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

Lezzjonijiet għaż-żgħażagħ 

T01: “It-taxxi: x'hemm jgħodd għalija?” 

Deskrizzjoni tal-Lezzjoni 

 

 

Immaġni 
rappreżentattiva 

 

Titolu It-taxxi: x'hemm jgħodd għalija? 

Deskrizzjoni 
qasira 

Il-lezzjoni hija materjal tat-tagħlim online awtonoma. Hija strutturata f'erba' 
taqsimiet ewlenin:  

 Taqsima 1 – X'inhi din il-kreatura msejħa “taxxa”? 

 Taqsima 2 – Karatteristiċi tat-taxxa 

 Taqsima 3 – Nagħmlu sens mit-taxxi  

 Taqsima 4 – X'jiġri jekk ma nħallsux it-taxxi? 
 
 

Dettalji Għan: 

L-istudenti għandu jkollhom diskussjoni interessanti dwar it-taxxi u biex jifhmu l-
loġika tagħhom. 
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Objettivi: 

Il-lezzjoni tista' tkun waħda utli ħafna bħala riżorsa li jistgħu jirrakkomandaw l-
għalliema bi tħejjija għal klassi dwar l-Etika. L-istudenti jistgħu jingħataw lista ta' 
kunċetti li jridu jsegwu matul il-lezzjoni, bħal: 

 X'inhuma l-karatteristiċi ewlenin tat-taxxi? 

 Għal xiex jintużaw it-taxxi? Għalfejn? 

 Kif tappoġġa s-solidarjetà soċjali permezz tat-tassazzjoni? 

 It-taxxi huma kollha l-istess? X'inhi d-differenza? 

 Għalfejn għandna bżonn taxxi lokali u taxxi nazzjonali wkoll? 

 Min huwa responsabbli għall-ħlas tat-taxxi? 
 

Materjali: 
Kors “It-taxxi: x'hemm jgħodd għalija?” 
Whiteboard interattiva (jew projjettur LCD) 
 
Vokabolarju: 

taxxi, tassazzjoni, taxxi lokali, taxxi nazzjonali, solidarjetà soċjali 

Kif tuża din il-
lezzjoni 

Passi tal-attività: 

Il-lezzjoni tista' wkoll tintuża bħala attività ta' konsolidazzjoni, xogħol mid-
dar assenjat wara t-tagħlim dwar it-taxxi fil-klassi. L-istudenti jistgħu jintalbu 
jsolvu l-quizzes u jikkummentaw fuq xi ftit mix-xenarji ppreżentati fil-lezzjoni, li 
jaqblu mad-diskussjonijiet u l-kunċetti mgħallma fil-klassi. Pereżempju, il-kompiti 
jistgħu jkunu: 

 Spjega għalfejn grupp ta' ħbieb kellhom iħallsu huma għall-bini ta' park 
tal-iskateboards. 

 Agħżel is-sistema tat-tassazzjoni li tqis li hija l-aktar ġusta għall-
kontribwenti u ppreżenta r-raġunijiet li fuqhom ibbażajt id-deċiżjoni 
tiegħek. 

 Il-Ministru għall-Finanzi jiddeċiedi li kulħadd se jaċċessa s-servizzi 
pubbliċi skont l-ammont ta' flus li ħallsu fuq taxxi. Taqbel? Oħloq każ 
għall-fehma tiegħek. 

 Nuqqas ta' fondi mit-taxxa kif jaffettwa lill-belt/raħal/villaġġ tagħna? 

Ikkonkludi: 

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

Kategorija Lezzjoni tal-eApprendiment għaż-Żgħażagħ 

Grupp fil-mira 
ewlieni 

Bejn it-13 u s-17-il sena 

Suġġetti tal-
iskola relatati 

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