
Din il-lezzjoni hi dedikata biex turi lill-istudenti kif l-UE ttejjeb il-ħajja tagħhom ta’ kuljum. Sabiex tispjega 
b’liema modi l-UE hija differenti minn gvern nazzjonali, reġjonali jew lokali, il-lezzjoni tibda b’logħba li 
fiha jidhru xi eżempji konkreti tal-leġiżlazzjoni tal-UE. F’din il-logħba ta’ eliminazzjoni, għal kull eżempju, 
l-istudenti jindikaw jekk jaħsbux li huwiex att leġiżlattiv tal-UE jew le. 

Wara li tintlagħab il-logħba, l-għalliem jista’ jagħżel li jipprovdi aktar informazzjoni dwar xi eżempji .

METODOLOĠIJA TUL TA' ŻMIEN MATERJALI
Logħba edukattiva: 
l-UE fil-ħajja tagħna ta' 
kuljum.

10 minuta - Folja ta’ mistoqsijiet għall-għalliem

Preżentazzjoni 10 minuta - Kompjuter + projector

-   Preżentazzjoni tal-Modulu 4

OBJETTIVI U ĦILIET
ATTITUDNI

-  L-istudenti huma konxji tal-impatt tal-UE fil-ħajja (ta’ kuljum) tagħhom. 

GĦARFIEN
-  L-istudenti jafu li l-Unjoni Ewropea għandha setgħa leġiżlattiva.

-  L-istudenti jafu b’xi eżempji konkreti tal-leġiżlazzjoni tal-UE.

  

PASS, PASS
1. IL-LOGĦBA

LINJI GWIDA GĦALL-GĦALLIEMA  
MODULU 4 - L-UE FIL-ĦAJJA TAGĦNA TA’ KULJUM
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ISSETTJAR  
L-istudenti jpoġġu bil-qiegħda matul l-introduzzjoni qasira. Wara l-ispjegazzjoni tal-logħba, l-istudenti 
kollha jqumu bilwieqfa. Kull student jipparteċipa individwalment. Hemm żewġ irkejjen (jew nofsijiet) 
magħżula fil-klassi: rokna minnhom tissejjaħ ir-rokna tal-UE, u l-oħra r-rokna mhux tal-UE. Din l-aħħar 
waħda tinkludi l-livell nazzjonali tal-gvern, iżda wkoll ir-reġjuni, il-muniċipalitajiet, eċċ. 

PROĊESS
Introduzzjoni: qabel ma tibda l-logħba, huwa importanti li jiġi spjegat li l-Unjoni Ewropea għandha 
s-setgħa li tilleġiżla. Madankollu, l-Unjoni Ewropea tista’ taġixxi biss f ’dawk l-oqsma fejn l-Istati Membri 
tagħha jkunu awtorizzawha biex tagħmel dan, permezz tat-trattati tal-UE. Huwa importanti wkoll li 
wieħed ikun jaf li l-liġi tal-UE għandha preċedenza: jekk liġi nazzjonali tmur kontra dispożizzjoni 
Ewropea, l-awtoritajiet tal-Istati Membri jridu japplikaw id-dispożizzjoni Ewropea. Il-prinċipju ta’ 
preċedenza japplika għall-atti tal-UE kollha b’forza vinkolanti. 

Spjegazzjoni tal-logħba: il-logħba hija kuntest ta’ eliminazzjoni bejn l-istudenti. Kull darba li l-għalliem 
jagħti eżempju ta’ miżura leġiżlattiva, ta’ liġi jew ta’ ġurisdizzjoni, l-istudenti jridu jindikaw jekk jaħsbux 
li taqa’ taħt il-leġiżlazzjoni tal-UE jew le. L-istudenti jistgħu jindikaw it-tweġiba tagħhom billi jqumu 
bilwieqfa jew fir-rokna tal-UE jew fir-rokna mhux tal-UE. Wara li l-istudenti jagħżlu, l-għalliem jagħti 
t-tweġiba t-tajba. L-istudenti li jagħżlu tajjeb jistgħu jibqgħu hemm għall-eżempju li jmiss. L-istudenti li 
jagħtu t-tweġiba l-ħażina jridu jpoġġu bilqiegħda. 

L-għalliem jibqa’ għaddej sakemm ikun għad fadal tliet studenti (jew jista’ jkompli sakemm jibqa’ wieħed 
biss). Jekk ikun meħtieġ, tista’ terġa’ tibda l-logħba mill-ġdid (eż., jekk l-istudenti kollha jkunu bilqiegħda 
wara biss tliet eżempji, dawn jistgħu jerġgħu jqumu kollha bilwieqfa għal xi eżempji ġodda).

 

XI IDEAT
- Jekk l-istudenti jkunu entużjasti bil-logħba, tispjegax wisq wara kull eżempju. Tista’ terġa’ tispjega 

l-eżempji tal-UE waqt il-preżentazzjoni.

KONTENUT
Ara d-dokument “mistoqsijiet għall-istudenti”. 
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2. PREŻENTAZZJONI:
DISKUSSJONI TAL-GĦARFIEN MIKSUB
ISSETTJAR
L-istudenti jpoġġu bilqiegħda biex ikunu jistgħu faċilment jaraw il-preżentazzjoni.  

PROĊESS
Il-preżentazzjoni li tmur ma’ din il-logħba tagħti aktar informazzjoni ta’ sfond dwar eżempji konkreti ta’ 
leġiżlazzjoni tal-UE.

LINKS UTLI
- Hemm ħafna eżempji konkreti tal-leġiżlazzjoni tal-UE fuq is-sit web “X’qed tagħmel għalija 

l-Ewropa”. 

- Logħba online divertenti dwar kif l-UE tbiddel il-ħajja tagħna ta’ kuljum hija the12differences.eu. 
L-għan huwa li jiġu esplorati 12-il differenza bejn żewġ disinni kważi identiċi ta’ belt aleatorja, 
waħda li tinsab fl-UE, u l-oħra tinsab barra mill-UE. Kull differenza tindika eżempju konkret tal-
leġiżlazzjoni tal-UE. 
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https://what-europe-does-for-me.eu/mt/home
https://what-europe-does-for-me.eu/mt/home
https://www.the12differences.eu/en/home/1

