
 

 
 

Sett ta’ għodod tar-Rokna tat-Tagħlim 
 

Merħba fir-Rokna tat-Tagħlim! Din toffri sors komprensiv ta’ materjali ta’ tagħlim multilingwi 

dwar l-UE, inklużi kotba ta' attivitajiet, vidjos, kompetizzjonijiet, logħob u aħbarijiet għat-tfal u 

ż-żgħażagħ ta’ bejn 5 snin u 18-il sena, l-għalliema u l-ġenituri tagħhom. 

 

Minbarra li jsibu ispirazzjoni għal pjanijiet tal-lezzjonijiet, l-għalliema jistgħu jiskopru 
opportunitajiet ta' skambji ma' skejjel u għalliema oħra madwar l-UE. Il-materjal huwa ffiltrat 
skont il-grupp tal-età, is-suġġett u t-tip tal-materjal biex jgħinek issib l-aħjar materjal għal kull 
skop. 
 

Il-materjali kollha huma disponibbli bla ħlas, kemm direttament fir-Rokna tat-Tagħlim jew billi 

ssegwi l-link għall-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE. 

 

Skopri l-materjali tat-tagħlim u l-logħob tal-UE dwar il-klima u l-ambjent 

 

“Fridays for Future” wera li t-tibdil fil-klima u l-ħarsien tal-ambjent huma importanti għall-

gruppi tal-etajiet kollha. Iż-żgħażagħ lesti jadottaw stil ta' ħajja sostenibbli, jikkunsmaw 

b'mod aktar konxju u jħeġġu lill-politiċi biex iwettqu miżuri konkreti sabiex jintlaħqu l-miri tal-

klima. X'inhu l-periklu, u x'tagħmel l-UE biex tappoġġja liż-żgħażagħ fil-ħarsien tal-ambjent? 

 

Hawn taħt issib għażla ta’ materjali ta’ tagħlim lesti għall-użu dwar suġġetti marbutin mal-

klima u l-ambjent: 

 

Kwiżż dwar Il-Klima u l-Enerġija 

 

B'dan il-kwiżż, l-istudenti jistgħu jsiru eroj tal-klima! Il-mistoqsijiet dwar il-klima u l-enerġija 

huma maqsuma f'żewġ livelli, għat-tfal minn 9-12-il sena u għal dawk akbar li huma 

promoturi (futuri) tal-klima.  

 

https://europa.eu/learning-corner/home_mt
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/learning-materials/climate-energy-quiz_mt


 

 
 

Il-pjaneta tagħna, il-futur tagħna 

“Il-pjaneta tagħna, il-futur tagħna” huwa sit interattiv fejn studenti ta' bejn 9 snin u 15-il sena 
jistgħu jitgħallmu dwar ix-xjenza tat-tibdil fil-klima, x'qed jiġri madwar l-UE u kif ilkoll nistgħu 
nagħmlu l-parti tagħna biex niġġieldu t-tibdil fil-klima. Barra minn hekk, il-Hub tal-Għalliema 
fih għażla ta’ eżerċizzji tal-klassi u materjali rilevanti. 

 

Politika tal-Enerġija tal-UE 

 

X'inhi l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, x'inhuma r-riżorsi tal-enerġija tal-UE u x'tista' tkun l-

enerġija tal-futur? It-tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet jingħataw f'5 vidjos qosra, ideali 

għall-istudenti li għandhom minn 12-il sena 'l fuq. Il-vidjos huma akkumpanjati minn kwiżż 

bħala għajnuna għall-għalliema biex jibdew diskussjoni dwar dan is-suġġett fil-klassi. 

 

https://europa.eu/learning-corner/our-planet-our-future_mt
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/learning-materials/eu-energy-policy_mt


 

 
 

Lest għall-Isfida Ekoloġika? 

 

Ideat biex jintużaw fil-klassi dwar Ewropa aktar ekoloġika, li jvarjaw mill-konsum, għall-ikel, 

l-akkomodazzjoni u l-ivvjaġġar. Żviluppati bħala parti mill-kampanja Ding Dong, l-għalliema 

jistgħu jużaw il-preżentazzjoni biex jinvolvu lill-istudenti tagħhom f'diskussjonijiet u 

jispirawhom biex jieħdu azzjoni. 

 

 
 

 

Abbona għal Aħbarijiet dwar ir-Rokna tat-Tagħlim biex tiġi nnotifikat dwar l-aħħar materjali u 

aħbarijiet. 

 

 

https://europa.eu/learning-corner/ready-for-the-green-challenge_mt
https://dingdong-challenge.campaign.europa.eu/en
http://europa.eu/!ww87XT

