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Noti għal din iċ-Ċekkjatura 
 
0 = Xejn 
1 = Ftit  
2 = Mhux ħażin  
3 = Ħafna 
 
It-taqsimiet A, B u Ċ huma bażiċi u jekk ktieb jeħel minn waħda minnhom ikun weħel awtomatikament 
minn din iċ-Ċekkjatura.  
 

 
 
 

A. Il-Lingwa     

 3 2 1 0 

Il-Malti użat huwa mexxej u idjomatiku għaż-żminijiet tal-lum     

Il-ktieb miktub skont l-ortografija uffiċjali attwali     

     

B. Il-Kreattività     

 3 2 1 0 

Il-ktieb fih qari pjaċevoli     

Iqajjem diskussjoni u jagħti lok li l-istudenti jesprimu fehmithom     

Jinkorpora stili varji bħal djalogi, monologi, irwoli li jistgħu jiġu drammatizzati     

Jolqot lill-qarrejja bil-kreattività     

Jinkludi karattri li jappellaw għat-tfal     
 

 

 

 



Ċ. Il-Kontenut     

 3 2 1 0 

Il-kontenut jorbot mal-ħajja tal-qarrejja għax jagħraf jesponi u jespandi        
r-realtijiet soċjali, politiċi, ambjentali u reliġjużi ta’ żmienna 

    

It-toqol tal-kontenut huwa addattat għal-livelli tal-qarrejja     

Il-kontenut ma joffendix kulturi differenti      

Il-kontenut jinkludi karattri minn minoranzi etniċi     

Il-kontenut iwettaq il-prinċipju ta’ ugwaljanza      

Il-kontenut ma fihx preġudizzji ta’ xi xorta jew oħra     

Il-kontenut fih il-kapaċità li jistimola lill-istudenti biex ikomplu jaqraw jew 
ifittxu tagħrif ieħor 

    

     

D. It-Tqassim u d-Disinn     

 3 2 1 0 

Il-ktieb huwa mqassam b’mod tajjeb     

Fih illustrazzjonijiet (tpinġijiet, ritratti ...) li jikkumplimentaw it-test     

L-illustrazzjonijiet huma bil-kulur     

L-illustrazzjonijiet huma relevanti għall-kuntest     

L-għażla tat-tipa (id-daqs u l-istil) tajba għall-età tal-qarrejja      

Il-kobor u t-toqol tal-ktieb tajbin għall-età tal-qarrejja     

Il-legatura hija b’saħħitha u l-paġni ma jinqalgħux     

Stampat fuq karta riċiklata     

     

E. It-Teknoloġija     

 3 2 1 0 

Mgħammar b’riżorsi teknoloġiċi kompatibbli mal-faċilitajiet tal-klassi     

Ir-riżorsi teknoloġiċi huma tajbin għaliex jagħmlu t-tagħlim eħfef     

     

F. Ir-Riżorsi għall-Għalliema     
 3 2 1 0 

Ipprovduti f’forma stampata jew elettronika     

L-għanijiet tar-riżorsi għall-għalliema huma ċari     

L-għajnuniet huma organizzati     

Jipprovdu ideat għall-assessjar formattiv     

Jipprovdu għodda għall-assessjar summattiv     

Jipprovdu suġġerimenti għal aktar riċerka u informazzjoni li taħseb għal 
studenti b’ħiliet differenti 

    

Jipprovdu suġġerimenti għal qari ieħor barra mill-iskola     

Jagħtu lok biex l-għalliema joħolqu u jvarjaw siltiet oħra fuq l-istess stil     

 
 


