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

Lezzjonijiet għaż-żgħażagħ 

T03: “Oqgħod attent mil-Lat Oskur” 

Deskrizzjoni tal-Lezzjoni 

 

 

Immaġni 
rappreżentattiv
a 

 

Titolu Oqgħod attent mil-Lat Oskur 

Deskrizzjoni 
qasira 

Il-lezzjoni hija materjal tat-tagħlim online awtonomu. Hija strutturata fi tliet 
taqsimiet ewlenin:  

 Taqsima 1 – X'inhi l-"Evażjoni tat-Taxxa"? 

 Taqsima 2 – L-Ekonomija Sewda 

 Taqsima 3 – Irregola t-taxxi tiegħek 
 
 

Dettalji Għan: 

L-istudenti għandu jkollhom diskussjoni interessanti dwar l-Ekonomija Sewda u l-
mod kif tnixxef bil-mod il-mod kwalunkwe baġit pubbliku li jkollha x'taqsam 
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miegħu u tnixxef ukoll is-servizzi pubbliċi. 

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'inhi l-Evażjoni tat-Taxxa u kif nista' nevitaha? 

 X'konsegwenzi għandhom il-"prattiki tat-taxxa dubbjużi"?  

 Kif nista' nirregola t-taxxi tiegħi? 

 X'inhi r-Reżistenza għat-Tassazzjoni? 
 

Materjali: 
Kors "Oqgħod attent mil-Lat Oskur" 
Whiteboard interattiva (jew projjettur LCD) 
 
Vokabolarju: 

taxxi, tassazzjoni, reżistenza, evażjoni tat-taxxa, prattiki tat-taxxa 

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 liż-żgħażagħ x'inhu t-terminu "Ekonomija Sewda".  

 Spjega liż-żgħażagħ x'inhi r-Reżistenza għat-Tassazzjoni u kif it-taxxi huma 
obbligatorji, u li jirrappreżentaw il-benefiċċji għall-ħtiġijiet pubbliċi. 

 Analizza eżempji biex tifhem x'inhuma l-ħtiġijiet pubbliċi meta mqabbla 
mal-ħtiġijiet privati.  

 Iddistingwi bejn l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi tat-taxxa sabiex tippermetti 
liż-żgħażagħ jiddeċiedu liem hu l-aħjar mod legali biex imexxu t-taxxi 
tagħhom.  

 Analizza eżempji għaż-żgħażagħ biex jifhmu kif jistgħu jiġġieldu l-
Ekonomija Sewda.  

 Spjega liż-żgħażagħ kif jistgħu jiksbu informazzjoni u kif jippreparaw 
dokumenti tat-taxxa. 

 Spjega liż-żgħażagħ kif jistgħu jevitaw li jistressjaw ruħhom minħabba t-
taxxi.  

 

 

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 
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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 

 


