħa u l-Istil ta‟ Ħajja; il-vjola għall-Kultura tal-Ikel u l-Addattament għal
Drawwiet u Bżonnijiet ta‟ Dieti Differenti).
Oqgħod attent! Mhux l-oqsma kollha għandhom l-istess numru ta‟ mistoqsijiet. Għaldaqstant, trid
toħroġ il-persentaġġi tan-numru tas-swaba‟ ‟l fuq u tas-swaba‟ ‟l isfel ta‟ qasam partikulari. Meta
tagħmel hekk biss tkun tista‟ tqabbel ir-riżultati minn oqsma differenti.
Eżempju, il-qasam Ikel Lokali kellu total ta‟ 20 mistoqsija fuq il-canteen/tuck shop u d-dar. Ħmistax
minnhom kellhom is-suba‟ ‟l fuq u ħamsa kellhom is-suba‟ ‟l isfel.
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Qasam

Total ta’
mistoqsijiet

Mistoqsijiet bis-suba’
’l fuq (thumbs-up)

Mistoqsijiet bissuba’ ’l isfel
(thumbs-down)

Impatt fuq ir-Riżorsi u
l-klima, Ikel Lokali

20

15

5

Ħela ta‟ Ikel
Saħħa u Stil ta‟ Ħajja
Kultura tal-Ikel

100%....20 mistoqsija
X%........15-il mistoqsija

x=15/20*100 = 75%

Dak li hemm tajjeb u dak li hemm x‟jitjieb fl-oqsma kollha jrid jiġi kkalkulat b‟dan il-mod.
Eż.
Qasam

Suba’ ’l fuq

Suba’ ’l isfel

Impatt fuq ir-Riżorsi u
l-Klima, Ikel Lokali

75%

25%

Ħela ta‟ Ikel

30%

70%

Saħħa u Stil ta‟ Ħajja

15%

85%

Kultura tal-Ikel

60%

40%

5. B‟dawn il-kalkoli l-istudenti se jisiltu qasam li jeħtieġ aktar attenzjoni u li tkun ħaġa tajba li
jippruvaw itejbu l-affarijiet. Fl-eżempju li tajna, il-qasam li jeħtieġ l-attenzjoni huwa l-Ħela ta‟
Ikel.
6. Fil-kapitlu li jmiss se nittrattaw kif jintgħażlu l-mistoqsijiet għall-Pjan ta’ Azzjoni.

Eżempji ta’ prattiċi tajba
Biex timtela tul is-sena pilota
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Il-Pjan ta’ Azzjoni

Għalfejn għandna ngħallmu lit -tfal biex jippjanaw ?
Pjan tajjeb huwa bħal mappa tajba. Tgħinna nsibu triqitna lejn fejn irridu naslu. Waħda millaktar attivitajiet importanti biex ikun hemm suċċess fit-tagħlim u jinstabu soluzzjonijiet għall-problemi
li niltaqgħu magħhom fil-ħajja ta‟ kuljum hija li naħsbu fuq kif se nimxu ‟l quddiem, x‟biħsiebna
nagħmlu, u x‟mogħdijiet se nagħżlu biex nilħqu l-għan tagħna.

Fil-mixja tagħna ma rridux ninsew:








Il-punt tat-tluq – Il-post fejn qegħdin bħalissa u minn fejn se nibdew nimxu lejn iddestinazzjoni – niddeterminawh billi nużaw l-Analiżi tal-Ikel
Fejn irridu naslu – post preċiż u ċar li rridu nilħqu – xi rridu niksbu bil-problema li għandna
Pjan ta’ Azzjoni (pjan ta’ rotta) – numru ta‟ passi (stadji fil-mogħdija) li jridu jintlaħqu biex
nilħqu b‟suċċess il-post fejn irridu naslu – it-tqassim ta‟ responsabbiltajiet, it-twettiq tal-pass li
jkun imiss b‟perjodu ta‟ żmien marbut miegħu
Attività – biex nimplimentaw il-pjan – iqegħedna fil-mogħdija
Tevalwa l-attività – il-passi li għażilna kienu tajbin jew kien hemm aħjar? Għażilna vjaġġ iebes
ħafna? Iltqajna ma‟ ostakli li ma konniex qed nistennew? Nistgħu nipproponu rotta oħra li
twassalna lejn l-istess destinazzjoni? Tbegħedna mill-għan tagħna waqt il-vjaġġ? Kif se nkunu
nafu li wasalna?

Kif tagħżel il-mistoqsijiet għall -Pjan ta’ Azzjoni
Fil-pass ta‟ qabel dan, fl-Analiżi tal-Ikel, għażilna l-aktar qasam li jdejjaqna u li għandu l-aktar
dgħufijiet fit-topik ta‟ „Ikel b‟Responsabbiltà‟ (eż. il-qasam tal-Impatt fuq ir-Riżorsi u l-Klima u l-Ikel
Lokali). Issa, għall-Pjan ta‟ Azzjoni huwa meħtieġ li jintgħażlu mistoqsijiet speċifiċi biex niffokaw
fuqhom u nindirizzawhom iżjed ‟il quddiem. Nippruvaw nissuġġerixxu kif nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni
fl-iskola (f‟każ ta‟ dgħufija) jew inżommu l-istess sitwazzjoni (jekk inkunu għażilna mistoqsija u
rriżulta li l-iskola kienet b‟saħħitha f‟dak il-qasam partikulari). Tajjeb li mill-bidu nett jintgħażel qasam
li sejjer tajjeb u ieħor li mhuwiex, u tifformula l-iskopijiet u Pjan ta‟ Azzjoni ddettaljat għalihom ittnejn. Ikun aħjar jekk tilħaq żewġ skopijiet ifformulati tajjeb milli ħafna objettivi li jeħdulek bosta ħin
biex tilħaqhom.
TINSIEX:
1. Meta tkun qed tfassal il-Pjan ta‟ Azzjoni, inkludi l-ippjanar għall-Attività Pubblika, li għandha
tkun il-qofol tal-isforzi kollha ta‟ matul is-sena (ara kampjun ta‟ Pjan ta‟ Azzjoni p.26).
2. Il-Pjan ta‟ Azzjoni jrid ikun ippreżentat lill-oħrajn b‟mod attraenti u interessanti. Uża l-bord talinformazzjoni, il-magażin tal-iskola, websajts, eċċ.
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MILL-ANALIŻI TAL-IKEL GĦALL-PJAN TA’ AZZJONI:
Tagħżel qasam → tagħżel mistoqsijiet speċifiċi → tifformula l-objettivi → tgħaqqad flimkien fi
Pjan ta’ Azzjoni

Attività li timmotiva lill-istudenti tal-Kindergarten – Pjan ta’ Azzjoni
XI JRID ISIR: Flimkien mat-tfal, erġgħu duru l-mistoqsijiet tal-Analiżi u araw liema minnhom
għandhom l-aktar uċuħ irrabjati, u ddiskutu jekk jistax isir xi ħaġa biex il-Familja Ħemster tkun
kuntenta hawnhekk. Tistgħu ssibu wkoll xi ħaġa li qegħdin tagħmluha sewwa (ħafna wċuħ daħkana) u
tixtiequ li żżommuha hekk? Kif? Flimkien mat-tfal ipprova sib xi ħaġa li se tittrattawha iżjed ‟il
quddiem, xi ħaġa li tista‟ titjieb, xi ħaġa li tistgħu żżommu u xi ħaġa li tista‟ tinbidel, u minn hemm
ibdew fasslu l-Pjan ta‟ Azzjoni għas-sena skolastika.
X’INHU MEĦTIEĠ:




Il-mistoqsijiet tal-Analiżi tal-Ikel lesti
Karta, lapsijiet, lapsijiet tal-kulur biex isir il-Pjan ta‟ Azzjoni
Stampa tal-Pjan ta‟ Azzjoni tas-Sur Ħemster (tintbagħat aktar tard)

Jista‟ jintuża soft toy ta‟ ħemster (li jintlibes fl-idejn), eżempju: il-ħemster qed jitkellem mat-tfal - …
kemm hawn sabiħ hawnhekk, is-Sinjura Ħemster tixtieq ħafna tkun taf … l-għalliem/a jew xi ġenitur
jimla din il-parti, jew it-tfal stess jistgħu jissuġġerixxu liema qasam kellu l-iżjed uċuħ daħkana millAnaliżi tal-Ikel … imma s-Sinjura Ħemster hija inkwetata dwar għalliem/a jew xi ġenitur jimla din ilparti, jew it-tfal stess skont kemm hemm uċuħ irrabjati fl-Analiżi tal-Ikel – dgħufijiet. Taħsbu li tistgħu
tikkuntentaw lis-Sinjura Ħemster? X‟hemm bżonn biex issir bidla … għall-aħjar? Kemm se teħdilna
ħin? Kemm għandna xogħol x‟nagħmlu? Għandna l-ħila li nibdluha, jew hemm bżonn ta‟ ħaddieħor?
Wara li tkunu ġbartu l-mistoqsijiet li tixtiequ tindirizzaw, ippruvaw ifformulaw skop flimkien u oħolqu
Pjan ta‟ Azzjoni biex tilħqu l-iskop. Poġġih fuq bord jew f‟post fejn jidher fl-iskola biex it-tfal ikunu
jistgħu jmorru jarawh u jaħdmu fuqu matul iż-żmien tal-proġett. Tista‟ tuża l-pjan li ħejja s-Sur
Ħemster:
L-Istampa tal-Pjan ta‟ Azzjoni tas-Sur Ħemster
OBJETTIV: Li jinstab post addattat biex ngħixu fih jien u l-familja tiegħi, u noqogħdu attenti li jkollna
ikel ta‟ kwalità, tajjeb għas-saħħa, u ma jagħmilx ħsara lill-ambjent. Tpinġija – eż. il-ħemster qiegħed
fuq il-finish line jaqta‟ ż-żigarella, warajh il-familja kollha bil-bagalji u quddiemhom l-iskola talKindergarten …
L-Ewwel Pass: Fittex u sib informazzjoni dwar postijiet addattati fl-inħawi. Min hu responsabbli: isSur Ħemster; Perjodu ta’ żmien biex jitlesta: tmiem il-vaganzi tas-sajf; Xi rnexxielek tagħmel: suba‟
‟l fuq (thumbs-up) għall-„iva‟; Tpinġija: il-ħemster bit-tromba, iqalleb fil-kotba, ifittex fuq il-kompjuter
…
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It-Tieni Pass: Agħżel post partikulari li jkun addattat, iltaqa‟ man-nies tal-lokal u sib tim li jkun kapaċi
jgħinek. Min hu responsabbli: is-Sur Ħemster; Perjodu ta’ żmien biex jitlesta: tmiem Settembru; Xi
rnexxielek tagħmel: suba‟ ‟l fuq għall-„iva‟; Tpinġija: Is-Sur Ħemster mat-tfal fl-iskola talKindergarten
It-Tielet Pass: Agħmel studju tal-post. Min hu responsabbli: il-kumitat ta‟ EkoSkola; Perjodu ta’
żmien biex jitlesta: Ottubru; Xi rnexxielek tagħmel: suba‟ ‟l fuq għall-„iva‟; Tpinġija: Il-ħemster u ttfal jiflu l-ikel b‟lenti …
Ir-Raba’ Pass: Ipproponi dak li jista‟ jitjieb u ħejji pjan. Min hu responsabbli: il-kumitat ta‟ EkoSkola
u s-Sur Ħemster; Perjodu ta’ żmien biex jitlesta: sal-Milied; Xi rnexxielek tagħmel: tpinġija;
Il-Ħames Pass: Agħmel il-bidliet proposti. Min hu responsabbli: il-kumitat ta‟ EkoSkola u s-Sur
Ħemster; Perjodu ta’ żmien biex jitlesta: nofs Mejju; Xi rnexxielek tagħmel: tpinġija;
Is-Sitt Pass: Ippreżenta l-post bl-abitanti lill-familja. Min hu responsabbli: is-Sur Ħemster; Perjodu
ta’ żmien biex jitlesta: l-aħħar ta‟ Mejju; Xi rnexxielek tagħmel: tpinġija;
Kif ħa nkun naf meta ntlaħaq l-objettiv? – Il-familja jogħġobha l-post il-ġdid u s-Sur Ħemster
sodisfatt bl-ikel t‟hemmhekk. Kulħadd irid jiċċaqlaq għall-post il-ġdid.

Attività li timmotiva lill-istudenti tal-iskejjel primarji – Pjan ta’ Azzjoni
XI JRID ISIR: Fil-laqgħa tal-kumitat ta‟ EkoSkola qassam il-komik lill-istudenti u tinsiex tpoġġi l-ittra
fil-kaxxa tal-ittri li se timmotivahom ikomplu jimxu ‟l quddiem. Fakkar lill-istudenti li meta jkunu
qegħdin jipproċessaw ir-riżultati tal-Analiżi huma kienu għażlu qasam biex jittrattawh f‟aktar dettall u li
jeħtieġ l-attenzjoni tagħhom. Xogħolhom issa hu li jagħżlu mistoqsijiet speċifiċi (waħda li turi dgħufija,
waħda li turi li l-affarijiet mexjin sew) li se jissoktaw jaħdmu fuqhom (jistgħu jużaw l-attività Break
Point, p.22, jew l-Attività Ekstra, p.23). Ifformula objettivi li jridu jilħqu għall-mistoqsijiet li għażiltu.
Imbagħad fasslu l-Pjan ta‟ Azzjoni li jwassalkom għal dawn l-objettivi (tista‟ tuża l-attività Workshop
tal-Ġejjieni, p.23).
X’INHU MEĦTIEĠ:



Il-komik „Pjan Tajjeb‟ ipprintjat (ara l-Appendiċi p.50)
L-ittra „Pjan Tajjeb‟ ipprintjata (trid titpoġġa fil-kaxxa tal-ittri qabel tibda l-laqgħa biex listudenti jsibuha wara li jkunu qraw il-komik)

IL-KOMIK ‘PJAN TAJJEB’:
1. L-aktar ħaġa li qed tinkwetani dan l-aħħar hija kif ħa jkolli biżżejjed ikel għall-annimali fixxitwa. L-ewwel ħaġa li rrid nagħmel hu li nara minn fejn se nsib biżżejjed ħuxlief („hay‟).
2. Il-ħuxlief tal-għalqa tiegħi jservi biss għal parti mix-xitwa; il-bqija rrid nixtrih minn bidwi firraħal li jmiss. Jiswa ħafna flus u dal-bidwi mhux ta‟ min joqgħod fuqu. Illum jgħid ħaġa u
għada jgħid oħra. Is-sena l-oħra tani ħafna anqas ħuxlief milli wegħedni…
3. Għaldaqstant ikun aħjar jekk ikolli biżżejjed ħuxlief minn tiegħi… Nista‟ nkabbar l-għalqa fejn
niżra‟ l-ħuxlief, imma mbagħad se nitlef ħafna prodotti importanti għalina.
4. Jew nista‟ nixtri għalqa oħra, imma m‟għandix biżżejjed flus.
5. L-aktar ħaġa li tgħodd għalija hija li nikri parti minn għalqa għall-ħuxlief.
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6. Għażiż Kumitat ta‟ EkoSkola, nirringrazzjakom tat-tweġibiet tagħkom għall-mistoqsijiet tiegħi
dwar l-ikel. Jogħġobni ħafna l-fatt li…

L-ITTRA ‘PJAN TAJJEB’:
Għażiż Kumitat ta‟ EkoSkola,
Nirringrazzjakom tat-tweġibiet tagħkom għall-mistoqsijiet tiegħi dwar l-ikel. Jogħġobni ħafna l-fatt li
… (din trid timtela mill-għalliem/a bbażata fuq ir-riżultati tal-Analiżi tal-Ikel) iżda qed nara wkoll ftit
affarijiet li ta‟ min wieħed jieħu ċans biex jagħmel xi tibdil. X‟taħsbu? Bħala bidwi kuljum irrid
niddeċiedi x‟għandi nagħmel, fiex għandi nistinka u npoġġi l-isforzi tiegħi, x‟hemm li għandi kontroll
fuqu, x‟nista‟ nibdel, u x‟hemm li m‟għandix kontroll fuqu. Illum stess, eżempju, kelli nħabbel rasi b‟
sitwazzjoni li tirrigwarda l-għelieqi tiegħi, u fl-aħħar sibt mod kif insolviha. Issa hu importanti għalija li
nippjana kollox kif suppost. U intom x‟tagħmlu meta jkollkom tagħżlu dak li qed iddejjaqkom, u kif
jidher il-Pjan ta‟ Azzjoni tagħkom?

Attività li timmotiva lill-istudenti tal-iskejjel sekondarji – Pjan ta’ Azzjoni
XI JRID ISIR: Fakkar lill-istudenti li fil-kapitlu tal-Analiżi tal-Ikel għażlu qasam li jistħoqqlu l-attenzjoni
tagħhom u li se jkun is-suġġett tal-film. Issa qed jiffokaw biex jagħżlu mistoqsijiet speċifiċi minn dak ilqasam biex jittrattawhom iżjed ‟il quddiem. (ara Break Point p.22 jew l-Attività Ekstra p.23),
jifformulaw objettivi li jridu jilħqu u jagħmlu Pjan ta‟ Azzjoni biex jilħquhom (eż. permezz tal-attività
Workshop tal-Ġejjieni, p.23). Enfasizza mal-istudenti li l-film jinkluduh fil-Pjan ta‟ Azzjoni, iżda biex
jaħdmuh m‟għandux jieħu iżjed importanza mill-problema vera li jridu jindirizzaw fil-qasam tal-ikel
b‟responsabbiltà. Il-film jista‟ jservi ta‟ introduzzjoni għall-problema; jista‟ juri l-ħidma li qed issir filproġett jew jiddokumenta sitwazzjoni kurrenti li qed tiġri waqt l-attività.
Attività li tgħin biex t intgħażel soluzzj oni – Break Point
OBJETTIV: il-grupp jasal għall-qbil u jiddiskuti diversi suġġerimenti. Din l-attività tgħin biex persuna
tirfina l-fehmiet u l-argumenti, tikkummenta b‟mod ċar u konċiż, titgħallem taċċetta l-argument ta‟
ħaddieħor, tkun konxja tad-dinamika tad-diskussjoni u tal-grupp kollu u turi rieda tajba biex jintlaħaq
ftehim.
ĦIN: 30 – 45 minuta
X’INHU MEĦTIEĠ: mistoqsijiet minn sezzjonijiet magħżula tal-Analiżi (inklużi l-mili tad-dgħufijiet u
ta‟ dak li hemm b‟saħħtu) maqtugħa fi strixxi.
XI JRID ISIR: Ipprepara s-sett tal-mistoqsijiet (inklużi l-mili tad-dgħufijiet u ta‟ dak li hemm b‟saħħtu)
mill-qasam li għażiltu tal-Analiżi tal-Ikel u li fuqu se jintgħażlu mistoqsijiet għall-Pjan ta‟ Azzjoni (fleżempju tagħna kien il-qasam tal-Impatt fuq ir-Riżorsi u l-Klima u l-Ikel Lokali). Ikteb kull mistoqsija
(jew aqtagħha) fuq strixxa karta separata biex kull par studenti jkollu s-sett kollu tal-mistoqsijiet. Ilbiċċa xogħol li trid issir hija li jkun hemm qbil fil-klassifikazzjoni tal-mistoqsijiet, kemm dawk li huma
kkunsidrati bħala prijorità u anke dawk li mhumiex daqshekk importanti. Imbagħad kull par studenti jrid
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jiddeċiedi bejn il-mistoqsijiet li żgur iridu jiġu indirizzati f‟aktar dettall, u oħrajn li huma jqisu ta‟
importanza żgħira. Dawn tal-aħħar se jkunu ‟l isfel mill-„break point‟.
Wara li ssir il-ħidma tnejn tnejn, il-pari jingħaqdu f‟erbgħa u l-attività tirrepeti ruħha. Kull par se jkollu
l-klassifikazzjoni tiegħu u se jipprova jasal għall-qbil flimkien. Nistgħu nirrepetu din l-attività mat-tim
kollu. Fl-aħħar se jkollna klassifikazzjoni ta‟ proposti fejn se naqblu fuqhom ilkoll.
Riflessjonijiet: Kif ħassejtek meta bdejt tqabbel il-prijoritajiet? X‟kien hemm faċli u x‟kien hemm
diffiċli? Kif ħassejtek meta ridt taqbel ma‟ grupp ieħor? Sodisfatt bir-riżultat?
Ibbażati fuq http://www.respektneboli.eu/pedagogove/archiv-metod/bod-zlomu

Attività Ekstra għal student i akbar (f l -iskejjel primarji u sekondarji)
Fl-attività ta‟ qabel din, għażilna mistoqsijiet mill-Analiżi tal-Ikel li aħna qisna li huma importanti li
nindirizzawhom (għażilna waħda li turi li l-affarijiet huma b‟saħħithom u biħsiebna nżommuha u
għażlina oħra li turi dgħufija u nixtiequ ntejbuha) u fassalna Pjan ta‟ Azzjoni ddettaljat għalihom. Dawn
il-mistoqsijiet intgħażlu skont il-prinċipju tal-importanza tal-problema. Dan il-prinċipju huwa wieħed
minn ħafna li trid tikkunsidra meta tiġi biex tagħmel l-għażla. Prinċipji oħrajn huma:
1. Il-finanzi – Kemm se tiswiena flus biex insolvu din il-problema? Għandna biżżejjed? Huwa
fil-kontroll tagħna li niġbru biżżejjed flus?
2. Ir-riżorsi umani – Kemm hemm bżonn nies biex tissolva l-problema? Għandna biżżejjed?
Nistgħu nsibu biżżejjed?
3. Il-ħin meħtieġ – Kapaċi nsolvu l-problema fiż-żmien li għandna?
4. Il-possibiltà li ssir bidla – Nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwar il-problema jew mhijiex fil-kontroll
tagħna?
Ħarsu flimkien lejn il-mistoqsijiet (jew fi gruppi – kull grupp ikollu prinċipju li fuqu se jevalwa lmistoqsijiet magħżula) għal darb‟oħra u ddiskutu jekk hijiex possibbli li l-Kumitat jindirizza lmistoqsijiet li għażiltu. Araw li taqblu fuq il-mistoqsijiet li mbagħad se tiżviluppawhom fil-Pjan ta‟
Azzjoni.

Attività li tgħin f it -tf assil tal- Pjan ta’ Azzj oni – Workshop tal- Ġejjieni
OBJETTIV: biex tgħin lill-istudenti jaslu jagħrfu kif jilħqu l-objettivi fformulati. Din l-attività hija
magħmula minn tliet fażijiet, kull fażi twassal għall-oħra: il-Fażi tal-Kritika, il-Fażi tal-Fantasija u lFażi tal-Implimentazzjoni.
ĦIN: 45 minuta - siegħa
XI JRID ISIR:
IL-FAŻI TAL-KRITIKA: Fl-attivitajiet li għamilna qabel, l-istudenti kellhom isemmu problema millAnaliżi tal-Ikel tal-iskola u mill-objettivi fformulati biex jindirizzawha. Issa jmiss din il-fażi li għandha
mnejn tissorprendihom. Issa mhux se jibdew jippjanaw kif se jsolvu l-problema mill-ewwel, imma
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għall-kuntrarju, se jħallu l-emozzjonijiet tagħhom joħorġu fil-„Fażi tal-Kritika‟.
Qassam lill-istudenti fi gruppi u agħtihom din il-biċċa xogħol: fuq karta jsemmu u jiktbu kulma jista‟
jfixkel biex jissolvew il-problemi, għalfejn jistgħu ma jilħqux l-iskopijiet tagħhom b‟suċċess, għalfejn
il-problema tista‟ ma tissolviex. Ħallihom joħorġu dak kollu li għandhom fuq l-istonku rigward ilproblema – rabja, ilmenti, ansjetà, tħassib, kritika, problemi, eċċ. Iridu jifformulawha u jiktbuha f‟kemm
jista‟ jkun dettall, u jwaħħluha fuq il-bord taħt it-titlu tal-problema li qed jindirizzaw.
Imbagħad staqsi lill-istudenti biex mill-istqarrijiet li jkunu kitbu, jagħżlu dawk li se jaħdmu aktar
fuqhom. Tista‟ tuża l-metodu fejn tikkalkula t-total tal-istqarrijiet li ntgħażlu (kull student se jkollu
numru ta‟ għażliet – ngħidu aħna tlieta – u jrid jużahom ma‟ dawk l-istqarrijiet li jsib l-aktar
problematiċi). Huma se jiddeċiedu liema stqarrijiet se jittrattaw fil-fażi li jmiss (il-Fażi tal-Fantasija)
skont it-total li jkunu ġabu l-istqarrijiet.
Regoli għall-Fażi tal-Kritika (tista‟ ddendilhom ma‟ xi mkien fejn jidhru):





Esprimi l-emozzjonijiet tiegħek b‟mod edukat
Ifformula l-kritika tiegħek billi tkun konċiż u speċifiku u iktibha fuq biċċa karta
Tagħtix suġġerimenti għall-implimentazzjoni
Tiddiskutix

Eżempju:
Problema: Il-canteen/tuck shop tal-iskola mhux qed jagħti każ biex jagħżel prodotti skont listaġun (ħaxix u frott) meta jkun qed jipprepara l-ikel.
Objettiv: Biex il-canteen/tuck shop joffri ikel ibbażat fuq il-prodotti tal-istaġun
Sħabna l-istudenti ma jafux liema ħaxix u frott jikber skont l-istaġuni … ħafna jridu t-tadam is-sena
kollha u mhux fis-sajf biss … u tal-„canteen‟ qed jgħidulna li hu impossibbli … ikkumplikata wisq biex
timxi magħha … il-kokijiet ma jafux biżżejjed riċetti biex isajru bl-ingredjenti tal-istaġun …
ikkumplikata wisq biex issir … frott u ħaxix frisk jiswa ħafna flus, u ma jkunx hemm biżżejjed flus …
ħadd mhu se jkun interessat x‟ħaxix u frott hemm tajjeb għaż-żmien li nkunu fih …
IL-FAŻI TAL-FANTASIJA: Din hija l-aktar fażi pjaċevoli. Fiha l-istudenti se jiffokaw fuq il-ġejjieni. Se
jinħelsu mill-fatti u mir-realtà, jilbsu l-ġwienaħ tal-kreattività u l-immaġinazzjoni u jiskopru dinja ideali
fejn kollox ikun possibbli. Wara l-Fażi tal-Kritika, imma, tajjeb li tkun fil-burdata addattata għal din ilfażi. Uża din l-attività:

VJAĠĠ FL-IMMAĠINAZZJONI
OBJETTIV:
ĦIN: 10 minuti
XI JRID ISIR: Staqsi lill-istudenti biex ipoġġu komdi – jistgħu jimteddu – jagħlqu għajnejhom u
jimmaġinaw li sejrin fi vjaġġ u int se tkun magħhom. Imbagħad aqra s-silta li ġejja „L-Iskola Tiegħi fil24

Futur‟. Wara li taqraha, għid lill-istudenti biex jiftħu għajnejhom u jaqsmu l-impressjonijiet tagħhom.
Tista‟ tuża l-mużika waqt il-qari tas-silta.
L-Iskola Tiegħi fil-Futur:
Poġġi komdu jew imtedd. Agħlaq għajnejk. Ħu nifs fond ‟il ġewwa u oħorġu ‟l barra bil-mod, u rrepeti
għal diversi drabi …
Immaġina li sibt ruħek fis-sena 2050 u smajt bi skola fejn fiha kollox ikun possibbli. L-għalliema u listudenti jmexxu l-iskola flimkien. Kollox jaħdem b‟mod li qatt ma immaġinajtu. U int tista‟ żżurha liskola, imma darba biss …
Immaġina li din l-iskola ġdida qatt ma rajtha qabel. U qed tegħlbek il-kurżità u tixtieq tkun taf kemm
jista‟ jkun dwarha.
Ejja ppassiġġa magħna biex l-ewwel tara l-iskola u l-ambjent ta‟ madwarha, u l-bini u dak kollu li tista‟
ssib madwaru. Imbagħad idħol l-iskola u agħti ħarsa sewwa madwarek. Għandu mnejn tisma‟ xi ħaġa,
ixxomm xi ħaġa, forsi tisma‟ xi ħsejjes jew vuċijiet. Din l-iskola vera sabiħa.
Imbagħad se tiltaqa‟ ma‟ xi kollegi jew sħabek tal-iskola (għalliema u studenti). U se tiltaqa‟ magħhom
fil-mod li dejjem xtaqt. Forsi tixtieq tiddiskuti xi ħaġa magħhom jew tippjanaw jew tagħmlu xi ħaġa
flimkien.
Wara li tkun rajt kollox u żammejtu fil-memorja tiegħek, tista‟ tmur tara l-klassijiet. L-ewwel ħares
sewwa madwarek, il-kuluri, l-oġġetti. Ħares sewwa lejn l-istudenti wkoll (jew l-għalliema jew sħabek
tal-iskola). Isma‟ sewwa l-vuċijiet u l-ħsejjes u ara kif qed jiġu ttrattati l-istudenti, kif inhi r-relazzjoni
tiegħek mal-istudenti (jew tal-għalliema u l-istudenti) u kif isiru l-lezzjonijiet. X‟hemm differenti?
X‟jogħġbok l-aktar? X‟tixtieq tieħu miegħek?
Ħalli dan kollu jidħol fik u erġa‟ oħroġ bil-mod minn din l-iskola. Erġa‟ ejja f‟dan il-post. Iftaħ
għajnejk bil-mod u tmattar ftit.
Kompli bil-Fażi tal-Fantasija: Kif l-istudenti jkunu fil-burdata t-tajba kompli bil-ħidma. Staqsihom
biex jerġgħu jifformulaw l-istqarrijiet li għażlu fil-Fażi tal-Kritika fi stqarrijiet pożittivi (eż. sħabna listudenti ma jafux liema frott u ħaxix jikber skont l-istaġuni tinbidel u ssir sħabna l-istudenti kollha jafu
liema frott u ħaxix jikber skont l-istaġuni …). B‟hekk jaslu għal deskrizzjoni ideali tal-iskop li jrid
jintlaħaq.
Imbagħad aqsam lill-istudenti fi gruppi żgħar biex ikomplu b‟xogħolhom. F‟din il-parti m‟hemmx
restrizzjonijiet. Ix-xogħol tal-istudenti jkun li joħolmu dak kollu li għalihom jista‟ jkun ta‟ soluzzjoni
għall-punti magħżula, mingħajr ma jkunu speċifiċi kif se jaslu. Kull grupp jista‟, ngħidu aħna, joħroġ
b‟soluzzjoni „tal-ħolm‟ għal kull stqarrija.
Eżempju: il-grupp bl-istqarrija sħabna l-istudenti kollha jafu liema frott u ħaxix jikber skont l-istaġuni
jiktbu l-viżjonijiet „tal-ħolm‟ tagħhom fis-sħab, eż. L-istudenti kollha jistgħu josservaw meta l-ħaxix u lfrott ikun żmienhom mill-ġnien tal-iskola … jew Supermarkits ma jeżistux u aħna nixtru l-frott
mingħand il-bdiewa … Fl-iskola għandna „monitor‟ kbir ħafna li juri x‟hemm prodotti f‟dak l-istaġun
…
Regoli għall-Fażi tal-Fantasija (tista‟ ddendilhom ma‟ xi mkien fejn jidhru):


Oħroġ b‟ideat skont il-motto: “Kollox huwa possibbli”
25







Kull idea tgħodd, anke dawk li mhumiex realistiċi u raġunati
Uża frażijiet qosra u li jolqtu
M‟hemmx kritika, tiġġudikax l-ideat ta‟ ħaddieħor
M‟hemmx diskussjonijiet
M‟hemmx suġġerimenti għall-implimentazzjoni

Il-Fażi tal-Implimentazzjoni: L-għan ta‟ din il-fażi hija li tirritorna mill-vjaġġ fis-sħab għaż-żmien ta‟
issa, għar-realtà, u staqsi: X‟jista‟ jsir? X‟inhu possibbli?
Ħalli lill-istudenti jibqgħu jaħdmu fl-istess gruppi li kienu fil-Fażi tal-Fantasija. Xogħolhom se jkun
biex l-ewwel jaraw liema suġġeriment „tal-ħolm‟ se jippreżentaw lill-oħrajn. Jistgħu jew jaqblu
bejniethom jew uża l-metodu fejn tikkalkula t-total li jkunu ġabu. Din id-darba, iżda, il-proposta trid
tkun realistika.
Eż.: Fl-iskola għandna monitor kbir ħafna li juri x‟hemm prodotti f‟dak l-istaġun … huwa ċar li dik
mhijiex possibbli, iżda nistgħu nagħmlu, eżempju, kalendarju b‟ħaxix u frott staġjonali, inwaħħluh ma‟
xi bord jew ħdejn il-„canteen/tuck shop‟ jew fil-klassijiet …
L-istudenti flimkien se jiżviluppaw l-attivitajiet individwali fi Pjan ta‟ Azzjoni, u jinkludu min se
jagħmel xiex, ma‟ min, meta, u jħejju l-metodu li bih se ssir l-evalwazzjoni (kif se jkunu nafu li xxogħol li kellhom wettquh).
Regoli għall-Fażi tal-Implimentazzjoni (tista‟ ddendilhom ma‟ xi mkien fejn jidhru):






Poġġi ideat utopiċi f‟kundizzjonijiet realistiċi
Addatta l-ideat għal dak li hu prattiku u speċifiku
Ara li hemm konnessjoni mat-topik
Enfasizza l-passi biex tasal għat-twettiq tal-affarijiet
Ipprepara attivitajiet għall-quddiem (Pjan ta‟ Azzjoni)

Kif jista’ jidher Pjan ta’ Azzjoni?
OBJETTIV: Il-canteen/tuck shop irid joffri ikel skont l-istaġun tiegħu
Kif se nkunu nafu li l-objettiv intlaħaq? Fir-rebbiegħa u l-ħarifa l-canteen/tuck shop irid jinkludi ikel
staġjonali għall-inqas darbtejn f‟ġimgħa.
L-Ewwel Pass. Tkellem ma‟ min hu inkarigat mill-canteen/tuck shop biex tara jekk hux lest li jikkopera
u ppreżentalu l-pjan.
Min hu responsabbli: Maya megħjuna minn: Chris, Peter; Perjodu ta‟ żmien biex jitlesta: l-aħħar ta‟
Novembru; Xi rnexxielek tagħmel: bandiera mwaħħla
It-Tieni Pass. Fittex u sib minn fejn tista‟ ssib tixtri frott u ħaxix skont l-istaġun tiegħu u agħmel lista
ta‟ dawn il-postijiet. Fittex u sib il-prezzijiet tagħhom.
Min hu responsabbli: Tom megħjun minn: Roberta, Jacob, Sara; Perjodu ta‟ żmien biex jitlesta:
Novembru – Frar; Xi rnexxielek tagħmel:
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It-Tielet Pass. Agħmel kalendarju ta‟ frott u ħaxix skont l-istaġuni tagħhom u waħħlu fl-iskola u malcanteen/tuck shop.
Min hu responsabbli: Cynthia megħjuna minn: Luke, Tony, Rachel; Perjodu ta‟ żmien biex jitlesta:
Novembru – Marzu; Xi rnexxielek tagħmel:
Ir-Raba’ Pass. Iġbor riċetti bbażati skont l-istaġuni b‟ingredjenti staġjonali u pprovdihom lillcanteen/tuck shop u fid-djar (internet).
Min hu responsabbli: Emma megħjuna minn: Jen, Mark, Matt; Perjodu ta‟ żmien biex jitlesta:
Novembru – Marzu; Xi rnexxielek tagħmel:
Il-Ħames Pass. Agħmel pjan iddettaljat ta‟ Attività Pubblika (suq tal-bdiewa b‟ikel b‟ingredjenti
staġjonali għal min ikun irid iduq).
Min hu responsabbli: Dora megħjuna minn: il-Kumitat kollu; Perjodu ta‟ żmien biex jitlesta: l-aħħar ta‟
Jannar; Xi rnexxielek tagħmel: bandiera mwaħħla

Eżempji ta’ prattiċi tajba
Timtela matul is-sena pilota
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Osserva u Evalwa

Stampa biex tintroduċi, l-istess waħda bħal dik li hemm fil-powster tas-7 Passi
Kemm tkun xi ħaġa sabiħa kieku l-affarijiet iseħħu skont kif nippjanawhom. Iżda jekk inħallu d-dinja
tal-fantasija warajna u niġu wiċċ imb wiċċ mar-realtà nsibu li, anke dawk l-affarijiet li l-aktar ikunu
ppjanati bir-reqqa, sikwit se jħabbtu wiċċhom ma‟ tfixkil u sfidi li jkun meħtieġ li jingħelbu. Huwa
tajjeb li tħejji kriterji minn qabel biex tkun tista‟ tassessja l-andament tat-twettiq tal-pjan. U jekk xi ħaġa
ma tmurx kif ippjanajtha, tajjeb li tkun taf x‟se tagħmel dwarha.

Kif tevita diżappunti minn fallimenti li ma kontx qed tistenna?
1. Tevalwa l-proġett fuq bażi regolari biex jekk xi ħaġa ma tmurx skont kif ippjanajtha, tintebaħ
mill-ewwel u tkun tista‟ tirreaġixxi għaliha
2. Tuża metodi viżwali għall-evalwazzjoni, ngħidu aħna, tagħmel wiċċ daħkan jew wiċċ imdejjaq,
is-saba‟ ‟l fuq jew is-saba‟ ‟l isfel (thumbs up or down), jew xi simbolu ieħor bl-istampi. Jekk
ikollok sistema ċara biex tevalwa se tgħinek aktar biex tkun taf x‟inhu jaħdem u x‟mhuwiex
3. Tħejji t-triq li fiha tkun tista‟ tosserva u tevalwa l-attivitajiet minn qabel, u ddaħħalhom fil-Pjan
ta‟ Azzjoni
4. L-evalwazzjoni trid tkun parti minn kull laqgħa tal-kumitat ta‟ EkoSkola – tevalwa l-attività,
tikkopera, tikkomunika, tara kif qed jintlaħqu l-objettivi …
TWISSIJA! L-evalwazzjoni trid tinkludi wkoll il-kwestjonarju tal-istudenti bħala parti mill-Analiżi talIkel. Jekk l-istudenti jkunu għażlu punt partikolari, ngħidu aħna l-„Ħela ta‟ Ikel‟, trid issir evalwazzjoni
kemm fil-bidu kif ukoll wara li jkunu ntemmu l-passi kollha biex tkun taf jekk l-għan intlaħaqx.

Attività: Ostakli
Dawn huma l-affarijiet li jdejquna u jfixkluna tul il-mixja tagħna fit-twettiq tal-objettivi. Hija ħaġa tajba
li dawn l-ostakli ssejħilhom b‟isimhom u ssib xi mod kif tneħħihom. „Ostaklu‟ hija wkoll l-isem talattività li jmiss, li se tgħinna nsemmu l-problemi b‟isimhom u noħorġu b‟soluzzjonijiet.
ĦIN: 30 - 45 minuta
X’INHU MEĦTIEĠ: Kaxxi għal kulħadd miksijin b‟karti biex tkun tista‟ tikteb fuqhom (jistgħu jkunu
kaxxi taż-żraben), bċejjeċ tal-karti u materjal biex tikteb
XI JRID ISIR: L-ewwel ara li l-kumitat ikun f‟burdata tajba. Meta tkun qed tosserva u tevalwa, ħafna
drabi tintebaħ li xi wieħed mill-passi ma jkunx qed jintlaħaq. X‟tista‟ tkun ir-raġuni u kif nistgħu nsolvu
l-problema? Poġġi ħafna kaxxi f‟nofs il-kamra. Dawn il-kaxxi se jkunu qed jissimbolizzaw l-ostakli –
dawk li qed jikkawżaw il-problemi. Waħħal biċċiet tal-karti minn qabel. Kull student se jingħata xi ħaġa
biex jikteb biha. Staqsi lill-istudenti biex iqumu u jbiddlu posthom, basta jgħaddu min-nofs tal-kamra.
Għidilhom jimmaġinaw li dawk il-kaxxi huma l-ostakli. Kull meta jitfixklu ma‟ kaxxa, iridu jaħsbu
x‟tip ta‟ ostaklu kien, u x‟tista‟ tkun ir-raġuni għaliex mhux qed jirnexxilhom iwettqu l-ħidma sewwa.
Is-suġġeriment irid jinkiteb fuq il-karti li hemm mal-kaxxi. Meta l-istudenti ma jkunux jistgħu jaħsbu
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iżjed f‟ostakli oħra, u l-kaxxi jkunu ssemmew kollha, jirritornaw f‟posthom. Imbagħad ikun imiss li
jeżaminaw il-problemi u jorganizzawhom. Il-logħba tkompli.
Il-kaxxi jerġgħu jitqiegħdu f‟nofs il-kamra u tirrepeti l-eżerċizzju, iżda din id-darba b‟differenza: meta
student jitfixkel ma‟ kaxxa, irid jaqra x‟kien l-ostaklu, u fuq biċċa karta jikteb suġġeriment kif jista‟
jsolvi l-problema, u jpoġġiha fil-kaxxa. Jista‟ jkun hemm iżjed minn soluzzjoni waħda.
Fl-aħħar, l-istudenti tal-kumitat ta‟ EkoSkola jiftħu l-kaxxi flimkien, jaqraw is-soluzzjonijiet,
jiddiskutuhom u jiddeċiedu liema huma realistiċi, effettivi, u mixtieqa. Flimkien jaslu għal qbil.
Din l-attività hija verżjoni addattata ta‟ metodu meħud mill-pubblikazzjoni: Podpora participácie
žiakov v programe Zelená škola [Għajnuna lill-istudenti li qed jipparteċipaw fil-programm tal-Bandiera
l-Ħadra). Ippubblikata minn Živica, 2012.

Eżempji ta’ prattiċi tajba:
Għadd ta‟ eżempji siewja ta‟ sistemi ta‟ evalwazzjoni u osservazzjoni f‟diversi skejjel pilota … 3
eżempji (1 għall-Kindergarten, 1 għall-primarji u 1 għas-sekondarji) … biex timtela tul is-sena pilota
Ħolqa li tista’ tgħinek: PDCA – Iċ-ċiklu plan–do–check–act huwa mudell mibni fuq 4 passi, li jġibu
bidla. Bħalma ċirku m‟għandux tmiem, iċ-ċiklu PDCA jrid jirrepeti ruħu ħafna drabi biex ikun hemm
titjib kontinwu. http://asq.org/learn-about-quality/project-planning-tools/overview/pdca-cycle.html
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Xogħol Kurrikulari

In-nies jaħdmu aħjar meta jkunu jafu għalfejn qed jagħmlu dik il-biċċa xogħol u meta jkunu jistgħu
jiddeċiedu xi jridu jagħmlu skont informazzjoni li jkollhom. U bl-istess mod, l-istudenti għandhom
bżonn jakkwistaw għarfien fuq it-topik „Nieklu b‟Responsabbiltà‟ biex ikunu jistgħu jippjanaw u
jwettqu bidliet fid-dieti tagħhom. Huwa għalhekk li l-programm EkoSkola inkluda dan il-pass.
It-topik „Nieklu b‟Responsabbiltà‟ jista‟ jidħol taħt diversi suġġetti. Il-worksheets għal-livelli differenti
tal-iskola jistgħu jgħinuk tinkorpora dan it-topik fil-kurrikulu. Il-worksheets se jitfasslu matul is-sena
pilota bil-koperazzjoni tal-għalliema.
Jekk jogħġbok irreferi għall-eżempji dwar xogħol kurrikulari f‟dokument ipprovdut apparti.
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Informa u Involvi

Bi ftit esaġerazzjoni nistgħu ngħidu li min ma jagħmilx ħoss, qisu qatt ma eżista. Jekk teħtieġ lgħajnuna fil-pjanijiet tiegħek, trid tħalli lid-dinja ssir taf bihom. Trid tibqa‟ tinfurmaha tul-il-proġett
kollu. Trid tħalli lill-oħrajn dejjem lesti għal li jista‟ jinqala‟ biex huma jkunu jafu li hemm xi ħaġa
għaddejja u li jistgħu jkunu involuti. Irnexxielek tilħaq l-objettivi li kellek? Mela, ħalli lil kull min
għenek jew rak, ikun jaf li l-proġett kien suċċess u xi rnexxielek tilħaq.
Ix-xogħol tal-proġett, x‟effetti ħalla l-proġett fuqek, x‟tgħallimt minnu, ma‟ min iltqajt, xi skoprejt, dan
kollu flimkien jifforma storja waħda kbira. U l-istejjer qegħdin hemm biex jiġu rrakkontati, jitferrxu
man-nies, biex huma wkoll jiġu ispirati, jitgħallmu, jaħsbu … mela aqsam l-istorja tiegħek int ukoll!

Attività li timmotiva lit-tfal tal-Kindergarten – Informa u Involvi
XI JRID ISIR: Fil-bidu tal-laqgħa għarraf lit-tfal dwar il-messaġġ tas-Sur Ħemster jew permezz tal-qari
jew b‟xi drama. Il-messaġġ irid iqanqal lit-tfal biex jinfurmaw lill-oħrajn – kemm lil dawk li qegħdin liskola kif ukoll lin-nies ta‟ barra - dwar ix-xogħol tagħhom fuq il-proġett. Wara li twasslilhom ilmessaġġ staqsi lit-tfal biex joħorġu b‟ideat kif jistgħu jinfurmaw lill-oħrajn dwar dak li qed jiġri filproġett u dwar l-ikel u l-effetti tiegħu fuq saħħitna u fuq id-dinja ta‟ madwarna. Huma diġà jużaw xi
mezzi, bħall-assemblies, in-notice board, l-open days, esibizzjonijiet tat-tpinġijiet … u jistgħu joħorġu
b‟ideat oħra.
Ftiehem mat-tfal x‟attività tistgħu torganizzaw għall-pubbliku u inkludi l-preparazzjonijiet fil-Pjan ta‟
Azzjoni. Tista‟ timplimenta l-idea tiegħek jew tislet waħda mill-għażliet ippreżentati fil-paragrafu „Lista
ta‟ Ideat għal Attività Żgħira għall-Pubbliku‟(ara p.35). Bħala parti minn attività pubblika, tista‟ ssir ilpreżentazzjoni uffiċjali li saret lill-istudenti tal-Kindergarten tas-Sinjura Ħemster u l-familja tagħha.
IT-TIELET MESSAĠĠ:
Tfal!
Irrid ngħidilkom xi ħaġa li qiegħda ddejjaqni. Ilbieraħ, jien u sejjer id-dar ħsibt ħafna. Għamilna ħafna
affarijiet flimkien u sibna ħafna affarijiet. Qed infittxu ħafna fuq l-ikel, nippruvaw insibu x‟inhu tajjeb
għalina u għad-dinja ta‟ madwarna u nippruvaw inbiddlu mqar ftit mill-affarijiet. Imma kif se ngħidu
lin-nies l-oħra? Ma taħsbux li tkun ħaġa tajba jekk ħafna nies ikunu jafu b‟dak li qed nagħmlu? Wara
kollox, kulħadd ikollu jiekol, u rridu nibdew naħsbu dwar x‟ikel qed nieklu. Pereżempju l-kuġin tiegħi
Louie, ma jimpurtahx x‟jiekol u minn fejn ikun ġej l-ikel, u jekk ikunx tajjeb għas-saħħa jew le.
Jimpurtah biss mit-togħma, jekk ikollux togħma tajba jew le. U naħseb li mhuwiex l-uniku wieħed li
jagħmel hekk.
Forsi nibdew ngħinu lin-nies b‟dal-mod. Kif? Billi ngħidulhom x‟sibna waqt li konna qed nagħmlu lproġett u kif qed nippruvaw nagħmlu bidliet żgħar kemm hawnhekk fl-iskola kif ukoll id-dar. Nistgħu
nippruvaw norganizzaw attività għan-nies fejn inkellmuhom fuq l-ikel u x‟effetti għandu. Forsi mbagħad
huma wkoll jibdew jinteressaw ruħhom minn fejn ikun ġej l-ikel u kif jaffettwa lil ġisimna u lid-dinja ta‟
madwarna. U hekk forsi nkunu nistgħu ngħinu lil xulxin ukoll.
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Mela, nippruvaw naraw kif se ngħidu lid-dinja u lis-Sinjura Ħemster biex isiru jafu dwar il-proġett
tagħna fuq l-ikel?

Attività li timmotiva lill-istudenti tal-iskejjel primarji – Informa u Involvi
XI JRID ISIR: Fil-bidu tal-laqgħa qassam il-komik lill-istudenti u qabel il-laqgħa poġġi l-aħħar ittra filkaxxa. Wara li taqra l-ittra, staqsi lill-istudenti biex joħorġu b‟ideat ta‟ kif jistgħu jinfurmaw lin-nies,
kemm dawk li hemm fl-iskola kif ukoll in-nies ta‟ barra, dwar dak li qed isir fil-proġett fuq l-ikel u leffetti li għandu fuq saħħitna u fuq id-dinja ta‟ madwarna. Qassam lill-istudenti b‟responsabbiltajiet ta‟
tipi differenti ta‟ għodod ta‟ kif jinfurmaw u agħtihom karta biex jaħdmuha skont l-għodda li
għandhom.
Ftiehem mat-tfal x‟attività tistgħu torganizzaw għall-pubbliku u inkludi l-preparazzjonijiet fil-Pjan ta‟
Azzjoni. Tista‟ timplimenta l-idea tiegħek jew tislet waħda mill-għażliet ippreżentati fil-paragrafu „Lista
ta‟ Ideat għal Attività Żgħira għall-Pubbliku‟ (ara p.35).
XI JRID IKUN HEMM IMĦEJJI:




Il-komik "Trid Tkun Taf Xi Ħaġa?" pprintjat (ara l-Appendiċi p.51)
L-ittra "Trid Tkun Taf Xi Ħaġa?" pprintjata (tinsiex titfa‟ l-ittra fil-kaxxa tal-ittri qabel illaqgħa. It-tfal se jiġbruha mill-kaxxa wara li jinqara l-komik)
Il-karti biex jimtlew għall-għodod ta‟ informazzjoni (ara l-Appendiċi p.40-45).

IL-KOMIK "TRID TKUN TAF XI ĦAĠA?"
Kont taf li xi darba dan ix-xogħol se jibda jsir bil-magni u ħafna nies mhumiex se jkollhom ġnien,
siġar tal-frott, għalqa u anke annimali?
Kemm hi ħaġa bla sens. Minn fejn se jġibu l-ikel u x‟se jieklu? … Se jibdew jixtru l-ikel minn dan
il-bini speċjali – ħanut jew supermarkit … kollox f‟post wieħed u tista‟ tixtri, ngħidu aħna, banana,
kiwi u tadam is-sena kollha … kulma trid, m‟hemmx sajf u xitwa, kulma tixtieq ikollok …
Ara, aħjar nibdew naħdmu, m‟għandniex „kiwi‟ jew „supermarkits‟ jew ma nafx x‟għidt. Daqshekk
stejjer bla sens u ejja ħa nkomplu bil-ħidma …
L-ITTRA "TRID TKUN TAF XI ĦAĠA?”
Għażiż Kumitat ta‟ EkoSkola,
Nixtieq nirringrazzjakom minn qalbi talli ħallejtuni nittawwal fid-dinja tagħkom u nitgħallem x‟se tkun
is-sitwazzjoni tal-ikel fi żmien mitt sena oħra. Ma nafx minn fejn se naqbad nibda u hemm affarijiet li
lanqas biss nista‟ nifhimhom. Kif jista‟ jkun hemm bidla daqshekk kbira? Kemm-il darba ġietni f‟moħħi
l-mistoqsija jekk nistax inbiddel xi ħaġa li kieku kelli ngħid lil xi ħadd x‟rajt fil-mera. Ngħidilkom ilverità ppruvajt, imma ħadd ma emminni u ħasbuni miġnun.
Iżda intom jeħtieġ tgħidu lin-nies x‟qegħdin tagħmlu u x‟qegħdin issibu, titgħallmu u tiskopru. Tħallux
dawn il-ħwejjeġ għalikom, imma ispiraw nies oħra, kemm fl-iskola kif ukoll barra mill-iskola. Għamiltu
biċċa xogħol tajba ħafna li żgur se timpressjonaw lill-oħrajn u tikkonvinċuhom li, anke huma, jistgħu
jagħmlu pass żgħir ‟il quddiem fid-dieta tagħhom, jieħdu interess fl-ikel li qed jieklu, kif jasal l-ikel filplatt tagħhom u x‟effetti qed iħalli fuqhom u madwarhom.
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Ninsab kuntent li fil-futur ħa jkun hemm nies bħalkom li jieħdu interess f‟dak li qed jiġri madwarhom u
jippruvaw itejbuh.
Proposta – Matul din is-sena pilota, tista‟ ssir lezzjoni b‟ittri u komiks fejn l-istudenti jqabblu metodi
antiki ta‟ biedja u ta‟ produzzjoni ta‟ ikel maż-żminijiet tal-lum …

Attività li timmotiva lill-istudenti tal-iskejjel sekondarji – Informa u Involvi
XI JRID ISIR: Għid lill-istudenti li parti mis-suċċess ta‟ film qiegħda fil-promozzjoni li jingħata. Kull
produttur tajjeb jipprova jqajjem kuxjenza dwar il-film anke waqt li jkun għadu qed jinħadem. U biex
jagħmlu hekk jużaw diversi għodod.
Staqsi lill-istudenti biex jissuġġerixxu modi kif jistgħu jinfurmaw kemm lin-nies li hemm fl-iskola kif
ukoll lin-nies ta‟ barra dwar x‟inhu jiġri fil-proġett tal-ikel u l-effetti li għandu fuq saħħitna u fuq iddinja ta‟ madwarna. Qassam lill-istudenti b‟responsabbiltajiet ta‟ tipi differenti ta‟ għodod ta‟ kif
jinfurmaw u agħtihom karta biex jaħdmuha skont l-għodda li għandhom.
Ftiehem mat-tfal x‟attività tistgħu torganizzaw għall-pubbliku u inkludi l-preparazzjonijiet fil-Pjan ta‟
Azzjoni. Tista‟ timplimenta l-idea tiegħek jew tislet waħda mill-għażliet ippreżentati fil-paragrafu „Lista
ta‟ Ideat għal Attività Żgħira għall-Pubbliku‟ (ara p.35).
Diġà ġbidtu l-flim, editjajtuh u għamiltulu s-sound biex ikun lest li jintwera lid-dinja? Mela wasal iżżmien biex tgħarrfu lin-nies dwaru. Meta tippromwovuh, agħtu aktar informazzjoni dwar il-proġett u ttopik „Nieklu b‟Responsabbiltà, dwar l-investigazzjonijiet tagħkom, u l-bidliet li għamiltu. Infurmaw u
Ispiraw lill-pubbliku. Tistgħu tifgħu l-film fuq in-netwerks soċjali jew fuq websajts, (il-websajt taliskola, il-websajt tal-proġett, eċċ.). Tistgħu tużawh ukoll għal waqt l-attività li se torganizzaw għallpubbliku u forsi tinqdew bih biex tħeġġu lin-nies jiġu għall-attività, tużawh bħala invit jew turuh filbidu tal-attività nnifisha (eżempju jista‟ jintwera l-film bħala parti mill-attività „Kafè Reġjonali‟ u wara
ssir diskussjoni flimkien ma‟ esperti, eċċ.).

X’għodda għandkom biex tikkomunikaw ?
Fl-appendiċi għandek issib karta biex timtela għal kull għodda li hemm. Il-karti se jipprovdu gwida biex
l-għodda tintuża kif suppost u huma ddisinjati biex jingħataw direttament lill-istudenti li se jkunu
responsabbli minn dik l-għodda partikulari.


Il-bord bl-informazzjoni – Tista‟ tuża l-bord li għandek ta‟ EkoSkola jew tagħmel wieħed
ġdid bit-topik „Nieklu b‟Responsabbiltà‟. Il-ħendawt: Kif toħloq bord b’informazzjoni li
jolqot lill-għajn (ara l-Appendiċi p.40)



Artiklu – f‟gazzetta, fil-magażin tal-iskola, eċċ. Il-ħendawt: Kif tikeb artiklu effettiv (ara lAppendiċi p.41)



Internet – Minkejja li l-kitba ta‟ artikli fuq l-Internet għandha r-regoli tagħha u teħtieġ lesperjenza, xorta tajjeb li tipprova tikteb artiklu u titgħallem kif għandu jinkiteb. Il-ħendawt:
Kif tikteb artiklu fuq l-internet (ara l-Appendiċi p.43)
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Preżentazzjoni – waħda mill-għodod li tgħinek twassal il-proġett lill-pubbliku. Dan huwa
metodu effettiv, sempliċi, jinftiehem malajr u fuq kollox jagħti gost lil min ikun qed jarah. Ilpreżentatur jaħdem il-parti prinċipali u bl-għajnuna ta‟ slajds il-pubbliku jkun jista‟
jivviżwalizza dak li jkun qed jingħad. Tista‟ tużaha biex tippreżenta l-proġett waqt konferenza,
assembly tal-iskola, jew attività pubblika. Il-ħendawt: Kif tagħmel preżentazzjoni (ara lAppendiċi p.44)

Kif tippromw ovi l -proġett ‘Nieklu b’Responsabbiltà’
Tul il-ħidma tal-proġett kull informazzjoni li toħroġ trid tinkludi l-logo u sentenza addattata dwar lgħajnuna mill-UE.

Attività għall-Pubbliku
Waqt li qabel kellek għażla dwar l-għodda li se tuża biex twassal l-informazzjoni lill-iskola dwar ittopik „Nieklu b‟Responsabbiltà‟, kull skola involuta f‟dan il-proġett trid tippjana attività għall-pubbliku.
Il-kumitat kollu ta‟ EkoSkola jrid ikun involut fl-ippjanar tal-attività, u jekk ikun hemm ħaddieħor
interessat, involvih ukoll. Din l-attività teħtieġ ippjanar għaliha, u trid taħseb għaliha minn qabel biex
ikollok ħin biżżejjed biex tippjanaha u twettaqha. Ippjana l-attività mill-bidu nett tal-proġett, wara li
tkun ħejjejt l-objettivi u x-xogħol li jrid isir, u inkludiha fil-Pjan ta‟ Azzjoni.
Kif tippjana l-Att ività għall- Pubbliku
Fil-passi ta‟ qabel int għażilt dak li jista‟ jsir aħjar fil-qasam tal-ikel b‟responsabbiltà, u diġà bdejt
taħdem fuqu. L-attività pubblika se tgħinek fl-isforzi tiegħek biex tidher aktar u tippromwovi l-proġett;
forsi wkoll tgħinek issib persuni oħra li jkunu jistgħu jgħinuk, u hekk iżżid l-għarfien fuq dan it-topik.
L-ewwel trid tiddeċiedi x‟tip ta‟ attività se torganizza. Din l-attività trid tkun il-qofol ta‟ sena sħiħa ta‟
ħidma fuq il-proġett, u trid tkun ibbażata fuq il-Pjan ta‟ Azzjoni u relatata mas-suġġett.
Fuqiex għandek taħseb meta tiġi biex t ippjana
Parir: Qabel tibda tippjana attività għall-pubbliku, niżżel l-objettivi mill-Pjan ta‟ Azzjoni (ngħidu aħna
fuq xi bord) biex ikunu quddiemek.
U staqsi lill-istudenti: X’tip ta’ attività rridu norganizzaw? Ara b‟liema ideat se joħorġu u iktibhom
kollha. Iddiskuti magħhom liema ideat jirrelataw l-aktar mal-objettivi li niżżlu fil-Pjan ta‟ Azzjoni.
Niżżel il-punti u agħżel liema attività se tippjanaw.
X’ħa nkunu qegħdin nagħmlu waqt l-attività? - Erġa‟ ħu l-ideat mingħand l-istudenti u ddiskuti
magħhom dak li se tkunu qegħdin tagħmlu.
Qassam lill-istudenti fi gruppi. Il-gruppi se joħorġu b‟dak li jridu jaqsmu mal-oħrajn u x‟se jkunu lattivitajiet addattati (eż. huma jridu li n-nies isiru jafu dwar il-ħaxix u l-frott u l-istaġuni tagħhom – idea
minnhom tista‟ tkun fuljett żgħir (flier) b‟kalendarju staġjonali tal-frott u l-ħaxix fuq naħa u riċetti blistess ingredjenti fuq in-naħa l-oħra, u jkun jista‟ jitqassam lill-pubbliku; l-istudenti jistgħu jippreparaw
post fejn il-pubbliku jrid ipoġġi l-frott u l-ħaxix skont l-istaġun tiegħu. Iridu juru li huma jħobbu ikel
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magħmul minn dawn l-ingredjenti – u jippreparaw kampjuni ta‟ ikel b‟ingredjenti staġjonali. Iridu juru
li jeżistu rziezet viċin li lesti jbigħu l-prodotti tagħhom skont l-istaġun, u jistiednu lill-bdiewa li
joqogħdu viċin biex jorganizzaw suq; tista‟ tagħmel mappa ta‟ rziezet viċin u xi informazzjoni dwar dak
li tista‟ ssib …).
Il-gruppi jridu jippreżentaw l-attivitajiet tagħhom lil xulxin u jniżżluhom fuq karta. Imbagħad jippruvaw
jgħaqqduhom f‟attività, u jekk ikun possibbli jiddeċiedu wkoll liema attivitajiet mhumiex possibbli li
jsiru.
Lil min se nistiednu? – Aħseb ftit dwar lil min biħsiebek tistieden, lil min tixtieq turi dak li għamilt u
lil min tixtieq tispira. Żomm f‟moħħok li n-nies li se tistieden iridu jkunu jafu minn żmien qabel biex ilkalendarju tagħhom iħalluh liberu għal dak iż-żmien.
Meta u fejn se ssir l-attività? Ippjana data u ħin addattati fejn in-nies li se tistieden ikunu disponibbli.
Tista‟ tuża ġurnata importanti li tikkonċerna lill-ambjent (Jum id-Dinja, il-Jum Dinji dwar l-Ambjent)
jew li tikkonċerna lill-ikel, jew xi ġurnata importanti għall-iskola tiegħek, jew ir-raħal tiegħek.
Kemm se jieħdu ħin l-attività u l-preparazzjonijiet?
Ippjana perjodu ta‟ żmien speċifikat għall-attività kollha, u inkludi l-preparazzjonijiet:
- Kemm se jkun twil il-ħin tal-attività pubblika nnifisha
- Kemm jinvolvu ħin l-attivitajiet ippjanati (waħda waħda)
- Kemm jinvolvu ħin biex tibnihom l-attivitajiet individwali u kif se jingħaqdu flimkien
X’se jkollok bżonn? – ikteb kulma għandek bżonn (eż. spazju quddiem l-iskola, karti biex tagħmel ilfuljetti, ipprintjar …)
Kemm se tiġi tiswa l-attività? Bejn wieħed u ieħor ikkalkula kemm għandek bżonn flus u ara jekk
jirnexxilekx timmaniġġja bir-riżorsi tiegħek; fil-każ trid taħseb għall-isponsers.
Kif se jitqassmu r-responsabbiltajiet? Qassam rwoli differenti u responsabbiltajiet għallpreparazzjoni u t-twettiq tal-attività. Aħseb ftit min hu responsabbli biex jagħmel din l-attività u min
aktar se jkun involut.
Kif se nkunu nafu jekk l-affarijiet humiex ippjanati kif suppost? Ippjana aktar laqgħat flimkien biex
tul il-ħidma tkunu tistgħu taġġornaw lil xulxin, u ssorvelja l-preparazzjonijiet u lesti żmien minn qabel
biex iżżomm miegħu. B‟dan il-mod tkun taf jekk ħaġa hijiex miexja skont kif ippjanajtha, u jkollok ċans
tirranġa s-sitwazzjoni.
Żidha mat-tabella jew oħloq pjan separat għall-Attività Pubblika
Ippromwovi l-proġett ‘Nieklu b’Responsabbiltà’ – Matul it-twettiq tal-proġett huwa neċessarju li flattivitajiet issemmi l-għajnuna mogħtija mill-UE.

Lista ta’ Ideat għal Attività Żgħira Għall - Pubbliku
Kafè Reġjonali – Ikun hemm ġurnata fejn l-iskola tinbidel f‟ristorant żgħir miftuħ għal kulħadd. Din lattività tista‟ ssir ukoll barra fejn jiġu servuti platti b‟ikel delizzjuż magħmul minn ingredjenti lokali u
xorb lokali. Mhux talli l-mistednin se jimlew żaqqhom b‟ikel nutrittiv, imma se jakkwistaw ħafna
informazzjoni interessanti minn staff ta‟ esperjenza: l-istudenti.
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Suq tal-Bdiewa – Stieden lill-bdiewa lokali u lil dawk li jipproduċu l-ikel l-iskola u organizzaw suq
fejn in-nies ikunu jistgħu jixtru l-prodotti. Ara li jkun hemm imwejjed apposta biex, min irid, jikseb
tagħrif dwar prodotti lokali u jsir jaf għaliex jagħmel sens li jinxtraw prodotti minn bdiewa lokali.
Tajjeb ukoll li tinkludi mappa b‟lista ta‟ rziezet u produtturi tal-ikel lokali.
Mogħdija Edukattiva (Educational trail) – Oħloq Mogħdija Edukattiva tal-Ikel. Din tista‟ ssir
b‟diversi modi, eżempju, il-passaġġ kif minn żerriegħa ssir prodott għall-ikel jew il-passaġġ għal ikel
b‟responsabbiltà … L-attività pubblika tista‟ tgħaqqadha mal-ftuħ tal-mogħdija edukattiva.
Teatru – Organizza preżentazzjoni teatrali dwar it-topik „Nieklu b‟Responsabbiltà‟.
Garden party – Organizza festin fejn il-pubbliku jkun jista‟ jduq frott mill-ġnien tal-iskola tiegħek,
ippreżenta x-xogħol li għamilt fil-proġett lill-pubbliku u tkellem dwar is-sbuħija tal-ġnien. Informa lillpubbliku dwar il-prodotti tal-uċuħ tar-raba‟ lokali u pprepara xi riċetti magħmulin minnhom.
Kors tat-tisjir – Organizza kors tat-tisjir fl-iskola tiegħek. Stieden lill-pubbliku. Tista‟ wkoll
tippreżenta l-proġett bit-topik „Nieklu b‟Responsabbiltà‟

Eżempji ta’ prattiċi tajba
Kampjuni ta‟ attivitajiet pubbliċi mill-iskejjel pilota jridu jimtlew matul is-sena pilota
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Involvi
Għaliex huwa daqshekk importanti li tinvolvi lill-oħrajn? Raġuni minnhom hija li meta tinvolvi nies
oħra tkun tista‟ tagħmel affarijiet li żgur ma kienx jirnexxilek kieku kont waħdek, jew kien ikun jitlob
minnek sforz kbir wisq. L-invit tista‟ tiftħu għal kulħadd, imma tista‟ wkoll tagħżel ċertu sezzjonijiet ta‟
nies (membri tal-kunsilli lokali, esperti, sponsers, eċċ.). Lil dawn is-sezzjonijiet ta‟ nies trid
tavviċinahom personalment. Huma min huma l-mistednin, dejjem irid ikollok idea ċara f‟moħħok fiex
għandek bżonn l-għajnuna. Meta xi ħadd ikun jaf x‟għandek bżonn mingħandu, huwa aktar faċli għalih
li jiddeċiedi u jinvolvi ruħu.
Waħda mill-modi kif tista‟ tinvolvi lil ħaddieħor huwa li jimtela kwestjonarju minn sħabek l-istudenti.
Meta tagħmel xi ħaġa hekk l-iskola, tinsa qatt tirringrazzja u tgħid xi tkun għamilt bl-opinjonijiet
tagħhom. Tista‟ tuża din it-tabella:

X’għidt int

X’għamilna aħna

(F‟din il-kolonna l-istudenti jistgħu jiktbu l-ideat (F‟din il-kolonna l-kumitat ta‟ EkoSkola jikteb
tagħhom dwar x‟għandu jinbidel jew isir bħala x‟għamel dwar il-proposta.)
parti mill-proġett.)
Eż.: Hemm ippjanat li għar-rebbiegħa jsir itEż.: M‟hemmx siġar fil-ġnien u m‟hemm imkien taħwil tas-siġar! Niżżluha fil-kalendarju!
fejn tistkenn mix-xemx.

Mudell meħud mill-websajt Smart School Councils http://www.smartschoolcouncils.org.uk/
Koperazzjoni bejn l-iskejjel
Tixtieq taqsam l-esperjenza tiegħek ma‟ xi ħaddieħor li ħadem fuq topik simili? Qiegħed tkisser
moħħok tipprova ssolvi problema tal-proġett? Jew tixtieq aktar nies involuti fl-ippjanar tal-attività
pubblika? Mela żgur tkun ta‟ għajnuna għalik li taħdem ma‟ skola oħra li għandha sfidi simili għal
tiegħek. Tista‟ tkun EkoSkola oħra involuta fil-proġett „Nieklu b‟Responsabbiltà‟ (il-lista ssibha fis-sit
www…); jew tista‟ tkun skola oħra li wkoll qiegħda taħdem fuq l-istess proġett.
„Nieklu b‟Responsabbiltà‟ huwa proġett internazzjonali u hemm 8 pajjiżi oħra mill-UE wkoll. Wieħed
mill-għanijiet tal-proġett huwa li jistabbilixxi koperazzjoni bejn Malta u skejjel barranin. Ħu vantaġġ
minn din is-sitwazzjoni u kkuntattja skola barranija.
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Ekokodiċi – Kodiċi għal Ikel b’Responsabbiltà

Tabella li tintroduċi – l-istess waħda li ntużat fil-powster tas-7 passi
Il-Kodiċi għal Ikel b’Responsabbiltà huwa sett ta‟ regoli magħmulin mill-istudenti biex jimxu
magħhom u jservu biex jispiraw lil ħaddieħor. F‟sitwazzjoni ideali dawn ir-regoli ma jsirux biss millkumitat ta‟ EkoSkola, imma minn kemm jista‟ jkun studenti tal-iskola. U hekk aktar nies ikunu jistgħu
jidentifikaw ruħhom magħhom. Ir-regoli jridu jitpoġġew f‟post li jinlaħaq minn kulħadd biex l-istudenti
jkunu jistgħu jarawhom. Post tajjeb ħafna jista‟ jkun il-bord bl-informazzjoni ta‟ EkoSkola jew bord
ħdejn il-canteen/tuck shop.

Kif tagħmel Kodiċi ta’ Ikel b’Responsabbiltà
Attività ‘Nieklu b’Responsabbilt à f l -Iskola Tagħna’
OBJETTIV: Iġbor suġġerimenti għar-regoli, agħżel l-aħjar u oħloq Kodiċi ta‟ Ikel b‟Responsabbiltà.
ĦIN: 30 minuta
X’INHU MEĦTIEĠ: Karta kbira għal kull grupp (jew klassi), lapsijiet tal-kulur
PROĊEDURA:
Il-kumitat ta‟ EkoSkola jista‟ jaħdem flimkien, jiddependi min-numru ta‟ studenti; jistgħu jinqasmu fi
gruppi żgħar. Kull grupp jingħata karta u lapsijiet tal-kulur.
XI JRID ISIR: Pinġi fuq karta kif taħseb li tidher fl-iskola tagħna persuna li tiekol b‟responsabbiltà.
Madwarha ikteb kulma taħseb li tagħmel din il-persuna, minn xiex toqgħod attenta, l-imġiba tagħha …
Fakkar lill-istudenti jew ikteb xi mkien li jidher x‟inhuma l-oqsma li għandhom x‟jaqsmu ma‟ ikel
b‟responsabbiltà: is-saħħa u l-istil ta‟ ħajja, il-ħela, it-trasport (ikel lokali), l-influwenza fuq ir-riżorsi –
l-art, l-ilma, l-effetti fuq in-nies tad-dar u ta‟ barra, l-impatt fuq in-natura u l-pajsaġġ. L-istudenti jridu
joħorġu b‟regoli għal dawn l-oqsma kollha. L-Ekokodiċi li joħroġ minnhom irid ikollu għall-inqas
regola waħda għal kull qasam.
Jekk qed taħdem fi gruppi, wara erġa‟ dur is-suġġerimenti kollha. Pinġi persuna li tiekol
b‟responsabbiltà għall-kumitat kollu u agħżel l-aktar suġġerimenti li taħseb li huma l-aktar importanti.
Imbagħad erġa‟ fformulahom u oħloq Kodiċi ta‟ Ikel b‟Responsabbiltà li jkun speċifiku, ċar u realistiku.
Ir-regoli jridu jkunu pożittivi, immaġinattivi, u li jħajruk.
Rakkomandazzjoni! Biex ħafna jkunu ħadu sehem fl-ifformular tar-regoli, tkun ħaġa tajba jekk din lattività tiġi ripetuta fil-klassijiet individwali. Jistgħu jieħdu ħsiebha r-rappreżentanti tal-klassijiet talKumitat. Kull klassi trid toħroġ bi proposta kollettiva ta‟ persuna li tiekol b‟responsabbiltà. Irrappreżentanti mbagħad iressqu l-proposti lill-Kumitat waqt laqgħa ta‟ EkoSkola u flimkien jiġbru laktar suġġerimenti li ssemmew. Huma jżidu wkoll il-proposta tagħhom, jifformulawhom u joħolqu
Kodiċi ta‟ Ikel b‟Responsabbiltà.
Tista‟ wkoll tuża l-idea tal-Attività Pubblika, fejn dawk li jattendu jkunu jistgħu jiktbu s-suġġerimenti
tagħhom f‟tabella ppreparata minn qabel.
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Eżempji ta’ prattiċi tajba
Kampjuni ta‟ regoli mill-iskejjel pilota jiġu inklużi matul is-sena pilota.
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Appendiċi – worksheets
Il-bord tal-informazzjoni

tal-għodod

tal-informazzjoni

–

Wara li tkun għaddiet is-sena pilota, il-karti biex jimtlew se jkollhom kampjun wieħed speċifiku għal
kull għodda, li juri kif għandu jkun riżultat tajjeb, bi vleġeġ li jippuntaw lejn marki speċifiċi flimkien
ma‟ struzzjonijiet dwar minn xiex għandek toqgħod attent, kif għandek tifformula l-affarijiet, xi stil se
tuża, it-tipa, il-grafika, eċċ. Kull skola trid tagħżel kampjuni ta‟ kwalità.

Il-bord tal-informazzjoni
Kif toħloq bord bl-informazzjoni li jolqot l-għajn
Il-bord bl-informazzjoni irid ikun f‟post prominenti ħafna li jista‟ jintlaħaq minn kemm jista‟ jkun nies.
Għandu jiġbed l-attenzjoni mal-ewwel daqqa t‟għajn u jrid ikun aġġornat regolarment biex linformazzjoni tkun friska u hekk tevita li jirriduċi ruħu f‟pittura oħra mal-ħajt.
It-tipa – Agħżel tipa li tista‟ tinqara għall-inqas minn metru bogħod. Uża tipa sempliċi – ħafna tipi
dekorattivi differenti jagħmluha iżjed diffiċli li jinqara.
Il-kitba – Jekk trid li l-bord jolqot l-għajn, evita ħafna kitba; il-ftit li jkun hemm irid ikun jolqot l-għajn,
xi ħaġa li tkellmek u tiġbidlek l-attenzjoni; xi drabi tixxokkja (b‟mod pożittiv). Tinsiex tniżżel
informazzjoni fejn min hu interessat jista‟ jikseb aktar tagħrif, jew ikun irid ifittex li jinvolvi ruħu.
It-titlu – Agħżel titlu li mal-ewwel daqqa t‟għajn jiġbdek u jħajrek tkompli taqra. Dan huwa l-ewwel
ħaġa li l-qarrej se jaqra, u jekk ma jkunx attraenti, jibqa‟ għaddej u jintilef l-iskop.
L-istampi – Stampa tajba tiswa daqs elf kelma, għalhekk agħżel bir-reqqa, u inkludi kumment konċiż
dwarha. Dejjem niżżel l-awtur jew is-sors minn fejn tkun ħadtha u ċċekkja l-copyright.
Il-graff – l-informazzjoni li jkollok ippreżentaha f‟forma ta‟ graff sempliċi u faċli li tinqara. Il-kitba
żommha qasira u b‟tipa kbira u l-informazzjoni żommha konċiża kemm jista‟ jkun.
Ippromwovi l-proġett ‘Nieklu b’Responsabbiltà’ – Matul it-twettiq tal-proġett, il-logo u s-sentenza
addattata li turi l-għajnuna tal-UE jridu jkunu inklużi fuq il-bord.
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Appendiċi – worksheets tal-għodod tal-informazzjoni – Lartiklu

Wara li tkun għaddiet is-sena pilota, il-karti biex jimtlew se jkollhom kampjun wieħed speċifiku għal
kull għodda, li juri kif għandu jkun riżultat tajjeb, bi vleġeġ li jippuntaw lejn marki speċifiċi flimkien
ma‟ struzzjonijiet dwar minn xiex għandek toqgħod attent, kif għandek tifformula l-affarijiet, xi stil se
tuża, it-tipa, il-grafika, eċċ. Kull skola trid tagħżel kampjuni ta‟ kwalità.

L-artiklu
Kif tikteb artiklu interessanti
Iddeċiedi dwar xiex se tikteb minn qabel ma tibda tippjana kif se tikteb. X‟se jkun l-iskop li għalih se
tikteb? Biex tikkonvinċi, tinforma, jew għall-gost?
Qis li tkun taf lill-udjenza. Għal min hu indirizzat l-artiklu? Kitba lill-adolexxenti teħtieġ stil differenti
minn, ngħidu aħna, kitba lill-ġenituri jew lil xi esperti fuq xi topik partikulari. Innota kif inhuma
miktuba artikli oħra u addattahom.
Ipprovdi perspettiva ġdida lit-topik. Agħtih laqta differenti, oħroġ b‟ideat ġodda, agħti linformazzjoni. L-entużjażmu lejn it-topik jagħmlu aktar interessanti.
Sib sorsi ta‟ min joqgħod fuqhom. Tista‟ tuża l-internet, il-librerija, titlob pariri minn esperti …
Iddeċiedi fuq it-tul tal-kitba jew fittex kemm għandek spazju għall-artiklu.
Oħloq qafas għall-artiklu. Taqbadx tikteb dak li jiġik l-ewwel f‟moħħok. Il-qafas jgħinek tqassam linformazzjoni u jiggwidak waqt li qed tikteb. Jgħinek ukoll biex ma tħallix xi ħaġa importanti barra.
Żid l-istampi, ritratti, u grafs … Dawn jagħtu l-ħajja lill-kitba u l-qarrej ikun jista‟ jistrieħ ftit millqari. Tħallix barra lill-awtur jew xi sors ieħor li tkun ħadt minnu. U ċċekkja l-copyright.
Jekk tkun ħadt xi informazzjoni minn xi sors ieħor, ikkwotah.
Il-qarrej, fl-artiklu, jeħtieġ isib tweġiba għall-mistoqsijiet: Min? Xiex? Meta? Fejn? Kif? Għaliex?
It-titlu - irid ikun dejjem konċiż u li jħajrek tkompli taqra. Għandu jikkaratterizza l-kontenut tal-kitba,
jiġbed l-attenzjoni u jħeġġeġ lin-nies biex ikomplu jaqraw.
L-introduzzjoni – Trid tolqot l-attenzjoni u tagħti idea tal-kontenut lill-qarrej. Ħafna drabi tkun
miktuba fil-korsiv (italics) u twieġeb il-mistoqsijiet: min, xiex, meta u fejn?
Il-qalba (the body) – Din il-parti tkompli tiftaħ fuq l-informazzjoni u twieġeb il-mistoqsijiet: kif u
għaliex? Il-kitba trid tkun issegwi loġikament, u bosta drabi jkollok tofroq l-informazzjoni f‟paragrafi
żgħar b‟sottotitli. Inkludi wkoll xi pjanijiet għall-ġejjieni li għandu x‟jaqsam mat-topik.
Il-konklużjoni – hawnhekk tista‟ tagħmel referenza għal informazzjoni oħra, fatti interessanti,
letteratura, ringrazzjamenti, eċċ.
L-isem tal-awtur
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Ippromwovi l-proġett ‘Nieklu b’Responsabbiltà’ – Matul it-twettiq tal-proġett, il-logo u s-sentenza
addattata li turi l-għajnuna tal-UE jridu jkunu inklużi fl-artiklu.
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Appendiċi – worksheets tal-għodod tal-informazzjoni – LInternet

Wara li tkun għaddiet is-sena pilota, il-karti biex jimtlew se jkollhom kampjun wieħed speċifiku għal
kull għodda, li juri kif għandu jkun riżultat tajjeb, bi vleġeġ li jippuntaw lejn marki speċifiċi flimkien
ma‟ struzzjonijiet dwar minn xiex għandek toqgħod attent, kif għandek tifformula l-affarijiet, xi stil se
tuża, it-tipa, il-grafika, eċċ. Kull skola trid tagħżel kampjuni ta‟ kwalità.

Internet
Kif tikteb artiklu għal fuq l-Internet
Il-kitba ta‟ artikli fuq l-internet trid issegwi ċertu regoli.
Kliem importanti (keywords) – qabel tibda tikteb, niżżel xi kliem importanti li għandhom x‟jaqsmu
mat-topik li se tikteb fuqu. Jekk trid tista‟ tuża għodda speċjalizzata tal-Google, jisimha: the Google
Keyword Tool u tissuġġerilek kliem importanti. Imbagħad uża dan il-kliem fl-artiklu.
Kun konċiż fil-kitba, u enfasizza l-aktar partijiet importanti – uża paragrafi qosra u tidħolx f‟wisq
dettall.
Uża grafika interessanti – żid stampi, ritratti, grafs, tabelli, eċċ.
It-Titlu – Irid jiġbed l-attenzjoni. Ara li t-titli jkunu fl-ordni.
Ħoloq – Uża ħoloq diretti (u tiktibx frażijiet bħal “ikklikkja hawnhekk”).
Inkludi d-deskrizzjoni tat-titlu u l-paġna – id-deskrizzjoni tat-titlu u l-paġna se jitilgħu mill-ewwel
meta xi ħadd ikun qed ifittex xi informazzjoni. Jekk din ma ssirx, li jiġri hu li titlagħlek parti mill-kitba
li tkun tibda biha l-paġna.
Ippromwovi l-proġett ‘Nieklu b’Responsabbiltà’ – Matul it-twettiq tal-proġett, il-logo u s-sentenza
addattata li turi l-għajnuna tal-UE jridu jkunu inklużi fl-artiklu.
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Appendiċi – worksheets
Il-preżentazzjoni

tal-għodod

tal-informazzjoni

–

Wara li tkun għaddiet is-sena pilota, il-karti biex jimtlew se jkollhom kampjun wieħed speċifiku għal
kull għodda, li juri kif għandu jkun riżultat tajjeb, bi vleġeġ li jippuntaw lejn marki speċifiċi flimkien
ma‟ struzzjonijiet dwar minn xiex għandek toqgħod attent, kif għandek tifformula l-affarijiet, xi stil se
tuża, it-tipa, il-grafika, eċċ. Kull skola trid tagħżel kampjuni ta‟ kwalità.

Il-Preżentazzjoni
Kif tagħmel preżentazzjoni
Il-preżentazzjoni hi waħda mill-għodod li tgħinek twassal il-proġett lill-pubbliku. Dan huwa metodu
qasir, sempliċi, jinftiehem malajr u fuq kollox jagħti gost lil min ikun qed jarah. Il-kelma mitkellma se
taħdem il-parti prinċipali u bl-għajnuna ta‟ slajds il-pubbliku jkun jista‟ jivviżwalizza dak li jkun qed
jingħad. Tista‟ tużaha biex tippreżenta l-proġett waqt konferenza, assembly tal-iskola, jew attività
pubblika.



















Dejjem għandek tkun taf x’inhu l-objettiv tal-preżentazzjoni (jekk hux biex tippreżenta lproġett, jekk hux biex tattira l-fondi …).
Importanti li l-preżentazzjoni tkun ippjanata bil-kitba fuq karta. Ladarba tkun iddeċidejt x‟se
tippreżenta u kif se tippreżentah, x‟inhu l-iskop u f‟liema forma, kemm teħtieġ slajds, u
x‟inhuma l-ideat ewlenin, imbagħad tkun tista‟ titfa‟ l-materjal kollu fuq slajds.
Is-sempliċità m‟hemmx isbaħ minnha – agħmel it-templates tiegħek.
Ikteb slajd għal kull idea. Tużax ħafna kitba fi slajd waħda.
It-titlu tal-preżentazzjoni jrid ikun qasir, konċiż u li jinftiehem.
Uża kulur għat-tipa li jikkuntrasta mal-isfond tas-slajd.
Ħafna kitba hija ħela – ikun aħjar li tniżżel l-idea ewlenija, u l-bqija jista‟ jingħad (ipprepara
dokument b‟iżjed informazzjoni biex ikun jista‟ jgħinek waqt is-slajds). 10 kelmiet kull slajd
huwa biżżejjed.
Il-kitba kollha trid tkun tinqara minn kull post tal-kamra. L-inqas qies tat-tipa għandu jkun
24; Uża tipa sans serif (eż. Arial)
Idealment tużax effetti jiċċaqalqu. Dawn ifixklu lill-udjenza.
Agħżel l-istampi bir-reqqa; iridu jkunu relatati mat-topik u jridu jemozzjonaw. Dejjem
ikkwota lill-awtur jew lis-sors; iċċekkja l-copyrights.
Uża grafs sempliċi u tinsiex timmarka l-axis, biex jinftiehmu min-nies.
Tagħtix il-preżentazzjoni pprintjata lill-udjenza, sakemm mhix se tintuża biex jittieħdu n-noti.
Aħjar tipprepara dokument b‟aktar informazzjoni għall-udjenza.
Ipprova uża sensi differenti: in-nies se tara xi ħaġa fuq slajd, se tisma‟ xi ħaġa mingħandek, u
tkun ħaġa tajba jekk ikollhom xi ħaġa f‟idejhom. Hekk ikunu jistgħu jiftakru aktar (eż. jekk qed
tippreżenta dwar il-ġnien tal-iskola, ħudilhom xi frott jew ħwawar biex ixommuhom).
Il-preżentazzjoni ppreparaha minn qabel u pprattikaha.
Tkellem ċar, uża leħnek tajjeb u ftakar li l-ġesti bl-idejn u l-espressjonijiet tal-wiċċ huma
importanti.
Irringrazzja lill-udjenza tal-attenzjoni.
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Ippromwovi l-proġett ‘Nieklu b’Responsabbiltà’ – il-logo u s-sentenza addattata li turi l-għajnuna
tal-UE jridu jkunu inklużi fil-preżentazzjoni.
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| Appendiċi – l-istampa tal-Familja Ħemster

46

| Appendiċi – l-istampa tal-Kumitat EkoSkola filKċina
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| Appendiċi – Il-komik ‘Stranġieri fil-Mera’
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| Appendiċi – Il-komik ‘Ħafna Mistoqsijiet’
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| Appendiċi – Il-komik ‘Pjan Tajjeb’
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| Appendiċi – Il-komik ‘Trid Tkun Taf Xi Ħaġa?’
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| Appendiċi - Analiżi – il-canteen/tuck shop tal-iskola
il-mistoqsijiet bl-isfar tista’ ma tweġibhomx

L-Effetti fuq ir-Riżorsi u l-Klima, Ikel Lokali
Mistoqsija
1. It-tfal jingħataw ħaxix u frott frisk li jitkabbar Malta? Kemm-il darba filġimgħa?
Il-frott u l-ħaxix importat jinqata’ qabel ma jkun sar biex ma jitħassarx fil-vjaġġ.
Għaldaqstant ikollu anqas vitamini u minerali milli kieku jinqata’ meta jkun sar.
Immarka t-tip ta’ frotta jew ħaxixa u għid minn fejn hi ġejja.

Tweġiba
Malta

Importat

It-Tnejn
It-Tlieta
L-Erbgħa
Il-Ħamis
Il-Ġimgħa
Total

2. Minn fejn jinxtraw l-ingredjenti tal-canteen/tuck shop biex jagħmlu l-ikel
tal-iskola? Kemm-il kilometru vvjaġġa biex wasal l-iskola?

Oriġini

Numru ta’ km

Tista’ ssibhom minn
xi mkien eqreb?

Ħaxix
Frott
Laħam
Prodotti talħalib
Dqiq
Bajd
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3. Il-menù jkun jirrifletti l-ikel skont l-istaġun tat-tkabbir? Il-canteen/tuck shop
iservi tipi ta’ ikel differenti fir-rebbiegħa u l-ħarifa skont il-ħaxix u frott li jkun
qed jikber f’Malta dak iż-żmien?
4. Hemm xi ingredjenti użati fil-canteen/tuck shop li huma organiċi? Liema
huma? Kemm-il darba jidhru fil-menù?
5. Hemm xi ingredjenti użati fil-canteen/tuck shop li huma Fairtrade? Liema
huma? Kemm-il darba jidhru fil-menù?
6. L-iskola tipprovdi ikel veġetarjan (mhux ħelu) għall-inqas darba fil-ġimgħa?
It-tkabbir fil-produzzjoni tal-laħam qed jaffettwa t-tibdil fil-klima. It-trobbija ta’
kwantitajiet ta’ annimali għal-laħam qed terħi ammonti kbar ta’ metanu
(methane) fl-atmosfera, wieħed mill-aktar gassijiet li jikkawża l-effett serra.
Għal kull kilo ċanga fis-suq Ċek, hemm bżonn ta’ bejn 5000 u 15000 litru ta’
ilma, kif ukoll wesgħat kbar ta’ art. Il-famuż kantant tal-Beatles, Sir Paul
McCartney, iħobb ħafna l-laħam. Imma biex inaqqas l-effett li l-produzzjoni tallaħam qed tħalli fuq il-pjaneta tagħna, ħareġ bl-idea ta’ ‘Meat Free Monday’.
7. Kif isir it-tqassim tal-frott bħala parti mill-Iskema tal-Frott fl-Iskejjel? Minn
fejn ikun ġej il-frott?

Mistoqsijiet oħra (Taħseb li hemm xi problema oħra fl-iskola tiegħek li mhijiex
imniżżla f’dawn il-mistoqsijiet? Żid il-mistoqsijiet tiegħek).
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Il-Ħela ta’ Ikel
1. Kemm jintrema ikel fil-canteen/tuck shop? Fejn jispiċċa l-fdalijiet tal-ikel?
Kull Ewropew jarmi medja ta’ 100 Kg ta’ ikel fis-sena, u skont estimi, madwar
terz tal-ikel jispiċċa fiż-żibel għal xejn b’xejn.
Tkellem ma’ min jieħu ħsieb il-‘canteen/tuck shop’ biex tara jekk tistax tiżen jew
tkejjel l-ammont ta’ fdalijiet ta’ ikel, kemm minn dawk li jixtru kif ukoll minn dak
li jibqa’ żejjed fil-kċina u jintrema. Ara jirnexxilekx tkun taf kemm qed jintrema
ikel fil-ġimgħa u kkalkula kemm jammonta għal kull persuna li hemm fl-iskola.
Kemm taħseb bejn wieħed u ieħor qed jinħela ikel fuq medda ta’ sena? Jekk
tiddeċiedu li tnaqqsu l-ammont ta’ skart, erġa’ kejjel wara li tkun lestejt dak li
kellek tagħmel.

2. L-istudenti jkunu jistgħu jservu lilhom infushom parti mill-ikel jew l-ikel
kollu?

Ammont f’kg Kull persuna
jew f’litri

Kull persuna
f’sena

It-Tnejn
It-Tlieta
L-Erbgħa
Il-Ħamis
Il-Ġimgħa
Total

Il-fdalijiet tal-canteen/tuck shop jispiċċaw:

Oġġett tal-Ikel 1:
Oġġett tal-Ikel 2:

3. Huwa possibbli li tistaqsi biex tingħata porzjon iżgħar?
4. Huwa possibbli li tqum u terġa’ tieħu porzjon ieħor?
5. Huwa possibbli li tagħżel il-kontorn jew li tiddeċiedi li ma tiħux xi ħaġa millikla?
6. Għandek għażla li tbiddel xi ħaġa mill-ikla ma’ xi ħaġa oħra? Pereżempju
tbiddel il-laħam mal-ħaxix.
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7. Liema ikel u xorb huwa l-anqas u l-aktar popolari mal-istudenti?
Oġġett
ikel/xorb

tal- L-aktar popolari

L-inqas popolari

8. Min jieħu ħsieb il-canteen/tuck shop, ifittex li jara xi jħobbu l-istudenti u
x’ma jħobbux?
9. X’tipi ta’ ikel jixtiequ li jkollhom l-istudenti fil-canteen/tuck shop?

Is-Saħħa u l-Istil ta’ Ħajja
1. L-iskola tagħti kas li tieklu ikel tajjeb għal saħħitkom? Kif? Does it educate
canteen/tuck shop managers and cooks; deal with awareness for pupils and
teachers? Teduka lil min jieħu ħsieb jew isajjar fil-canteen/tuck shop? Teduka
lill-istudenti u lill-għalliema?
Is-soċjetà Maltija trid titgħallem tiekol tajjeb għal saħħitha. Din hija waħda millgħanijiet ewlenin tal-Healthy Eating and Physical Activity Policy li tnediet millMinisteru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol
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2. Il-canteen/tuck shop jipprovdi informazzjoni dwar minn xiex inhu magħmul
l-ikel u n-nutrizzjoni li fih? Fejn tinstab din l-informazzjoni? Issibha faċli din linformazzjoni? Għal min hi intenzjonata: għall-istudenti, għall-ġenituri jew
għall-għalliema?
3. Liema ikel huwa magħmul minn ingredjenti friski? X’inhu l-persentaġġ ta’
dan l-ikel?
Fittex ftit dwar l-ingredjenti li hemm fl-ikel ipprovdut fuq il-menù.

Ingredjent

frisk

iffriżat

imnixxef/
frisk

Tal-bott

Ħaxix
Bajd
Laħam
Ħalib
Kontorni
(patata,
ross, eċċ.)

4. X’inhu l-aktar metodu komuni tat-tisjir? Moqli, fil-forn, …? Iċċekkja l-menù.
Għandkom combi steamers l-iskola?
‘Combi steamer’ huwa apparat tal-kċina li jgħaqqad flimkien ix-xogħol li
jagħmel ‘convection oven’ u kuker tal-istim. Huwa addattat biex isajjar b’ħafna
modi; jista’ jaqli, jiggrillja, jistimja u jismot. Il-vantaġġi ta’ din it-teknoloġija
huma li jsajjar f’anqas ħin u jsajjar bil-mod tant li jħalli l-ikel iżomm aktar
vitamini meta mqabbel ma’ metodi oħra ta’ tisjir.
5. X’tip ta’ xorb huwa offrut? Hemm ilma jew xi xarba oħra li ma fihiex
zokkor?

56

Il-Kultura tat-Tisjir u l-Addattament għal Bżonnijiet ta’ Dieti Differenti
1. Taħseb li l-istudenti jew il-ġenituri jistgħu jinfluwenzaw il-menù tal-iskola?
2. Huwa possibbli tagħżel minn tnejn jew aktar tipi differenti ta’ ikel?
3. L-istudenti li jġibu l-ikel magħhom mid-dar, ikunu jistgħu jsaħħnuh filcanteen/tuck shop u jieklu ma’ sħabhom l-istudenti?
4. Il-canteen/tuck shop jaqdi lil studenti li għandhom xi restrizzjonijiet fiddieta tagħhom? Liema dieta jaqdi?
5. L-ambjent tal-canteen/tuck shop jilqgħek?
Jogħġbuk kif inhuma mqegħdin l-imwejjed, it-tiżjin, id-dvalji, l-indafa? Min hu
inkarigat mit-tmexxija tal-‘canteen/tuck shop’, dħuli?
Ipprova skopri permezz ta’ votazzjoni fl-iskola tiegħek jew fuq il-websajt taliskola jew tal-canteen/tuck shop.
6. Kemm hemm studenti veġetarjani l-iskola u kif jieklu fil-canteen/tuck shop?
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| Appendiċi - Analiżi – il-vending machine tal-iskola
il-mistoqsijiet bl-isfar tista’ ma tweġibhomx

L-għażla

Ir-rata ta’ xiri

(Fir-ringieli l-vojta niżżel it-tipi
differenti ta’ ikel li hemm filmagna, eż. taħt ‘nuts’ niżżel
‘hazelnuts’, ‘cashew nuts’,
eċċ.)

(numru ta’
oġġetti li għażilt
għal perjodu;
tista’ tiċċekkja
ma’ min hu
inkarigat millmagna)

Minn fejn ġej l-ikel (kemm
ivvjaġġa kilometri)
Malta

impurtat

Preżenza ta’
żejt tal-palm
- palm oil

L-ammont ta’ enerġija – persentaġġ ta’
kemm tieħu kuljum
l-ammont ta’ enerġija KJ
(1 kalorija = 4.187 joules)

% ta’ kemm tieħu
kuljum

Nuts

Frott

Ħelu
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Crackers

Hot snacks (fast food – pizza,
hot dogs, eċċ)

Cold snacks (baguettes,
buns, eċċ)

Xorb

59

Prodotti tal-ħalib

Oħrajn

Evalwazzjoni

L-aktar li nxtara:
1.
2.
3.
.
.
.

Minn dawk li l-aktar li nxtraw:
…….% ġejjin minn sorsi lokali
.……% huma impurtati

……% talprodotti fihom
iż-żejt tal-palm palm oil

1. Taħseb li l-istudenti, l-għalliema jew il-ġenituri jistgħu jinfluwenzaw lgħażla tal-prodotti tal-vending machine? Jekk iva, min minnhom?
2. Il-vending machine toffri ikel għal tfal li għandhom restrizzjonijiet fid-dieta
tagħhom? Għal liema dieta?
3. Kemm jintrema ikel fil-ġimgħa mill-vending machine? Niżżel in-numru ta’ Kg
u t-total.
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| Appendiċi - Analiżi – id-dar

Għeżież studenti u ġenituri,
F’isem il-membri kollha tal-kumitat ta’ EkoSkola għall-proġett ‘Menù għall-Bidla’, qed nitolbukom lgħajnuna tagħkom biex tanalizzaw il-konsum tal-ikel fi djarkom.
Dan il-kwestjonarju huwa importanti ħafna għal xogħolna. Minbarra li kull membru fit-tim irid jimlieh
bl-għajnuna tal-ġenituri tiegħu, qegħdin nitolbukom ukoll biex il-kwestjonarju jimtela minn sħabna listudenti tal-iskola kif ukoll mill-ġenituri tagħhom. Hekk inkunu nistgħu nieħdu ħjiel ta’ dak li hu
‘normali’ għalina fi djarna. Din l-informazzjoni se tgħinna niddeċiedu kif se nfasslu l-Pjan ta’ Azzjoni.
Napprezzaw ħafna jekk tgħinuna fil-mili ta’ dan il-kwestjonarju. Inwegħdukom li l-analiżi tattweġibiet tagħkom se jkunu anonimi u l-użu tagħhom se jkun biss għat-tfassil tal-attivitajiet tagħna.
Nirringrazzjawkom bil-quddiem.
Jekk issibu xi diffikultà, staqsuna u nweġbukom bil-qalb kollha. Taħt kull mistoqsija se ssibu xi tagħrif
kif għandkom tweġbuha. Fil-bidu tal-formola hemm xi struzzjonijiet bażiċi dwar min għandu jimla lformola.
Il-kumitat tagħkom ta’ EkoSkola

Il-mistoqsijiet immarkati bil-vjola huma indirizzati direttament lill-istudenti u jridu jweġbuhom huma.
Jekk il-mistoqsija tikkonċerna lill-familja kollha (xiri, tisjir, immaniġġjar ta’ ikel) ikun aħjar jekk listudenti jikkonsultaw mal-ġenituri tagħhom qabel iwieġbu.
1. Nixtiequ nkunu nafu minn fejn tixtru l-ikel tagħkom. Jekk jogħġbok ikteb minn fejn normalment
tixtri l-ikel ħdejn kull sentenza.
Għal kull sors iċċekkja kemm tagħmel użu minnu.
kważi
qatt
rari
xi drabi
spiss
dejjem
dejjem
a) Nixtru l-ikel minn
ħanut.
b) Nixtru l-ikel mis-suq
(farmers’ markets).
ċ) Nixtru l-ikel
direttament mill-bidwi.
d) Inkabbru l-ikel
tagħna.
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2. Jekk niżżilt li tkabbru l-ikel tagħkom, jekk jogħġbok speċifika liema ikel.
__________________________________________________________________________________
3. Kif tiddeċiedi x’ikel tixtri?
Aqra sewwa kull sentenza u uża l-iskala minn 1 sa 6 biex twieġeb skont kif tiddeċiedi x’se tixtri. Numru
1 ifisser “Ma jiddeskrivi xejn il-mod kif nixtri” u n-numru 6 jfisser “Jiddeskrivi eżatt il-mod kif nixtri”.

Immarka t-tweġiba għal kull sentenza.
1

2

3

4

5

6

Nixtri l-ikel skont mil-liema pajjiż ikun ġej biex kemm jista’ jkun nixtri
ikel lokali (imkabbar kemm jista’ jkun qrib minn fejn nixtri).
Nixtri ikel bit-tikketti fuqu ‘kummerċ ġust’ (fair-trade) jew ‘organiku’.
Nixtri ikel mingħajr ma nagħti kas id-dehra (eż. ippakkjar mgħaffeġ jew
imkemmex, zunnarija jew ħjar mgħawweġ, eċċ.).
Nixtri ikel li ma jkollux żejt tal-palm (palm oil) jekk ikun possibbli.
Meta nixtri ħaxix u frott nippreferi nixtri tal-istaġun (dawk li jkunu qed
jikbru u jsiru hawnhekk f’dak il-perjodu).
Nagħti kas tal-prezzijiet biex nonfoq l-inqas possibbli.
Nixtri l-ikel skont dak li jkollna aptit nieklu f’dak il-mument.

4. Kemm-il darba ssajjar id-dar?
Immarka t-tweġiba li tgħodd għalik.
Kuljum
Darba iva u darba le
Darbtejn fil-ġimgħa
Darba fil-ġimgħa
Anqas minn darba fil-ġimgħa
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5. Kemm-il darba tiekol dan li ġej id-dar?
Agħżel it-tweġiba li tgħodd għalik.
Kuljum

Darba iva u
darba le

Darbtejn filġimgħa

Darba filġimgħa

Anqas minn
darba filġimgħa

a) laħam jew
prodotti magħmulin
mil-laħam (inkluż
perżut, bejken, ħot
dogs, xaħam tal-ikel,
eċċ.)
b) ħaxix
ċ) frott

6. Tfal, imlew kemm-il darba fil-ġimgħa tieħdu l-kolazzjon (breakfast) …
Kuljum
Darba iva u 2 - 3 darbiet Anqas minn
darba le
fil-ġimgħa
2
3
darbiet filġimgħa
...mid-dar.
...fi triqtek għall-iskola f’xi ħanut.
...fi triqtek għall-iskola f’ħanut talfast food.
...tixtrih mill-canteen tal-iskola.
7. Kemm-il darba tmur ġo ħanut tal-fast food:
Kuljum

Darba iva u
darba le

Darbtejn filġimgħa

Darba filġimgħa

Anqas minn
darba filġimgħa

a) waħdek?
b) mal-ħbieb?
ċ) mal-ġenituri?

8. Tbiddel l-ikel tiegħek skont dak li jkun qed jitkabbar fl-istaġun f’Malta? Eżempju, fir-rebbiegħa
tiekol il-pastard, il-kaboċċi u l-ful, waqt li fil-ħarifa ssajjar il-qargħa ħamra?
Immarka t-tweġiba li tgħodd għalik.
Żgur li le
Aktar le milli iva
Aktar iva mill le
Żgur li iva
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9. Kemm-il darba tiekol ikel lest mid-dar (pizza tal-friża, soppa tal-pakketti, ikel lest kemm
issaħħnu, eċċ.)?
Immarka t-tweġiba li tgħodd għalik.
Qatt
Rari
Spiss
Dejjem

10. Tfal, tafu ssajru xi ħaġa?
Immarka t-tweġiba li tgħodd għalik.
Iva
Le

Jekk iva, x’taf issajjar?
_______________________________________________________

11. L-ikel li tiekol id-dar jew li ssajjar, minn fejn ġej?
Waqt il-perjodu ta’ tmiem il-ġimgħa niżżel l-ikel kollu li tkunu kiltu d-dar u ikteb minn fejn ġej. Uża ttabella t’hawn taħt biex tgħinek.
Tip ta’ ikel

Il-kontinent minn
fejn ġej

Il-pajjiż minn fejn
ġej

għeneb
ġobon

L-Ewropa
L-Ewropa

Malta
L-Italja

Jekk l-ikel huwa ta’ Malta, ikteb IVA jekk
ikun ġej direttament mill-bidwi, xi ħadd
lokali jew mill-ġnien/għalqa tiegħek.
IVA
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12. Kemm-il darba tarmi ikel id-dar?
Immarka t-tweġiba li tgħodd għalik.
Kuljum jew kważi kuljum
Minn darbtejn sa tliet darbiet fil-ġimgħa
Darba fil-ġimgħa
Anqas minn darba fil-ġimgħa

13. X’tagħmel bl-ikel li tkun skadietlu d-data tal-best before?
Immarka t-tweġiba li tgħodd għalik.
Awtomatikament narmuh mill-ewwel.
Ftit minnu narmuh, u ftit minnu nagħtuh lillannimali.

Speċifika: ___________________________

Ftit minnu narmuh, imma dak li naħsbu li jkun
għadu tajjeb, nikluh.
Nieklu l-ikel kollu. Ma nagħtux kas tad-dati
tal-best before.
Nimmaniġġjawh differenti.

Kif? ________________________________

14. Liema huma l-aktar raġunijiet komuni għalfejn tarmu l-ikel id-dar?
Immarka l-aktar u t-tieni l-aktar raġuni komuni.
L-ewwel
raġuni

It-tieni
raġuni

Għax jeħżien
Għax tiskadi d-data tal-best before
Insajru ħafna ikel u jibqa’ żżejjed
Ħadd ma jkun irid jieklu aktar
Ikun hemm xi inċident (jaqa’ mal-art,
jinħaraq)

15. Kemm qegħdin persuni fil-familja? _______________________________
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| Appendiċi - Analiżi – Evalwazzjoni tal-Kwestjonarju
Analiżi tal-Ikel – Evalwazzjoni tal-Kwestjonarju:
L-ewwel ħaġa li tista‟ ssib hu x‟persentaġġ ta‟ kwestjonarji daħlu mimlijin u x‟persentaġġ tal-istudenti tal-iskola mlewh.
Numru ta‟ studenti:……………………….X
Numru ta‟ kwestjonarji li tqassmu:………Y
Numru ta‟ kwestjonarji mimlijin li daħlu:…………Z
X‟persentaġġ ta‟ studenti mlew il-kwestjonarju? (Z/X)*100
X‟persentaġġ ta‟ kwestjonarji daħlu lura mimlijin? Irnexxielna niġbru kemm xtaqna? (Z/Y)*100
X’sibna mill-kwestjonarji?
Aqbad il-kwestjonarji individwali u niżżel it-tweġibiet f‟versi. Eżempju: jekk kellna 30 kwestjonarju…
Kemm-il darba ssajjar id-dar?
KuljumI I I I I I
Darba iva u darba leI I I I I I I I I I
Darbtejn fil-ġimgħaI I I I I I I I I I I I
Darba fil-ġimgħaI I
Anqas minn darba fil-ġimgħa
Niżżel in-numri f‟tabella: għodd kemm-il darba kellek tweġiba u ara ftit jekk intix kuntent/a bl-ammont jew inkella jistax ikun hemm titjib. Dawk li jistgħu
jitjiebu tista‟ timmarkahom b‟kulur ieħor.
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Numru ta’ Kemm-il
tweġiba
tweġibiet
kien hemm?
Numru
ta‟
tweġibiet/numru ta‟
studenti li wieġbu *
100
Eżempju: Kemm-il darba ssajjar id-dar?
Kuljum
6
6/30=0.2,
0.2*100=20 %
Darba iva u darba le
10
Darbtejn fil-ġimgħa

12

Darba fil-ġimgħa

2

Anqas minn darba filġimgħa
1. Minn fejn tixtri l-ikel?
a) Nixtru l-ikel minn ħanut.
Qatt
Rari
Xi kultant
Ta‟ spiss
Kważi dejjem
Dejjem
b) Nixtru l-ikel minn suq (farmers‟ market).
Qatt
Rari
Xi kultant
Ta‟ spiss
Kważi dejjem
Dejjem
ċ) Nixtru l-ikel direttament mingħand il-bidwi.

Evalwazzjoni
Xi jfisser dan ir-riżultat?

X’hemm tajjeb fih?

20 % tal-familji jsajru d-dar Aħna naħsbu li hija ħaġa tajba
li terz tal-familji jsajru d-dar
kuljum
33 % tal-familji jsajru darba darba iva u darba le.
iva u darba le
40 % tal-familji jsajru
darbtejn fil-ġimgħa
7% tal-familji jsajru darba
fil-ġimgħa
Ħadd ma jsajjar anqas minn
darba fil-ġimgħa

X’jista’ jinbidel?

Li ssajjar id-dar darbtejn fil-ġimgħa
huwa ftit wisq, u jidher li hemm ħafna
familji jgħixu hekk.
Nistgħu nżidu l-ammont ta‟ familji li
jsajru iżjed minn darbtejn fil-ġimgħa.
Għalina huwa wisq li nofs il-familji
jsajru biss fi tmiem il-ġimgħa.
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Qatt
Rari
Xi kultant
Ta‟ spiss
Kważi dejjem
Dejjem
d) Inkabbru l-ikel tagħna.
Qatt
Rari
Xi kultant
Ta‟ spiss
Kważi dejjem
Dejjem
2. X’tip ta’ ikel tkabbar?

3. Kif tiddeċiedi liema ikel trid tixtri?
Nixtri l-ikel skont mil-liema pajjiż ikun ġej biex kemm jista‟ jkun nixtri ikel lokali (imkabbar kemm jista‟ jkun qrib minn fejn nixtri).
1 Ma tiddeskrivi xejn
il-mod kif nixtri
2
3
4
5
6 Tiddeskrivi eżatt ilmod kif nixtri
Nixtri ikel bit-tikketti fuqu „kummerċ ġust‟ (fair-trade) jew „organiku‟.
1 Ma tiddeskrivi xejn
il-mod kif nixtri
2
3
4
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5
6 Tiddeskrivi eżatt ilmod kif nixtri
Nixtri ikel mingħajr ma nagħti kas id-dehra (eż. ippakkjar mgħaffeġ jew imkemmex, zunnarija jew ħjar mgħawweġ, eċċ.).
1 Ma tiddeskrivi xejn
il-mod kif nixtri
2
3
4
5
6 Tiddeskrivi eżatt ilmod kif nixtri
Nixtri ikel li ma jkollux żejt tal-palm (palm oil) jekk ikun possibbli.
1 Ma tiddeskrivi xejn
il-mod kif nixtri
2
3
4
5
6 Tiddeskrivi eżatt ilmod kif nixtri
Meta nixtri ħaxix u frott nippreferi nixtri tal-istaġun (dawk li jkunu qed jikbru u jsiru hawnhekk f‟dak il-perjodu).
1 Ma tiddeskrivi xejn
il-mod kif nixtri
2
3
4
5
6 Tiddeskrivi eżatt ilmod kif nixtri
Nagħti kas tal-prezzijiet biex nonfoq l-inqas possibbli.
1 Ma tiddeskrivi xejn
il-mod kif nixtri
2
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3
4
5
6 Tiddeskrivi eżatt ilmod kif nixtri
Nixtri l-ikel skont dak li jkollna aptit nieklu f‟dak il-mument.
1 Ma tiddeskrivi xejn
il-mod kif nixtri
2
3
4
5
6 Tiddeskrivi eżatt ilmod kif nixtri
4. Kemm-il darba ssajjar id-dar?
Kuljum
Darba iva u darba le
Darbtejn fil-ġimgħa
Darba fil-ġimgħa
Anqas minn darba filġimgħa
5. Kemm-il darba tiekol dan li ġej mid-dar?
a) laħam jew prodotti magħmulin mil-laħam (inkluż perżut, bejken, ħot dogs, xaħam tal-ikel, eċċ.)
Kuljum
Darba iva u darba le
Darbtejn fil-ġimgħa
Darba fil-ġimgħa
Anqas minn darba filġimgħa
b) ħaxix
Kuljum
Darba iva u darba le
Darbtejn fil-ġimgħa
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Darba fil-ġimgħa
Anqas minn darba filġimgħa
ċ) frott
Kuljum
Darba iva u darba le
Darbtejn fil-ġimgħa
Darba fil-ġimgħa
Anqas minn darba filġimgħa
6. kemm-il darba fil-ġimgħa tieħu kolazzjon …
...mid-dar.
Kuljum
Darba iva u darba le
2 - 3 darbiet filġimgħa
Anqas minn 2 - 3
darbiet fil-ġimgħa
...fi triqtek għall-iskola minn xi ħanut.
Kuljum
Darba iva u darba le
2 - 3 darbiet filġimgħa
Anqas minn 2 - 3
darbiet fil-ġimgħa
...fi triqtek għall-iskola minn ħanut tal-fast food.
Kuljum
Darba iva u darba le
2 - 3 darbiet filġimgħa
Anqas minn 2 - 3
darbiet fil-ġimgħa
...tixtrih mill-canteen tal-iskola.
Kuljum
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Darba iva u darba le
2 - 3 darbiet filġimgħa
Anqas minn 2 - 3
darbiet fil-ġimgħa
7. Kemm-il darba tmur ġo ħanut tal-fast food…?
a) waħdek?
Kuljum
Darba iva u darba le
Darbtejn fil-ġimgħa
Darba fil-ġimgħa
Anqas minn darba filġimgħa
b) mal-ħbieb?
Kuljum
Darba iva u darba le
Darbtejn fil-ġimgħa
Darba fil-ġimgħa
Anqas minn darba filġimgħa
ċ) mal-ġenituri?
Kuljum
Darba iva u darba le
Darbtejn fil-ġimgħa
Darba fil-ġimgħa
Anqas minn darba filġimgħa
8. Tbiddel l-ikel tiegħek skont dak li jkun qed jitkabbar fl-istaġun f’Malta? Eżempju, fir-rebbiegħa tiekol il-pastard, il-kaboċċi u l-ful, waqt li filħarifa ssajjar il-qargħa ħamra?
Żgur li le
Aktar le milli iva
Aktar iva milli le
Żgur li iva
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9. Kemm-il darba tiekol ikel lest mid-dar (pizza tal-friża, soppa tal-pakketti, ikel lest kemm issaħħnu, eċċ.)?
Qatt
Rari
Spiss
Dejjem
10. Tfal, tafu ssajru xi ħaġa?
Iva
le
X’tip ta’ ikel taf issajjar? Niżżel biss it-tipi ta‟ ikel li jidhru fil-kwestjonarju. Tista‟ żżid xi riċetti ħfief u tagħmel il-ktieb tiegħek tar-riċetti.
11. L-ikel li tiekol id-dar jew li ssajjar, minn fejn ġej?
Malta
L-Ewropa
Kontinent ieħor
12. Kemm-il darba tarmi ikel id-dar?
Kuljum jew kważi
kuljum
Minn darbtejn sa tliet
darbiet fil-ġimgħa
Darba fil-ġimgħa
Anqas minn darba filġimgħa
13. X’tagħmel bl-ikel li tkun skadietlu d-data tal-best before?
Awtomatikament
narmuh mill-ewwel.
Ftit minnu narmuh, u
ftit minnu nagħtuh lillannimali.
Ftit minnu narmuh,
imma dak li naħsbu li
jkun għadu tajjeb,
nikluh.
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Nieklu l-ikel kollu. Ma
nagħtux kas tad-dati
tal-best before.
Nimmaniġġjawh
differenti.
Kif?

14. Liema huma l-aktar raġunijiet komuni għalfejn tarmu l-ikel id-dar?
L-ewwel raġuni
Għax jeħżien
Għax tiskadi d-data
tal-best before
Insajru ħafna ikel u
jibqa‟ żżejjed
Ħadd ma jkun irid
jieklu aktar
Ikun hemm xi inċident
(jaqa‟
mal-art,
jinħaraq)
It-tieni raġuni
Għax jeħżien
Għax tiskadi d-data
tal-best before
Insajru ħafna ikel u
jibqa‟ żżejjed
Ħadd ma jkun irid
jieklu aktar
Ikun hemm xi inċident
(jaqa‟
mal-art,
jinħaraq)

74

