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wieħed tematiku u inti dde
ċidejt li tqassmu, filfatt, 
skont diversi temi. Insibu: (a) 
Ilfamilja u lħbieb; (b) Il
ġisem u lkura tiegħu; (ċ) Id
desk rizzjoni fiżika; (d) Id
desk rizzjoni talkarattru; (e) 
Issentimenti u lemozzjoniji
et; u (f) Ilfażijiet talħajja. 
X’wassal għal din iddeċiż
joni? 

Qabelxejn ta’ min jgħid li 
dawn is-sitt temi jinqasmu 
mill-ġdid f’taqsimiet oħra. 
Jekk nieħdu t-tema Il-Ġisem 
u l-Kura Tiegħu bħala eżemp-
ju, naraw li t-tema ewlenija 
tinqasam f’dawn it-taqsimiet: 
(i) il-ġisem b’mod ġenerali; 
(ii) il-partijiet tal-ġisem; (iii) 
il-funzjonijiet u l-prodotti 
tal-ġi sem; (iv) is-sensi; (v) il-
kun dizzjoni tal-ġisem u (vi) 
is-saħħa u l-mard. Dawn im-
bagħad jerġgħu jinqasmu 
f’taq simiet iċken li jiggwi-
daw lill-fittiex biex isib il-kel-
ma li jeħtieġ, anke jekk lan-
qas biss jaf li teżisti.

Għażilt li naħdem fuq 
dawn it-temi wara li rajt lie-
ma temi jingħataw l-aktar im-
portanza mhux biss f’kotba 
ta’ referenza ta’ dan it-tip im-
ma wkoll f’kotba pedagoġiċi. 

• Ta’ min ngħidu wkoll, 
però, li min irid jista’ jfittex 
ukoll b’mod alfabetiku per
mezz talindiċi fittieni nofs 
talktieb, u b’hekk ma tintilifx 
ilprattiċità li joffri lalfabett.

Iva; fih kemm fih vantaġġi 
l-format ta’ teżawru li jaħdem 
bit-temi, ħadd ma jista’ jinjo-
ra l-prattiċità li joffri t-tqas-
sim alfabetiku. Ippruvajt in-
żomm dejjem f’moħħi l-ħtiġi-
jiet tal-fittiexa u fil-fatt, min 
juża l-indiċi tat-teżawru jista’ 
mhux biss ifittex il-kliem 
ewlieni (il-headwords: bluni 
u bold) imma wkoll kull kel-
ma jew idjoma oħra li tidher 
bħala sinonima. 

Jekk wieħed ifittex il-kel-
ma għajn fl-indiċi jsib għajn . 

18, 24 (patata). Dan ifisser li 
f’paġna 18 isib il-kelma għa-
jn bħala kelma ewlenija. F’pġ 
24, imbagħad, isibha taħt 
il-kelma ewlenija patata 
(bħa la parti tal-ġisem). Min-
barra hekk isib ukoll lista’ 
sħiħa ta’ espressjonijiet u l-
paġni li fihom tidher il-kelma 
għajn bħal fih daqqa t’għajn, 
għalaq għajn waħda, il-ħofra 
tal-għajn, il-kappell tal-għa-
jn, ma għalaqx għajn m’għajn 

u l-bqija. 
 
• Dwayne, naf li inti għal

liem u allura għandek esper
jenza kbira malistudenti. Kif 
taħseb li dan itteżawru jista’ 
jgħin lillistudenti anke fid
dawl li llum qed inbiddlu 
ssillabi u huma aktar ibbaża
ti skont ilħiliet talistudenti? 
Qed jiġini wkoll f’moħħi 
lkompetenzi tasSeklu 21 fejn 
illum qed nenfasizzaw forsi 
aktar minn qatt qabel ilkreat
tività fost oħrajn. Dawn 
huma kruċjali għaliex lindus
trija tallum qed tiddependi 
ħafna fuq ilflessibiltà li 
wieħed jaddatta, fuq ilħila li 
wieħed joħloq, fuq linno
vazzjoni, ilħsieb kritiku u 
lkollaborazzjoni aktar milli 
rriproduzzjoni ta’ materjal 
eżistenti. 

Dan it-teżawru huwa 
mfassal apposta biex jgħin lil 
min jużah ikun kreattiv. 
Fl-epoka tar-robots (li issa 
għalimniehom ukoll xi ling-
wi minn tagħna), huwa dej-
jem aktar meħtieġ li nkunu 
kreattivi u artistiċi fil-mod kif 
inħaddmu l-lingwa tagħna.

Minbarra dan, fis-sillabu 
l-ġdid tal-Qafas għall-Kisbiet 
mit-Tagħlim huwa speċifikat 
li l-istudenti jridu jkunu ka-
paċi jużaw l-għodod tad-
dizz junarju u t-teżawru: “Ka-
paċi nuża r-riżorsi disponibb-
li biex nespandi l-produzz-
joni ta’ kliem tiegħi, eż. bl-
użu ta’ dizzjunarju u teżawru, 
inklużi verżjonijiet onlajn.” 
Kelma għal Kelma hawn 
jolqot tliet għasafar b’ġebla 
waħda: it-tiftix alfabetiku, 
l-esplorazzjoni bit-temi u 
għan du wkoll il-verżjoni on-
line.

• Filmezzi soċjali spiss 
insibu kritika għaxxogħol 
taxxandara u lġurnalisti. 
Jien nammetti li waqtiet nig
dem ftit ilsieni għaliex nifhem 
li lġurnalisti llum għandhom 
pressjoni kbira biex iwasslu l
aħbar. Flistess ħin huwa 
kruċjali li nħaddmu Malti 
tajjeb għaliex għandna influ
wenza kbira fuq dawk li jseg
wuna. Kif taħseb li dan 
itteżawru jista’ jkun ta’ għa
jnuna għalina? 

Il-ġurnaliżmu serju joffri 
servizz liema bħalu f’soċjetà 
demokratika imma llum sir-
na rridu nsaffu l-aħbarijiet li 
nisimgħu jew naqraw għaliex 

xi drabi jkunu ddominati 
mis-sensazzjonaliżmu u 
mhux l-ewwel darba li jkunu 
foloz. Minbarra hekk, il-ġur-
nalisti jaħdmu taħt pressjoni 
kbira biex l-aħbar tagħhom 
tkun l-ewwel waħda li tidher 
fil-ġurnali online, u dan ħaf-
na drabi jwassal biex ibati l-
mezz li bih titwassal l-aħbar, 
ċoè l-lingwa.

Minbarra l-atroċitajiet fl-
or tografija li spiss naraw 
f’ċerti ġurnali elettroniċi bil-
Malti, wieħed ma jistax ma 
jinnotax ukoll id-dgħufija 
fl-espressjoni u n-nuqqas ta’ 
ċertu vokabolarju. Jekk għal 
mument ninsew iċ-ċekkjatur 
(l-ispell-checker) li ssemma 
fl-aħ ħar Baġit, għodod ling-
wistiċi bil-Malti llum kotru 
ferm u għalhekk ma tantx 
għadna nistgħu niskużaw in-
nuq qasijiet lingwistiċi fil-
mez zi tax-xandir li, b’xorti 
ħażina, jinfluwenzaw bil-
kbir lil min jarahom.

Kelma għal Kelma jista’ 
jgħin f’dan il-qasam għaliex 
jipprovdi firxa wiesgħa ta’ 
idjomi u kliem li jista’ jintuża 
biex wieħed jitkellem dwar 
suġġetti partikolari. Ejja nġi-
bu eżempju b’rapport dwar 
inċident fatali. Aħseb ftit: 
kemm-il darba smajna jew 
qrajna espressjonijiet bħal 
miet bil-kaġun, miet kiesaħ u 
biered, miet b’laħmu u b’xaħ-
mu, baqa’ tal-post, ħalla ġildu 
u oħrajn? F’dan id-dawl, naħ-
seb li t-teżawru tematiku hu 
għodda tajba biex tgħin lill-
ġur nalisti jwasslu l-aħbar 
b’Malti tajjeb u sabiħ. U jekk 
jużaw il-verżjoni online, tif-
frankalhom saħansitra l-ħin 
li joqogħdu jfittxu fil-ktieb! 

• Semmejt listudenti im
ma ċertament ma nistgħux ma 
nsemmux lillġenituri. Ilġeni
turi għandhom rwol kruċjali 
fledukazzjoni ta’ wliedhom u 
forsi nazzarda ngħid illum ak
tar minn qatt qabel qed inkunu 
esposti għal diversi lingwi u 
xi wħud jużaw inqas minn 
oħrajn ilsien pajjiżna fittaħ
dit. Naħseb li dan itte żaw ru 
jkun għalihom ta’ għodda im
portanti biex jagħrfu anke 
kemm huwa sabiħ u għani 
lsien pajjiżna u flistess ħin 
jgħinu lil uliedhom. 

Bil-mentalità kolonjali li 
diżgrazzjatament għadha 
taħ kimna, diversi lezzjonijiet 
fl-iskejjel isiru bl-Ingliż. Il-

mu ment li taqbad mal-inter-
net issib il-preżenza domi-
nanti tal-Ingliż. Imbagħad 
iċ-ċirasa fuq il-kejk tkun 
meta ġenituri Maltin ikellmu 
lil uliedhom Maltin bl-Ingliż 
u minflok jgħaddulhom il-
grazz ja tal-bilingwiżmu, 
jgħad dulhom biss lingwa 
waħ da li tqaċċathom mill-
għe ruq ta’ pajjiżhom. Im-
bagħ ad ngħidu li rridu nraw-
mu ċittadini li jħobbu lil 
pajjiżhom ... 

Allura nemmen li l-aqwa 
ħaġa li jistgħu jagħmlu l-ġen-
ituri hija li, mingħajr ma 
jeskludu lingwi oħra, ikell-
mu lil uliedhom bil-Malti. 
Juruhom kemm hu sabiħ u 
għani billi jħaddmu magħ-
hom il-vokabolarju kollu li 
jafu. It-teżawru tematiku jis-
ta’ jgħin ħafna minn dan il-
lat għaliex imexxi lill-ġenitur 
biex jaqbad tema u jgħaddiha 
bil-mod il-mod ma’ wliedu. 
Jista’ anke jużah biex jgħin-
hom jippreparaw għall-kitba 
ta’ xi komponiment. Dan hu 
vantaġġ ewlieni tat-tqassim 
skont temi li ma jtihulekx 
teżawru alfabetiku.

• Għallewwel darba fi 
ktieb Merlin, itteżawru fih 
verżjoni onlajn. Filktieb 
stampat insibu kodiċi uniku li 
bih nistgħu naċċessaw itte
żawru online. Listruzzjoni

jiet kollha qegħdin filktieb 
stampat. X’tgħidilna dwar 
din ilverżjoni onlajn? 

Nemmen li llum il-ġurna-
ta ftit huma dawk in-nies li 
biex jiċċekkjaw kif tinkiteb 
kelma jew xi kliem differenti 
jistgħu jużaw għal idea li 
għandhom f’moħħhom, se jo-
qogħdu jqallbu f’dizzjunarju 
jew teżawru. Għalhekk ix-
xew qa tiegħi kienet dejjem li 
minbarra bħala ktieb, it-te-
żaw ru jkollu wkoll dil-verż-
joni online (www.tezawrute-
matiku.com). Din il-ħaġa set-
għet tkun possibbli bis-saħ-
ħa ta’ ħija Kurt Ellul li ppro-
duċa s-sit b’fondi tal-Aġen-
zija Nazzjonali tal-Litteriż-
mu. 

Is-sit fih search bar, li fiha 
tista’ tikteb il-kelma li trid 
tfittex. Naturalment, din trid 
tkun relatata mat-temi li jko-
pri t-teżawru. Minbarra l-kel-
ma mfittxija, jitilgħu wkoll 
riżultati oħra. Hekk, ngħidu 
aħna, jekk tfittex majjiistra 
ma jitilgħux biss is-sinonimi 
tagħha bħl midwife u qabla 
imma wkoll kliem relatat 
bħal ċesarja, twelid, prok-
reazzjoni, tarbija, bennen, fa-
tam u l-bqija. Wieħed jista’ 
wkoll ifittex bit-temi u jin-
tilef jesplora l-varjetà ta’ vo-
ka bolarju u japprezza aktar 
kemm ilsienna hu tassew 
għani.


