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Kors: “Edukazzjoni Diġitali dwar it-Taxxa u l-Pagamenti tat-Taxxa” 

Filmati għall-Mikrotagħlim 

Filmat 1: “It-taxxa x'inhi?” 

Deskrizzjoni tal-filmat 

 

 

Immaġni 
rappreżentattiv
a 

 

 

Titolu It-taxxa x'inhi? 

Deskrizzjoni 
qasira 

Il-filmat jintroduċi l-kunċetti tat-taxxa u tat-tassazzjoni lill-udjenza żagħżugħa bl-
għajnuna ta' robot mill-ispazju ekstratmosferiku (2QT) li se jkun il-gwida tal-
istudenti. Il-lezzjoni tintroduċi l-kunċett ta' "kontribuzzjonijiet komuni" u 
tgħaqqdu mal-idea li jiġi appoġġat il-ben komuni. Il-kunċetti huma spjegati bl-użu 
ta' eżempji mill-ħajja ta' kuljum li l-istudenti jistgħu jirrelataw magħhom 
faċilment. 

It-taxxi huma individwalizzati fost tipi oħra ta' pagamenti u l-karatteristiċi ewlenin 
tagħhom huma ppreżentati. Kull karatteristika hija spjegata bl-użu ta' 
indikazzjonijiet viżwali u tad-djalogu, b'mod li faċli li jinftiehem. Hija ppreżentata 
definizzjoni sintetika tat-taxxi, li tgħaqqad il-kunċetti ppreżentati waqt il-lezzjoni. 

 

Dettalji Għan: 

L-attività għandha l-għan li tgħin lill-istudenti jifhmu l-kunċetti tat-taxxa u tat-
tassazzjoni. 

Objettivi: 

Il-lezzjoni hija materjal tat-tagħlim online awtonoma. Hija strutturata kif ġej:  
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o Il-karatteristiċi ewlenin 

o It-taxxi huma kontribut komuni 

o Il-Finanzjament tal-Ben Komuni 

o X'inhu dak li jiddistingwi t-taxxi? 

o Definizzjoni bażika għat-taxxi 

o Konklużjoni 

Il-lezzjoni tista' tintuża jew sħiħa, jew inkella l-għalliema jistgħu jużaw taqsimiet 
speċifiċi mil-lezzjoni, skont kif jaraw xieraq. Il-ħin medju għal-lezzjoni sħiħa u l-
attivitajiet komplementari didattiċi huwa stmat għal 30 minuta. 

Materjali: 
Filmat “It-taxxa x'inhi?” 
Whiteboard interattiva (jew projjettur LCD) 

  

Vokabolarju: 

taxxa, tassazzjoni 

Kif tuża din il-
lezzjoni 

Passi tal-attività: 

Introduzzjoni 

Il-lezzjoni tista' tibda b'diskussjoni dwar is-suġġett tat-taxxi: 

- Min jista' jgħidilna x'inhuma t-taxxi?  

- Inti familjari mal-kunċett?  

- Jinstema' mhux familjari, bħal xi ħaġa li hi barra għalkollox mid-dinja 
tiegħek? 

Id-diskussjoni se tintroduċi l-filmat u l-karattru ewlieni tagħha. 2QT għandu 
bżonn jitgħallem dwar it-taxxi, iżda ma għandu l-ebda idea għalfejn jeżistu, xi 
jfissru, kif jaħdmu, min irid iħallashom. 

Il-karatteristiċi ewlenin tat-taxxi: it-taxxi huma kontribut komuni 

Wara li turi din it-taqsima tal-filmat, iddiskuti jekk l-istudenti qatt ikkunsidraw 
li jiġbru flimkien riżorsi mal-kollegi jew mal-ħbieb tagħhom sabiex jagħmlu xi 
ħaġa flimkien.  

- X'kienu r-riżultati?  

- Is-saħħa fin-numri għenet? 

 

Il-karatteristiċi ewlenin tat-taxxi: il-finanzjament tal-ben komuni 

Wara li turi din it-taqsima tal-filmat, iffoka fuq l-idea tas-"servizz pubbliku". 
Agħti eżempji b'xi uħud mis-servizzi ppreżentati fil-filmat. Oħloq rabta bejn is-
servizzi pubbliċi u l-ħtiġijiet komuni u l-ben komuni. 

Staqsi lill-istudenti jekk qattx użaw dawn is-servizzi u jekk humiex konxji tal-



3 

importanza tagħhom għall-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini.  

Tkellem dwar kif inhuma ffinanzjati dawn is-servizzi. 

 

X'inhu dak li jiddistingwi t-taxxi? 

Din hi l-opportunità perfetta biex tindirizza l-mistoqsijiet li qajjem 2QT mal-
klassi. Iddiskuti l-kunċetti fid-dijagramma (kontribut mandatorju, mitlub mill-
awtoritajiet pubbliċi biss, użat biex jitħallsu prodotti u servizzi pubbliċi) 

Definizzjoni bażika għat-taxxi 

Staqsi lill-istudenti biex jagħtu d-definizzjoni tagħhom tat-taxxi. Uri t-taqsima 
tal-filmat. Qabbel id-definizzjoni fil-filmat ma' dawk ipprovduti mill-istudenti 
u kkummenta. 

Konklużjoni 

Tista' ssir diskussjoni fil-klassi bbażata fuq il-kunċetti ppreżentati fil-
mikrofilmat: 

- Tista' ssemmi servizz pubbliku? 

- Tibbenefika mis-servizzi pubbliċi? Liema servizzi pubbliċi tibbenefika 
minnhom? 

- Għandu jħallas kulħadd għas-servizzi pubbliċi? Għalfejn għandhom 
jagħmlu dan? Għalfejn m'għandhomx jagħmlu dan? 

- It-taxxi x'jgħinuna niksbu? 

L-istudenti jistgħu jwettqu wkoll intervisti qosra mal-ġenituri tagħhom, 
abbażi tal-mistoqsijiet diskussi fi tmiem l-attività, u mbagħad jippreżentaw l-
intervisti fil-klassi. 

 

 

Kategorija Mikrotagħlim 

Grupp fil-mira 
ewlieni 

Bejn 9 snin u 12-il sena 

Suġġetti tal-
iskola relatati 

Ekonomija, Etika, Sigħat Ewropej, Matematika, l-Ingliż bħala t-Tieni Lingwa, ix-
Xjenzi Umani 

 


