L-Isfida Money Monsters
Linji gwida
Tema
L-immaniġġjar tal-flus, is-saħħa u l-benesseri
i.

Għan: It-tfal se jesploraw kif għażliet tajbin f’dak li jirrigwardja l-flus jistgħu jħallu
impatt fuq ġisimhom, moħħhom u l-finanzi tagħhom.

Il-logħba edukattiva Money Monsters tgħallem lit-tfal kif jagħmlu għażliet tajbin f’dak li
jirrigwardja l-flus. Dan juri lit-tfal ir-rabta diretta bejn l-immaniġġjar tal-flus u l-benesseri (issaħħa u l-kuntentizza). Il-monstru Nugget jista' jaqla' l-flus billi jmur għax-xogħol u jista'
jagħżel kif jonfoq il-flus u dawn se jaffettwaw is-saħħa u l-kuntentizza tiegħu. Skont lgħażliet tajba li jagħmel Nugget matul ħajtu jista' jew jirbaħ u jirtira bħala monstru kuntent
b'saħħtu jew jitlef u jispiċċa b'ħafna dejn jew saħansitra jispiċċa miżerabbli fil-ħabs.-Isfida
ii.

Għan:
Biex l-għalliema u l-ġenituri jiġu mħeġġa jgħinu lit-tfal jesploraw l-impatt li lgħażliet tal-flus jista' jkollhom fuq saħħithom u fuq il-benesseri tagħhom.

iii.

Għan ġenerali:
Li t-tfal jiġu mħeġġa jifhmu r-rabta bejn l-immaniġġjar tal-flus u affarijiet
universali li jaffettwaw il-komunità lokali u globali.

L-Isfida
ĠEMMA qed tisfida lit-tfal biex jużaw il-monstru tal-flus li jismu Nugget biex joħolqu xi ħaġa
li tgħin lin-nies jieħdu ħsieb flushom u l-benesseri tagħhom billi jieħdu deċiżjonijiet tajbin
f’termini ta’ flus. Huma jistgħu jippreżentaw l-idea tagħhom fi kwalunkwe mod li jixtiequ,
basta l-parteċipazzjoni tagħhom tittella' fuq il-website ta’ ĠEMMA f'format 2D. Dawn jistgħu
jinkludu:
i.
Poster;
ii.
strixxa komika;
iii.
board game;
iv.
storja jew artiklu.
ĠEMMA tixtieq li t-tfal ikunu kreattivi kemm jista' jkun u jużaw lil Nugget bħala l-atturi
ewlieni u lil sħabu.
Xi eżempji ta' posters:

Kif Tipparteċipa
1. Mur https://gemma.gov.mt/moneymonsterchallenge/
2. Imla l-formola qasira tad-dħul online bid-dettalji tal-iskola tat-tifel/tifla u aqbel mattermini u l-kundizzjonijiet. Il-parteċipazzjonijiet kollha għandhom jimtlew minn
ġenitur/kustodju.
3. Ladarba tkun ħloqt id-disinn tiegħek tella' l-kontenut flimkien mal-formola tal-isfida
mimlija fuq il-website tal-kompetizzjoni Money Monsters
Il-parteċipazzjonijiet kollha jridu jaslu sat-28ta' Awwissu 2021
Il-parteċipazzjonijiet kollha jridu jiġu ppreżentati minn għalliem/a jew ġenitur/kustodju
f'isem it-tifel/tifla
-

Miftuħa għal tfal minn 7 sa 11-il sena
Il-parteċipazzjoni hi bla ħlas

Kriterji
Il-parteċipazzjonijiet kollha għandhom juru:
1. Rabta ċara bejn l-immaniġġjar tal-flus u l-benesseri (is-saħħa u l-kuntentizza).
Għalhekk, jeħtieġ li jkun hemm raġunament ċar wara l-ħolqien tagħhom li juri kif loġġett li ħolqu jista’ jgħin lin-nies jieħdu ħsieb kemm fi flushom kif ukoll fil-benesseri
tagħhom (saħħa u kuntentizza).
2. Il-parteċipanti se jiġu ġġudikati fuq l-idea/ir-raġunament għall-kreazzjoni tagħhom kif
ukoll it-tagħlim li turi. Il-membri tal-ġurija se jkunu qed ifittxu li t-tfal juru kuxjenza
dwar ċerti affarijiet u idea kreattiva maħsuba. Il-parteċipanti mhux se jiġu ġġudikati
fuq il-format li jagħżlu.
Eliġibilità
Biex tkun eliġibbli:
- Il-parteċipazzjonijiet m'għandhomx ikunu akbar minn A3 u jistgħu jkunu landscape
jew portrait, miktub bl-idejn, impinġija bl-idejn, jew ikunu kopja stampata maħluqa
fuq kompjuter u għandhom ikunu 2D.
- Il-parteċipazzjonijiet m'għandhomx jinkludu ritratti tat-tfal.
- Il-parteċipazzjonijiet iridu jkunu akkumpanjati mill-Formola tal-Kompetizzjoni mimlija
li tinsab online.

Premjijiet
- Il-parteċipazzjoni ġenerali rebbieħa ta’ skola se tirċievi vawċer li jissarraf f’kotba millAgenda
- L-1 premju għar-rebbieħ tal-parteċipazzjoni se jirċievi vawċer ta' €50 One4All
- Iż-żewġ parteċipazzjonijiet li jiġu wara se jirċievu vawċer ta’ kotba u kull parteċipant
se jirċievi vawċer ta' €25 One4All

