
                                              

 

Ġnien il-Qari 
Proġett konġunt bejn l-Iskola Sekondarja tal-Blata l-Bajda 

(Kulleġġ San Ġorġ Preca) u BirdLife Malta 
 
Bis-saħħa tal-inizjattiva tal-istudenti u l-għalliema stess, issa l-Iskola Sekondarja 
tal-Blata l-Bajda li tifforma parti mill-Kulleġġ San Ġorġ Preca għandha ġnien 
għall-qari li nħoloq taħt il-programm Dinja Waħda li l-għan prinċipali tiegħu hu 
li jqarreb lit-tfal lejn in-natura. 
‘Ġnien il-Qari’ kien inawgurat dalgħodu mill-Ministru tal-Edukazzjoni u x-
Xogħol Evarist Bartolo, mill-Prinċipal tal-Kulleġġ James Camilleri u mill-Kap tal-
Iskola Emile Vassallo fil-preżenza ta’ rappreżentanti ta’ BirdLife Malta waqt 
attività li saret fl-iskola u li matulha l-istudenti għamlu preżentazzjoni dwar kif 
ħolqu l-ġnien. Fi tmiem iċ-ċerimonja, il-Ministru Bartolo qassam ċertifikati ta’ 
parteċipazzjoni lill-istudenti u l-għalliema tagħhom. 
Dan il-proġett – li sar realtà bis-saħħa tal-kollaborazzjoni bejn il-Kulleġġ u 
BirdLife Malta – kien jinvolvi l-ħolqien ta’ ġnien mifrux fuq spazju ta’ 200 metru 
kwadru fil-grawnds tal-iskola, b’seating għal zona ddedikata għall-qari li tista’ 
tintuża mill-iskola kollha.  
Il-ġnien għall-qari fil-Blata l-Bajda jifforma parti minn netwerk dejjem jikber ta’ 
ġonna, imsejħa ‘Ġonna Dinja Waħda’ li qed jinħolqu mill-iskejjel fil-grawnds 
tagħhom bl-għajnuna ta’ BirdLife Malta u b’kollaborazzjoni ma’ numru ta’ 
entitajiet oħra. PARK, id-direttorat fi ħdan il-Ministeru tal-Iżvilupp Sostenibbli, 
l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima huwa sieħeb importanti f’dan il-proġett u assista 
fil-bini tas-seating magħmul mill-ġebel kif ukoll ipprovda l-ħamrija u żrar għad-
diversi mogħdijiet li fih il-ġnien kif ukoll għal landscaping li sar fil-post. 
L-Iskola Sekondarja tal-Blata l-Bajda hi kommessa lejn il-miri ta’ edukazzjoni 
ambjentali tal-programm ta’ BirdLife Malta Dinja Waħda u ħolqot dan il-ġnien 
għall-qari bħala parti mill-metodoloġija ta’ tagħlim ibbażat fuq il-ħolqien ta’ 
proġetti f’dan ir-rigward. Il-ġnien inħoloq kollu kemm hu minn 60 student u l-
għalliema tagħhom tal-Ingliż, l-ICT, il-Malti u x-Xjenza. 



Tul il-proġett, l-istudenti użaw dawn l-erba’ suġġetti flimkien biex iwettqu x-
xogħol. Żviluppaw ħiliet ġodda permezz tal-proġett li huma parti integrali mill-
edukazzjoni għas-sostennibbiltà. 
Min-naħa tagħhom, l-għalliema kkummentaw fuq id-diversi vantaġġi li jġib 
miegħu dan il-metodu ta’ tagħlim.  
Fost l-osservazzjonijiet prinċipali kien hemm il-fatt li l-istudenti jkunu iktar 
ħerqana biex jitgħallmu u s-suġġett jagħti l-frott meta jinvolvi l-prattika, apparti 
li l-istudenti ħassewhom kburin li ħolqu xi ħaġa għall-benefiċċju tal-iskola. 
Fuq kollox inħasset differenza fir-relazzjonijiet u l-kollaborazzjoni li ġab miegħu 
dan il-proġett bejn l-istudenti. 
Jidher ċar li l-għan primarju u l-benefiċċji tal-‘Ġonna Dinja Waħda’ li jassistu 
biex l-istudenti u t-tfal ikunu eqreb lejn in-natura qed jintlaħqu b’dan il-
proġett. L-iskola mhux biss żiedet il-bijodiversità imma anke daħħlet fl-
istudenti sens ta’ responsabbiltà favur l-ambjent u favur ambjent aktar san u 
b’saħħtu. Waqt li l-għalliema għarfu aktar il-benefiċċji ta’ tagħlim b’din il-
metodoloġija waqt li fl-istess ħin tgħallmu aktar huma wkoll dwar in-natura 
lokali. 
Fiz-zona identifikata għal dan il-ġnien diġà hemm sinjali ċari ta’ titjib fin-natura 
u dan ġie nnutat mill-istudenti. 
L-iskola ħadet ukoll l-inizjattiva li tibda żżomm djarju tal-flora u l-fawna biex 
tkun tista’ żżomm rendikont ta’ kif dan il-ġnien wassal biex tiżdied il-
bijodiversità fl-iskola. Dan id-djarju se jkompli jinġabar tul is-sena skolastika li 
ġejja permezz ta’ proġett ta’ ġemellaġġ edukattiv (eTwinning) li l-iskola applikat 
biex tifforma parti minnu. 
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Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lil: 
Nathaniel Attard 
BirdLife Malta Communications Manager 
Tel: 2134 7645/6 Ext. 512 
Cell: 9947 4705 
Email: nathaniel.attard@birdlifemalta.org 
 
Ħoloq utli: 
Il-programm Dinja Waħda ta’ BirdLife Malta 
http://birdlifemalta.org/education/dinja-wahda/  
Biex issir membru ta’ BirdLife Malta 
http://birdlifemalta.org/become-member/  
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