
It-Televiżjoni 

It-televiżjoni1 hija invenzjoni li seħħet lejn l-aħħar tal-1920. Aktar ma għadda ż-żmien din l-invenzjoni 

aktar ġiet żviluppata. It-televiżjoni għandha t-tajjeb u l-ħażin tagħha.  

Ħa nibdew billi nsemmu xi punti pożittivi. Fost ħafna programmi għall-etajiet differenti, jintwerew 

diversi programmi ta’ interess differenti, eżempju dwar tisjir u krafts. It-televiżjoni tagħtik ħafna 

informazzjoni dwar pajjiżi u kulturi oħra. Vantaġġ ieħor huwa li tiġi espost u titgħallem lingwi differenti u 

b’hekk tkun tista’ tikkomunika ma’nies minn pajjiżi differenti. Vantaġġ ieħor importanti huwa li jekk tkun 

marid jew tkun ix-xita tista’ toqgħod tara t-televiżjoni komdu d-dar. B’hekk tgħaddi siegħa żmien filwaqt 

li titgħallem xi ħaġa.  

Semmejna li t-televiżjoni għandha ħafna tajjeb iżda għandu l-ħażin ukoll. Żvantaġġ minnhom huwa li 

minflok iġġagħlek tiġri ‘l barra u tieħu pjaċir tispiċċa mfattar fuq is-salott. Żvantaġġ ieħor hu li 

innoċentament tista’ ddawwar fuq stazzjonijiet oħra li jistgħu jbeżżgħuk. Jekk toqgħod quddiem t-

televixin għal ħafna ħin jagħmillek ħafna ħsara f’għajnejk.  

Wara tant taħbil il-moħħ, jien naħseb li t-televiżjoni xorta hija importanti għaliex kieku l-ħajja tkun aktar 

monotona mingħajrha għaliex ma nkunux nafu x’inhu jiġri madwar id-dinja.  
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It-Televiżjoni 

F’Malta kważi kulħadd għandu sett tat-televixin2. It-televiżjoni għandha l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħha. 

Huwa fatt li minn mindu daħal it-televixin fi djarna bdejna nitgħażżnu għalkemm b’mod inġenerali ġab 

ħafna progress ukoll.  

Permezz tat-televixin kapaċi titgħallem bħal meta tara dokumentarji fuq l-istorja, tal-karozzi, fuq l-

annimali u oħrajn. It-televiżjoni tgħaqqdek mad-dinja għaliex tista’ tara dwar kulturi u pajjiżi differenti, 

aħbarijiet u ġrajjiet kurrenti. 

Kontra l-vantaġġi hemm l-iżvantaġġi. Uħud minn dawn iġegħluk titgħażżen. Bit-televixin tista’ tgħażżen 

moħħok għaliex minfolk taqra xi ktieb tispiċċa tintefa’ għal sigħat sħaħ quddiem it-televixin issegwi 

programmi jew films li ma tantx jgħinuk tiżviluppa l-ħsibijiet tiegħek. B’dan il-mod titgħażżen ukoll 

fiżikament għaliex meta tkun qed tqatta’ ħafna ħin fuq is-sufan jew fuq xi sodda ma tiċċaqlaqx, ma 

jibqagħlekx ħin tipprattika xi sport, tilgħab xi logħba futbol ma’ sħabek jew timxi xi mixja ma’ tal-familja. 

                                                             
1 Dizzjunarju ta’ Aquilina: Televiżjoni: nom femminil 
2 Dizzjunarju ta’ Aquilina: Televixin: nom maskil  



It-televixin jista’ wkoll jaffettwalek il-mod kif taħseb meta innoċentament iddawwarlu fuq stazzjonijiet 

oħra u tara xi ħaġa li mhux suppost. 

Jien naħseb li t-televixin għandu jibqa’ l-istess kif inhu bħalissa f’dak li għandu x’jaqsam ma’ divertiment 

filwaqt li jkun hemm aktar programmi addattati u interessanti għat-tfal. 
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It-televixin joħloq konfużjoni? 

It-televixin għandu t-tajjeb u l-ħażin. Huwa fatt li minn mindu daħlet it-televiżjoni tgħażżinna għalkemm 

mat-televiżjoni daħlet mewġa ta’ ta’ teknoloġija.  

It-televixin għandu ħafna vantaġġi. Meta ssegwi programmi serji tista’ tieħu ħafna ideat tajbin bħal kif 

tagħmel xi esperiment tax-xjenza jew xi riċetta bnina. Tista’ wkoll tiġi espost u titgħallem lingwi oħra 

bħat-Taljan, il-Franċiż u l-Ġermaniż. B’hekk tista’ żżid l-għarfien ġenerali tiegħek u meta ssiefer tkun tista’ 

tuża dak li tgħallimt.  

It-televixin għandu wkoll l-żvantaġġi għaliex jista’ jqabbdek kilba biex tibqa’ tarah minflok toħroġ ’il barra 

tgawdi l-arja friska fil-kumpanija ta’ sħabek. Tista’ wkoll, bi żball iddawwarlu fuq xi stazzjon li jkun qed 

ixandar xi programmi li mhumiex addattati għat-tfal.  

Jien naħseb li t-televixin huwa għodda tajba sakemm wieħed jagħraf jagħżel xi programmi jsegwi bla ma 

jqatta’ żżejjed ħin quddiemu.  
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It-Televiżjoni 

Illum it-televiżjoni saret parti minn ħajjitna. It-televixin għandu t-tajjeb u anke l-ħażin. Huwa fatt li minn 

mindu daħal f’ħajjitna anke aħna tgħażżinna xi ftit għalkemm miegħu ġab ħafna ġid ukoll. It-televixin 

għandu diversi vantaġġi. Huwa jagħtina ħafna ideat sbieħ, bħal ngħidu aħna nistgħu nitgħallmu xi xogħol 

tal-id u krafts. Jista’ jgħallimna wkoll affarijiet ġodda bħal kif nieħdu ħsieb saħħitna jew dwar postijiet 

imbiegħda. Nistgħu wkoll nitgħallmu fuq l-annimali, fuq id-dinja, ix-xjenza u l-ispazju. 

Min-naħa l-oħra t-televixin għandu xi żvantaġġi. Jekk iddum għal ħafna ħin quddiemu jista jaffettwalek il-

vista ta’ għajnejk. Apparti dan, tispiċċa taħli ħafna ħin ma tagħmel xejn u għalhekk titgħażżen. Ma 

ninsewx li fuq it-televixin mhux il-programmi kollha huma adattati għat-tfal. Pereżempju films vjolenti 

jew tal-biża’ jistgħu jaffettwaw ħażin lilna t-tfal.  

Jien naħseb li t-televixin jista’ jgħinna fil-ħajja tagħna imma importani li ma naħlux żżejjed ħin quddiemu.  
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