
Il-Pedagoġija fil-
klassi tal-Malti

Riflessjonijiet u Suġġerimenti

Inset 2018



Daħla

Addattajna l-pedagoġija għaż-żmien tal-lum?

Ma nistgħux naqbdu sistema u nibqgħu nużaw lilha għal snin sħaħ. 

Ġlieda kontinwa biex nagħmlu tagħlim relevanti għal dawk ta’ 
quddiemna.

Kif jista’ t-tagħlim ikun relevanti?

• Enfasi fuq il-ħiliet u mhux fuq il-kontenut.

• Bżonn ta’ iktar kreattività.

• Aktar attivitajiet milli diskors dirett tal-għalliem. 



Ir-relevanza tat-tagħlim ...

• L-istudenti irid ikun il-protagonist u l-għalliema irid                          
jiffaċilita t-tagħlim.

• Tħaddim ta’ ħiliet differenti fil-klassi.

• Ara li l-lezzjonijiet ikunu mħejjija skont l-interess tal-istudenti.

• Addattamenti wara riflessjoni kontinwa tal-għalliem fuq il-lezzjoni.

• Ma għandniex nibżgħu mill-istorbju fil-klassi.

• Nagħfsu fuq il-ħiliet li forsi ma konniex nagħtuhom prijorità daqs l-
oħrajn.

• Ktieb jiġi użat mhux biex ngħallmuh minn qoxra sa qoxra imma bħala 
riżorsa addattata skont il-klassi li għandi quddiemi.    



Fil-klassi ... Il-kisba meta se ngħidha lill-istudenti?

FIL-BIDU TAL-
LEZZJONI

MATUL IL-
LEZZJONI

LEJN L-
AĦĦAR TAL-

LEZZJONI
?

Trid tgħidha lill-istudenti sabiex ikunu jafu x’se jitgħallmu/suppost tgħallmu

IL-KRITERJI TA’ SUĊĊESS

• Ħaddem dawn il-kriterji fejn tibni pass wara pass il-mixja tat-tagħlim li se 

jkun qed isir.  

• Il-kriterji jridu jitfasslu mill-għalliem fuq il-kisbiet u l-abbiltajiet tal-istudenti.

• Iservu bħala tagħlim differenzjat u stimulu għal min irid jimxi ’l quddiem.



IL-KRITERJI TA’ SUĊĊESS ...

• L-istudenti jkunu jafu fejn waslu u jgħinu lill-għalliem iżomm rekord
ta’ fejn wasal u fejn irid jilħaq.

• L-għalliem jista’ jirrevedi u jassessja mal-istudenti s-suċċess tal-
lezzjoni.

• Jiddeċiedi jekk kisba ntlaħqitx jew jekk hemmx bżonn ta’ aktar 
lezzjonijiet ta’ tisħiħ.

Eżempju: Naf nikteb kepxin għax ...

1. Rajt mudelli ta’ kepxins u naf x’inhu u għalfejn jintuża;

2. Nasal nagħraf is-suġġett tal-istampa bla kepxin;

3. Naf nagħżel ftit kliem li jaqblu mal-istampa;

4. Naf nikteb il-kepxin b’Malti tajjeb f’sentenza tajba.



It-Tagħlim tat-Taħdit u s-Smigħ

• Il-bżonn li nagħtuhom aktar importanza fil-lezzjonijiet tagħna.

• Il-ħiliet imorru flimkien u jistgħu jintrabtu f’lezzjoni waħda.

• Tajjeb li għat-taħdit jingħataw struzzjonijiet ċari li jwasslu għall-kisba. 
Jistgħu jintwerew filmati u minnhom l-istudenti joħorġu l-kriterji ta’ 
diskussjoni tajba.

• Jista’ jintuża anke l-viżiv għas-smigħ; tintuża silta qasira tal-aħbarijiet li 
jista’ jkun fiha l-grafika. Jista’ jintuża materjal ieħor li ssibu fil-ġurnali 
onlajn, jew Facebook; li jappellaw għall-istudenti. 

• Għandu jkun hemm taħlita tal-ġeneri/temi li jintużaw fil-klassi. Tiddejqux 
tużaw temi ‘kontroversjali’, basta jintlaħqu l-kisbiet.    



...

• Użaw il-ħidma f’pari jew fi gruppi; il-ħidma kollaborattiva.

• Tqassim tal-imwejjed fil-klassi. Tibżgħux għal naqra xogħol u tissagrifikaw 
attività fi gruppi li taf tkun effettiva iktar. 

• Ftit storbju fil-klassi jfisser li hemm studenti attivi u qed jieħdu gost 
jitgħallmu.  



Tagħrif għall-attivitajiet tal-Kisbiet tat-Taħdit

Preżentazzjoni jew Diskussjoni fil-Klassi:

Ara li l-istudenti

1. Jkunu mħejjija sewwa minn qabel u aqsam                                                      

magħhom il-kriterji tal-assessjar.

2. Jagħtu spjegazzjonijiet u jużaw kwotazzjonijiet

biex isaħħu jew jiċċaraw il-punti tagħhom.

3. Jinqdew b’anedotti qosra jew rakkonti personali.

4. Jagħmlu referenza għal ġrajjiet jew avvenimenti relatati mat-tema; juru li 

interessaw ruħhom fuq dak li qed jiġri madwarhom.

5. Jużaw fatti, figuri jew statistika – qari u riċerka mill-internet.

6. Jinqdew b’reġistri li jorbtu mat-tema – isiru jafu lessiku ġdid.    



...
• Jużaw lingwaġġ litterali, idjomatiku u metaforiku fil-lingwa; livelli li jixhdu tħaddim 

xieraq tal-ilsien nattiv.

• Jinterpretaw informazzjoni billi jagħtu l-fehmiet tagħhom, ġustifikazzjoni u li jaslu għall-
konklużjonijiet tagħhom.

• Ikunu koerenti u loġiċi fil-mixja ta’ dak li jkunu qed jgħidu.

• Jużaw komunikazzjoni nonverbali, il-poża fiżika, il-ġesti u                                                          
l-espressjonijiet.

• Jagħmlu distinzjoni bejn lingwaġġ standard u dak djalettali                                                     
– toqrob aktar għall-formali. 

• Li jkunu konxji tal-udjenza u l-għan tat-taħdita. Kif se nuża                                                                      
l-udjenza? Kif se nipperswadiha? Kif se nwassalha biex                                              
taħseb? X’ton u struttura se nuża?

• F’xi każi, jużaw sfond mużikali li jikkumplimenta t-taħdit.  



Hemm proċess kontinwu għaddej meta nisimgħu xi ħaġa

Tagħrif għall-attivitajiet tal-Kisbiet tas-Smigħ

nirċievu nifhmu nevalwaw nirreaġixxu



L-għalliema jridu jaraw li:

1. Is-siltiet ikunu ffukati, ċari, jaqblu mal-linji gwida, u jinftiehmu tajjeb mill-
kelliem nattiv.

2. Jħejju lill-istudenti minn qabel fuq is-suġġett li se jisimgħu, permezz tal-
istampi, tal-filmati u tad-diskussjoni.

3. Jsemmgħu s-silta darbtejn (isegwi l-prassi tal-eżami), iħeġġu lill-istudenti 
jieħdu n-noti tal-punti importanti tas-silta waqt li qed jisimgħu.    

4. Jħarrġu lill-istudenti fil-memorja awditorja; li jżommu f’moħħhom partijiet 
speċifiċi minn diskors jew minn riċetta. Eż. il-lista tal-ingredjenti. 

5. Jisiltu taħlita ta’ siltiet differenti; testi moqrija, irrekordjati, bil-viżwal, 
kanzunetti, reċti, u l-bqija. 

6. Jgħallmuhom jagħrfu l-iskop tat-test mismugħ billi janalizzaw il-lingwa, it-ton, 
u l-preżentazzjoni minn testi ta’ ġeneri differenti, u l-bqija. 



Tagħrif għall-attivitajiet tal-Kisbiet tal-Qari

Ma rridux nintrabtu ma’ testi letterarji biss. Irridu nlaqqgħuhom ma’ 

ġeneri differenti, kif ukoll artikli xjentifiċi, tabelli, bijografiji, rapporti, 

messaġġi tal-mowbajl, djarji, slowgans, dizzjunarji u l-bqija.  



Suġġerimenti għal-lezzjonijiet tal-qari 

• Tiddaħħal id-drawwa li fil-klassi jiġu allokati ftit minuti ta’ 
qari f’qalbhom, speċjalment fejn hemm librerija fil-klassi. 
Wara ssir diskussjoni u taħdita qasira biex l-istudenti 
jaqsmu dak li qraw. Eż. il-kaxxa tal-qari flok il-kotba tal-
iskola.

• Min għandu l-klassi tas-suġġett, joħloq rokna tal-qari. 
Itolbu l-għajnuna tal-Aġenzija tal-Litteriżmu u 
pparteċipaw fil-programmi tal-qari. Eż. l-ambaxxaturi 
tal-qari, laqgħat mal-awturi u l-bqija.

• Qari barra mill-klassi. Eż. fil-ġnien jew il-grawnd tal-
iskola. 

• Taħriġ li jaqraw b’leħen li jinstema’ – fejn l-istudenti 
jaffaċċjaw lill-klassi u mhux jibqgħu f’posthom, 
mgħaddsa fil-ktieb.    



• Taħlita ta’ testi minn ġeneri differenti fuq temi                                          
differenti għall-gost.

• Familjarizzazzjoni mal-binja tal-ktieb; lessiku marbut                                                      
mat-tqassim tal-ktieb (werrej, ħarsetta eċċ.) kif                                                   
ukoll mal-istampar (it-tipa, id-dar tal-pubblikazzjoni eċċ.).   

• Attività ta’ ipoteżi u verifika ta’ kliem ġdid u espressjonijiet
mill-kuntest tal-qari. Ngħinu lill-istudent jasal hu għat-tifsira                                                        
billi janalizza l-istruttura tal-kelma ma’ kliem ieħor, mill-kuntest u l-bqija.

• L-użu tad-dizzjunarju - spjega kif jaħdem u kif jistgħu jużawh. Għaddihulhom 
sabiex ifittxu fih u jkunu parteċipi fit-tagħlim.

• Tiftix ta’ ideat ewlenin u dawk sekondarji wara li jkunu qraw għadd ta’ 
paġni jew kapitlu sħiħ.

• Familjarizzazzjoni mal-librerija tal-iskola - spjega l-proċess kif tissellef ktieb, it-
tqassim tal-kotba u l-bqija.   



• Inħeġġu lill-istudenti jżommu logbook
tal-kotba li jaqraw u darba fix-xahar 
iċċelebraw il-qari billi tiddedika ftit ħin 
biex student/a jitkellem u jaqra siltiet 
minn ktieb li għoġbu, sabiex oħrajn 
jitħajru jaqrawh. 

• Bħala għalliem, mur fil-klassi bil-ktieb 
tal-qari wkoll u agħmel ftit ħin aqra u 
tkellem mal-istudenti dwar dak li qed 
taqra – l-eżempju jkaxkar.

• Aħdem flimkien mal-librar tal-iskola 
biex jiġu aġġornati jew jiżdiedu l-kotba 
ġodda bil-Malti skont l-etajiet tal-
istudenti. 

• Il-librar jiġi mistieden jitkellem mal-klassi 
fuq xi kotba ġodda li jkunu 
waslu/nxtraw. B’hekk iħajjar lill-istudenti 
jaqraw/jużaw il-librerija.



Tagħrif għall-attivitajiet tal-Kisbiet tal-Kitba

Il-ħames passi għall-PROĊESS TAL-KITBA:

1. Il-preparazzjoni għall-kitba: espożizzjoni tat-tema - issir diskussjoni fuqha bħala 
klassi jew fi gruppi biex jinġabar it-tagħrif.

2. It-tfassil/il-pjan: għadd ta’ metodi fosthom brainstorming, tnissil ta’ punti, l-
għanqbuta, u l-bqija. L-għalliema jridu jkunu l-gwida, l-instigaturi li jistimulaw lit-
tfal ifasslu u jkunu kreattivi.   

3. L-ewwel verżjoni: issarraf il-pjan f’kitba, isegwu t-tqassim tal-ġeneru b’attenzjoni 
speċjali għas-sintassi, l-idjomatika, l-espressjoni u l-bqija.

4. Ir-reviżjoni u l-editjar: dawra mill-ġdid tal-miktub biex tara li hemm koerenza, 
rabta mat-tema, bla żbalji, u anke bl-użu tal-kriterji tal-assessjar, li tajjeb li 
jintwerew lill-istudenti minn qabel. Tiġi kkoreġuta mill-għalliem/a u jingħataw 
rispons formattiv. Il-marka oriġinali tinbidel wara l-editjar.

5. Il-verżjoni finali/pubblikazzjoni: jikteb l-aħħar verżjoni skont l-aħħar korrezzjonijiet 
u tiġi ppubblikata fuq xi sit/rivista. Eż. is-sit malti.skola.edu.mt     



Niċċelebraw xogħol l-istudent

Għandna nagħtu valur xogħol l-istudenti 
billi dan

• Jitwaħħal fil-klassi jew madwar l-iskola.

• Jinqara waqt l-assembly jew waqt xi 
attività tal-kitba.

• Jintuża għal xi kompetizzjonijiet tal-kitba 
kreattiva

• Ikun mudell tal-kitba għal studenti oħra.  



• Qatt staqsejt lill-istudenti jagħżlu tema huma fuq xiex jiktbu?

• Pereżempju l-journal hu ideali għal min jiddejjaq jikteb; jikteb ftit kuljum u fuq 
xiex irid. Jista’ ma jiġix ikkoreġut u jistgħu jintużaw għajnuniet bħal stampi biex 
iqanqlu interess u interpretazzjoni. 

• L-għalliem jista’ jipparteċipa u jikteb magħhom. Ikun hu li jibda l-attività, u 
tista’ ssir b’mod regolari. 

• Wiri ta’ forom differenti ta’ kif tippjana kitba.

• Kitbiet varji li jħarrġu lill-istudenti fin-narrattiv u fid-deskrittiv bl-għajnuna tal-
viżwal u l-istampi.

• Enfasi fuq il-punteġġjatura u s-sintassi, speċjalment binjiet kumplessi bħas-
sentenza subordinata.

• L-użu ta’ mezzi teknoloġiċi fil-kitba. Eż. kif jużaw it-tastiera bil-Malti. 
Koordinazzjoni mal-għalliema tal-IT billi ssir żjara fil-laboratorju tal-kompjuters.     

Suġġerimenti għal-lezzjonijiet tal-kitba 



It-Tagħlim tal-Metalingwa 

Nevitaw li ngħallmu l-lingwa barra mill-kuntest b’enfasi kbira 
fuq it-terminoloġija. Irridu nifhmu li l-istudenti jifhmu u jużaw il-
lingwa. 

Ejja nagħmluh relevanti billi dejjem nitilqu minn kuntest. F’dan 
il-każ nibdew billi nagħtuhom test miktub/moqri/mismugħ jew 
muri.

Mit-test noħorġu l-punti lingwistiċi li rridu ngħallmu, nagħtu r-
regola b’referenza kontinwa mat-test. Wara l-ispjega, ħarreġ 
ħalli ssaħħaħ dak li għallimt. 

Tagħmlux spjega twila, teknika, li tmiss ħafna punti, u wara 
għadd ta’ eżerċizzji.

Ibni biċċa biċċa u ara li l-istudenti qed isegwuk. Ix-xogħol 
għad-dar irid iservi bħala assessjar/reviżjoni tal-materjal li sar. 
Minn hemm l-għalliem jiddeċiedi hekk hemmx bżonn li jerġa’ 
jirrepeti dak li sar jew jekk intlaħqitx.    



Punti li għandna nżommu f’moħħna ...

• Meta tiġi biex tispjega t-terminoloġija, kun konsistenti u żomm l-
istess terminu.

• Dejjem itlaq mill-kelma li jafu u jużaw l-istudenti biex tasal għall-
ispjega tat-terminu. Involvihom kemm tista’ fl-iżvilupp tal-lezzjoni.

• Evita li tuża kontinwament l-eżerċizzji tad-drilling.

• Uża l-close passage fejn il-kelma trid toqgħod skont il-kuntest. It-
testi ma jridux ikunu dawk letterarji biss. 

• Uża n-noticeboards biex minn ġimgħa għall-oħra ttella’ punti 
grammatikali u ortografiċi. Ibdel regolarment. 

• Agħmlu attivitajiet ta’ spellitona u spellija biex issaħħu l-ortografija 
fil-kitba. Wasal iż-żmien li nagħtuha l-importanza li jixirqilha. 

• Oħloq klassi dinamika, iffaċilita x-xogħol fi gruppi, u biddel it-
tqassim u l-format tal-klassi minn żmien għal żmien.  



It-Tagħlim tal-Letteratura
Il-Letteratura se tkun assessjata fl-annwali u fil-kontinwu bħala unseen text. Enfasi fuq it-tagħlim 
u l-assessjar tal-ħiliet milli tal-kontenut. 

Il-Poeżija: 

1. Se jsiru tmien poeżiji skont il-kriterji tas-sillabu. 

2. L-għażla se tkun f’idejn l-għalliem. Jistgħu jintużaw minn dak li hemm, imma nħajru biex 
jiddaħħlu oħrajn ġodda.

3. Inħeġġu li kull poeżija tingħata diversi interpretazzjonijiet mill-istudenti u qatt ma nirrikorru 
għall-ħsieb tal-għalliem biss. 

4. Għandu jkun hemm tagħlim ta’:

• Kif tinqara sewwa poeżija; 

• Kif issir analiżi tal-poeżija mil-lat stilistiku, figurattiv, tematiku, u l-bqija;

• Kif jagħtu r-reazzjoni u x’effett tħalli fuqhom;

• Kif it-terminoloġija ma tkunx mgħallma bl-amment imma kif tiġi applikata u l-effetti tagħha.        



Il-Proża:

1. Se jsir rumanz u ħames novelli għal kull rotta, skont il-kriterji tas-sillabu.

2. Huwa importanti li:

• Tħeġġu u tqabbdu l-istudenti biex l-ewwel qari jsir minn qabel id-dar, u 
waqt il-lezzjoni jkun iddedikat ħin għall-apprezzament letterarju; 

• Fil-klassi jkun hemm biss qari ta’ siltiet partikulari magħżula bil-għaqal 
mill-għalliema, li jorbtu biex jintlaħqu l-kisbiet (qari mgħajjat, f’pari jew fi 
gruppi);

• Fl-analiżi m’għandux jiġi assessjat biss l-għarfien tal-ġrajja tat-test 
letterarju, imma għandu jinkludi fatturi oħra fosthom l-iżvilupp tal-
karattri, iż-żmien, l-isfond, il-lessiku, it-ton, u l-figuri letterarji.  

• Attività ta’ kitba (tibda fil-klassi u titkompla d-dar) li tressaqhom bil-mod 
il-mod għall-kitba ta’ esej letterarju, li jinkludi wkoll kwotazzjonijiet mit-
test.  

• It-terminoloġija ma tkunx mgħallma bl-amment imma kif tiġi applikata 
u l-effett tagħha fir-rumanz/fin-novella. 



Tmiem
L-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti


