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L-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti tad-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu bi pjaċir iħabbru li minn 

din is-sena skolastika, l-istudenti li qed jitgħallmu l-Malti bħala lingwa barranija jistgħu jagħmlu użu 

minn għodda ta’ assessjar onlajn msejsa fuq il-programm A1 għat-tagħlim tal-Malti bħala lsien 

barrani.  Din l-għodda nħadmet bil-għan li tintuża kemm mill-istudenti tal-induction classes 

tal-Primarja kif ukoll mil-istudenti tal-medja u s-sekondarja li qegħdin jitgħallmu l-Malti bħala lsien 

barrani.  Il-kapijiet tal-iskejjel huma għalhekk ġentilment mitluba sabiex jgħaddu din iċ-ċirkulari 

lill-għalliema kollha li jgħallmu l-Malti lil dawn l-istudenti. 

 

Fiex tikkonsisti din l-għodda tal-assessjar 

 

Din l-għodda hija mfassla fuq il-metodu tematiku.  Tassessja l-ħiliet tas-smigħ, il-qari, il-fehim u 

l-kitba fuq it-temi tal-ikel, id-dar u t-temp.  Wara li jsir l-eżerċizzju onlajn, l-istudent u l-għalliem 

jistgħu jaraw x’ġie mwieġeb tajjeb jew ħażin.  Permezz ta’ din l-għodda diġitali, wara li l-istudenti 

jlestu t-test ta’ assessjar onlajn, l-għalliema jkunu jistgħu jistampaw rapport iddettaljat tar-riżultat u 

b’hekk ikollhom evidenza għall-assessjar kontinwu ta’ kull student/a. 

 

Kif se tibda tintuża din l-għodda 

 

L-għalliema li jgħallmu klassijiet ta’ studenti barranin għandhom jimlew il-formola mehmuża ma’ 

din iċ-ċirkulari u jibagħtuha lill-Uffiċjal Edukattiv tal-Malti, is-Sa Doreen Coleiro f’dan l-indirizz: 

Kamra 16, Iċ-Ċentru tal-Kurrikulu, Triq Sarria, Il-Furjana,  FRN 1460, Malta  sa mhux aktar tard 

mill-Ġimgħa 4 ta’ Novembru 2016.  Wara li l-applikazzjonijiet jiġu pproċessati, l-għalliema se 

jirċievu ittra elettronika b’password għalihom u b’passwords għall-istudenti flimkien ma’ 

istruzzjonijiet kif iħaddmu din l-għodda ta’ assessjar diġitali. 
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