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 X’tifhem bil-kelma ASSESSJAR? 



• Il-kelma assessjar li ġejja mill-kelma assidere mil-Latin 
tfisser tpoġġi bilqiegħda mal-istudent. 

 

 

 

 

 

Għalhekk l-assessjar huwa parti integrali mill-proċess ta
t-tagħlim. Jekk l-għalliem ma jikkunsidrax kif se jassessj
a l-kisba mit-tagħlim u ma jaħsibx f’attivitajiet li jipper
mettu dan, it-tagħlim ma jkunx effettiv. 



 CONSTRUCTIVE ALIGNMENT 

Ir-rabta bejn il-kisba mit-tagħlim,  
l-attività ta’ tagħlim u l-feedback u  
l-assessjar. 



 L-ASSESSJAR 

• Biggs (2003) juri kif l-istudent u l-għalliem 
jħarsu lejn l-assessjar b’mod differenti. 

• L-istudent iħares lejn il-proċess tal-assessjar 
qabel jibda t-tagħlim. 

Ħafna drabi jistaqsi “kif se niġi assessjat? X’se 
jkolli test jew proġett? Ser ikolli nikteb esej jew 
eżerċizzji qosra?” 

• L-għalliem iħares lejn l-assessjar bħala t-
tmiem tal-proċess.  

 

• X’inhuma l-implikazzjonijiet meta jkollna din 
is-sitwazzjoni? 



L-ASSESSJAR 

Għalhekk jekk l-assessjar isir parti mill-
proċess tat-tagħlim tinqata’ din id-
differenza u l-assessjar isir verament 
wieħed formattiv. L-assessjar isir parti 
integrali mill-proċess ta’ tagħlim. 



X’inhu l-Assessjar FORMATTIV? 

1. Assessjar li jwassal lill-istudent sabiex jifhem x’qed jitgħallem u mhux  biex jiġi ġġudikat 
fuq dak li tgħallem. 

2. Huwa dejjem ibbażat fuq kriterji (criterion-refernced) li jiġu kkomunikati lill-istudenti  
b’mod li jifhmuhom. 

3.    Dawn il-kriterji jridu jkunu ċari u jiffukaw fuq: 

                 - l-għarfien 

                 - l-applikazzjoni 

                 - l-analiżi                                                          

                 - l-evalwazzjoni u 

                 - l-kreazzjoni. 

                                            (Bloom’s Taxonomy) 

 4. Jagħti feedback u għalhekk jwassa sabiex l-għalliem jieħu l-azzjonijiet li jkun hemm 
bżonn. 



L-Assessjar Formattiv 

L-assessjar Formattiv huwa bħal meta 
l-kok iduq is-soppa waqt li qed issir u 
jżid il-melħ skont kemm hemm bżonn 
filwaqt li dak Summattiv huwa meta l-
mistednin iduqu u jiġġudikaw hix tajba 
jew le. 
 
 Robert E. Stake 



•Huwa għalhekk li l-istudent ikun dejjem parteċipi fit-
tagħlim billi: 

 

- Jkun jaf x’inhi l-kisba li trid tintlaħaq. 

- Jagħraf li l-attivitajiet ta’ tagħlim se jkunu qed jħarrġuh u 
jassessjawh għal titjib fil-kisba ta’ dik il-ħila. 

- L-istudent iħoss li l-proċess tal-assessjar huwa tiegħu 
ukoll. 



Ara kisbiet nru 2  u 4  Livell 7 

• Attivitajiet biex tintlaħaq il-ħila u li jippermettu l-assessjar. 

 

• Attività 1 – Jintwera filmat dwar supermarket u jsir tqabbil ma’ 
l-organizzazzjoni tiegħu u tal-Kitba. 

 

• Eż: X’ħin tidħol jilqegħek u nadif – Introduzzjoni ċara u sabiħa 

         Qabel toħroġ tiġbor kollox     - Konklużjoni li tiġbor u tagħlaq 

          L-organizzazzjoni fis-sezzjonijiet u l-ixkafef- il-paraafu tal-
qalba 

L-għalliem jassessja permezz tat-teknika tal-mistoqsijiet u 
għalhekk tieħu u tagħti feedback immedjat. 

 

 



Attività 2 

Isir xogħol fi gruppi. Kull grupp jingħata sentenzi li 
jiffurmaw storja/komponiment. 

- Iridu l-ewwel ipoġġu s-sentenzi fl-ordni loġika. 

- Imbagħad jagħżluhom f’paragrafi. 

- Ipoġġu l-paragrafi wara xulxin skont kif jorbtu wieħed 
mal-ieħor. 

L-assessjar jista’ jsir mill-istudenti sħabhom iduru fuq l-
imwejjed 

Ara kisbiet nru 1  u 2  Livell 7 
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• Attività 3 

Xogħol fi gruppi fejn kull grupp jingħata idea differenti ta’ kif jibda l-istorja tiegħu wara li l-
għalliem jkun spjegahom lill-klassi. 

 

• Dawn huma xi eżempji: 

• a) Silenzju, dwal, azzjoni! Il-grupp irid jibda l-istorja tiegħu b’azzjoni eż – Tom  waqqa’ t-
tazza tal-ħalib... 

• b) Kelma waħda biżżejjed! Il-grupp jibda l-istorja b’kelma waħda u jibni fuqha, eż – Dlam. 
Id-dlam kien kullimkien. Lanqas xaqq ta’ dawl mit-tieqa li kien hemm fil-għoli tal-kamra. 

• ċ) Dak x’ħoss kien! Il-grupp jibda l-istorja b’ħoss. Żipp, Żapp, Żipp.... il-libsa weħlet ma’ 
zokk u.... 

• d) Sensiela ta’ Aġġettivi/deskrizzjoni. Il-grupp jibda l-istorja b’sensiela ta’ Aġġettivi. 
Kaħlani, kbir, infinit..... 

 

 

L-għalliem jassessja formalment permezz ta’ mistoqsijiet li jagħmel lil kull student  b’mod 
informali waqt l-attività fi gruppi. Jieħu l-okkażjoni biex jagħti feedbak immedjat. 

 



Attività 4 

 

 Xogħol fi gruppi fejn kull grupp jingħata storja differenti sabiex jiżdidilha l-għeluq. 

• a) Sentenza waħda qasira u effettiva. 

• b) Kwotazzjoni. Xi ħadd mill-protagonisti tal-istorja jgħid xi ħaġa. 

• ċ) Qawl jew proverbju li jorbot mal-ġrajja 

• d) Sorpriża 

• e) Kurżità 

 

• Il-grupp ikompli jaħdem fuq l-organizzazzjoni tal-ideat tal-kitba tiegħu u joħloq konklużjonijiet 
differenti minn dawn l-ideat skont il-kitba tiegħu.II-membri tal-grupp jivvutaw għall-aktar waħda 
effettiva. 

 

L-għalliem jassessja formalment permezz ta’ mistoqsijiet li jagħmel lil kull student  b’mod informali 
waqt l-attività fi gruppi. 

 

 Ix-xogħol li jkun inbena tul dawn l-erba’ attivitajiet jinġabar mill-għalliem. Permezz tiegħu l-għalliem 
jkun jista’ jidentifika fejn hemm bżonn ta’ iktar ħidma. 

 

 

Ara kisbiet nru 1, 2 u 5 Livell 7 



Huwa għalhekk li l-istudent ikun dejjem parteċipi fit-tagħlim billi: 

 

- Jkun jaf x’inhi l-kisba li trid tintlaħaq. 

- Jagħraf li l-attivitajiet ta’ tagħlim se jkunu qed jħarrġuh u 
jassessjawh għal titjib fil-kisba ta’ dik il-ħila. 

- L-istudent iħoss li l-proċess tal-assessjar huwa tiegħu ukoll. 

- Jipparteċipa billi jassessja formalment lilu nnifsu. 

- Dan jista’ jsir permezz ta’ rubrics. 



• Issa xi tħoss li għandu jiżdied ma’ dak li ktibt 
dalgħodu dwar l-assessjar? 

• CAT – Classroom assessment technique. 

• Hija sistema li tista’ titħaddem sabe tassessja l-klassi 
b’mod ġenerali u tgħinek biex tippjana l-lezzjonijiet li 
jmiss. Din tista wkoll tkun aċċessibbli fil-klassi biex 
jarawha l-istudenti nfushom. 

• Tinsiex għalhekk tagħti daqqa t’għajn lejn in-noti 
żgħar ma qabel toħroġ ! 


