L-ASSESSJAR KONTINWU FIL-MALTI

It-3 sena Primarja
għas-sena skolastika 2018-2019
Inset 2018
L-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

MIS-SENA 2018-2019
Fil-każ tal-Primarja, il-K1 u t-tielet sena se jimxu mas-sillabi l-ġodda tal-kisbiet.
Għat-tielet sena primarja se jkun hemm l-assessjar kontinwu, li jammonta għal
100% (ta’ sena sħiħa).

X’INHU L-ASSESSJAR KONTINWU?
Għodda pedagoġika importanti li tifhem eżatt kull student fejn jinsab fl-iżvilupp tattagħlim fil-mixja tiegħu tal-iskola.
Dan jista’ jsir b’diversi tipi ta’ assessjar matul is-sena, fosthom permezz tal-assessjar
formattiv, fejn l-istudent jingħata rispons effettiv kif jista’ jtejjeb jew jilħaq l-għan
edukattiv tas-suġġetti partikolari.

Dan jista’ jsir matul u f’kull lezzjoni meta l-istudenti jingħataw biċċa xogħol
x’jagħmlu li permezz tiegħu tinħareġ evidenza ta’ x’tgħallem.
L-assessjar kontinwu ma jfissirx testijiet kontinwi. Hemm metodi oħra ta’ assessjar li
huma validi.

TIPI DIFFERENTI TA’ ASSESSJAR KONTINWU
Kwiżż

riċerka

Taħriġ

Kitba ta’ komponiment

Kitba kreattiva

Agħżel it-tajba
Kitba ta’ rapport
Preżentazzjoni

Proġett

Oral
Portafoll
Xogħol individwali

Xogħol fi gruppi
Taħdita

u ħafna aktar ...

Reċta

Kitba ta’ djarju jew ġurnal

KARATTERISTIĊI EWLENIN TAL-ASSESSJAR KONTINWU
Tuża varjetà ta’ attivitajiet u xogħol

 Iseħħ fuq perjodu ta’ żmien
 Ikopri għadd ta’ kisbiet differenti
 Tinħoloq interazzjoni bejn l-għalliema u l-istudenti

(il-formattiv)
 Ikun hemm referenza għall-passat, il-preżent u l-futur
 Jiġi identifikat b’mod ċar l-iżvilupp edukattiv tal-istudent
 Issaħħaħ it-tagħlim fil-klassi

L-ASSESSJAR KONTINWU: PRINĊIPJU BAŻIKU

Għallem

Aħdem
Assessja

L-ASSESSJAR TAL-MALTI FIĊ-ĊIKLI KOLLHA TALEDUKAZZJONI OBBLIGATORJA
MUDELL

ASSESSJAR KONTINWU

ASSESSJAR ANNWALI

MUDELL A
IL-PRIMARJA (4 - 6 sena)

40%

60%

MUDELL B
IL-MEDJA (7 - 8 sena)

40%

60%

MUDELL Ċ
IS-SEKONDARJA (ĊES)
(9 - 11-il sena)

30%

70%

L-ASSESSJAR KONTINWU FIT-TIELET SENA - 100%
ASSESSJAR KONTINWU FIT-TIELET SENA
TAĦDIT 25%

100%

SMIGĦ 25%
QARI

25%

KITBA 25%

IL-KRITERJI TAL-ASSESSJAR HUMA KOMUNI GĦAL KULĦADD
Hekk jassiguraw il-validità u s-serjetà tal-assessjar f’kull skola/kulleġġ

L-ASSESSJAR KONTINWU - IT-TAĦDIT

(25%)

Isiru 3 preżentazzjonijiet fis-sena; waħda kull term fil-klassi. Fejn ikun hemm il-ħtieġa listudenti jistgħu jippreparaw ruħhom id-dar u jġibu magħhom xi materjal jew riżorsi li
jistgħu juruhom lil sħabhom tal-klassi waqt it-taħdit:
l-ewwel preżentazzjoni f’forma ta’ taħdita fejn:
P3: “ Nitkellem fuqi nnifsi, fuq il-familja tiegħi u l-ambjent li ngħix fih..” - K6.
it-tieni preżentazzjoni f’forma ta’ role play fejn:
P3: “ Nuża kliem sempliċi u dirett biex nagħti istruzzjonijiet u direzzjonijiet ħfief u ċari
marbutin mal-ħajja u l-esperjenzi tiegħi fl-ambjenti li nkun fihom fosthom id-dar u lklassi.” - K4
it-tielet preżentazzjoni f’forma ta’ diskussjoni fil-grupp fejn:

P3: “ Nieħu sehem f’diskussjoni fi gruppi żgħar, bl-għajnuna tal-għalliema, nesprimi lfehmiet u l-ħsus tiegħi...” - K8

IT-TAĦDIT ...
Għall-assessjar kontinwu jinħareġ biss fuq
dawn il-kriterji u huma se jkunu l-evidenza
ewlenija li tinżamm fil-fajl tal-assessjar
kontinwu. Tista’ tinġabar evidenza oħra
tal-preżentazzjonijiet, bħal ppt, ċarts,
stampi, mudelli, u l-bqija, din tista’
tinżamm fil-fajl tal-istudent għall-fini ta’
moderazzjoni.
Meta l-għalliema jassessjaw iridu
jirrapportaw dan il-progress fuq ilprogramm elettroniku MySchool (MIS) jew
l-e1, u li l-ġenituri jkunu jistgħu jaċċessawh
kull term.

L-ASSESSJAR KONTINWU - IS-SMIGĦ
L-għalliema jridu jagħtu tal-anqas 8 testi tas-smigħ li
jinkludu dawn il-ġeneri/tipi:

P3: rakkonti/stejjer, poeżija, reċta, reklam, avviż,
istruzzjonijiet/direzzjonijiet, djalogu, ċajta (kollha
meħuda mill-kisbiet tas-smigħ)
It-testi jistgħu jkunu moqrija jew irrekordjati/podcasts
u huwa rrakkomandat li jkun hemm bilanċ bejn innumru ta’ testi moqrija u dawk irrekordjati. Jista’
jintuża l-viżwal (stampi jew filmat) fis-silta bħal meta
tkun tema mill-aħbarijiet kurrenti.

(25%)

IS-SMIGĦ ...
It-testi tas-smigħ għandhom ikunu twal madwar: P3 - 225 kelma
Għandu jkun hemm mistoqsijiet imħallta u gradati li jinkludu:

mistoqsijiet referenzjali fejn it-tweġiba tittieħed direttament mit-test;
mistoqsijiet ta’ memorja fejn it-tweġiba tittieħed minn dak li jiftakar mill-qari;
mistoqsijiet ta’ fehim tal-idjoma u l-lessiku Malti skont kif użati fit-test.

It-tip tal-mistoqsijiet jistgħu jkunu:
għażliet multipli, kompli s-sentenza, imla l-vojt, veru jew falz, u wieġeb il-mistoqsija.
L-istudenti għandhom jiġu mgħallma li fejn ikunu jridu jiktbu, għandhom jagħtu tweġiba li taqbel
mal-istruzzjoni fl-eżerċizzju u li din it-tweġiba tkun miktuba b’Malti tajjeb u li jinftiehem sewwa.

L-evidenza, jiġifieri l-karta tat-taħriġ li tintuża mill-istudenti, trid tinżamm fil-fajl tal-istudent u lgħalliem irid jirrapporta dan il-progress fil-programm elettroniku MySchool (MIS) jew l-e1.

L-ASSESSJAR KONTINWU - IL-QARI
L-għalliema jridu jagħtu tal-anqas 8 xogħlijiet b’kollox li jridu
jinkludu dawn:

i.

3 Taħriġ il-fehim minn qari ta’ testi fejn l-istudenti juru li
fehmu s-suġġett ewlieni kif imfisser f’kisba 5;

ii.

3 Taħriġ il-fehim minn qari ta’ testi li jkun fihom
direzzjonijiet u/jew istruzzjonijiet biex jisiltu minnhom
tagħrif meħtieġ kif imfisser f’kisba 6;

iii. Taħriġ fil-qari mgħajjat li juri li l-istudenti jafu jaqraw
quddiem ħaddieħor bħalma hemm imfisser f’kisbiet 3 u 8;

iv. Taħriġ fil-qari li juri li l-istudenti kapaċi jaqraw u jifhmu
kliem popolari kif imsemmija f’kisba 4.

(25%)

IL-QARI ...
It-testi tal-qari għandhom ikunu twal madwar: P3 - 225 kelma
It-testi jistgħu jittieħdu kemm minn sorsi stampati kif ukoll dawk diġitali. Importanti li dejjem jiġi
rikonoxxut is-sors minn fejn tkun ittieħdet is-silta.

Il-mistoqsijiet għandhom ikunu mħallta u ggradati li jinkludu għadd ta’:
mistoqsijiet diretti fejn it-tweġiba tittieħed direttament mit-test;
mistoqsijiet ta’ fehim tal-idjoma, il-qwiel u l-lessiku Malti skont kif użati fit-test;
mistoqsijiet/eżerċizzji li jistħarrġu aspetti varji tal-metalingwa f’kuntest.
It-tipi tat-taħriġ jistgħu jkunu:
Wieġeb, għażliet multipli, veru jew falz, imla l-vojt, islet/sib mit-test, kompli s-sentenza,
sib it-tema ewlenija tat-test moqri, u sekwenza ta’ ġrajjiet/argumenti.
L-evidenza, jiġifieri l-karta tat-taħriġ li tintuża mill-istudenti, trid tinżamm fil-fajl tal-istudent u lgħalliem irid jirrapporta dan il-progress fil-programm elettroniku MySchool (MIS) jew l-e1.

IL-KRITERJI TAL-QARI MGĦAJJAT

L-ASSESSJAR KONTINWU - IL-KITBA

(25%)

L-għalliema jħarrġu lill-istudenti għall-assessjar wara prova jew tnejn għal kull ġeneru ta’ kitba,
dejjem skont l-esiġenzi tal-klassi. Il-prova tista’ tingħata bħala xogħol għad-dar imma dak għallassessjar irid isir fil-klassi.
Il-ġeneri tal-kitba huma:
P3
Kitba ta’ sentenzi sempliċi fuq suġġetti familjari skont kisbiet 1 u 2
Kitba ta’dettalji personali skont kisba 3
Tkattir tal-vokabularju billi nikteb kliem ġdid li nsib minn mudelli tajbin ta’ kitba skont kisba 4
Kitba ta’ kepxins taħt ritratti u stampi ta’ nies u ħwejjeġ li nara madwari skont kisba 5
Kitba ta’ messaġġi qosra għal kartolina lil nies li nħobb skont kisba 6
Mili fil-vojt ta’ taqbiliet sempliċi fuq suġġetti li jogħġbuni skont kisba 7
Kitba ta’mistoqsijiet ħfief u sempliċi għal telefonata jew intervista skont kisba 8

IL-KITBA ...
L-għalliema jridu jfasslu lezzjonijiet li fihom jgħallmu lill-istudenti:
il-karatteristiċi ewlenin tal-ġeneru tal-kitba li jkunu ser jagħtu;

billi jippreżentaw mudelli biex l-istudenti janalizzaw u jiskopru dawn il-karatteristiċi;
billi jagħmlu diskussjoni fuq il-kontenut u kif jiġi żviluppat pjan għall-kitba;
jgħallmuhom il-proċess tal-kitba, speċjalment fejn jidħol l-editjar qabel ilpubblikazzjoni u ħwejjeġ oħra li jgħinu lill-istudenti biex jaslu għal kitba tajba.
L-evidenza, jiġifieri l-karta tat-taħriġ li tintuża mill-istudenti, trid tinżamm fil-fajl talistudent u l-għalliema meta jassessjaw iridu jirrapportaw dan il-progress fuq ilprogramm elettroniku MySchool (MIS) jew l-e1, u li l-ġenituri jkunu jistgħu jaċċessawh
kull term.

IL-KRITERJI TAL-KITBA

Huwa rrakkomandat li l-għalliema jaraw li jagħtu
xogħol ta’ kitba regolarment. Kull xogħol ikkoreġut
għandu jintuża mill-għalliema biex jagħtu rispons
lill-istudenti biex dawn jitgħallmu mill-iżbalji
tagħhom. Kull kitba hija għodda utli għall-assessjar
formattiv.

BIEX NIĠBRU KOLLOX ...
*IS-SUĠĠERIMENT TAGĦNA HUWA LI TIMXU SKONT IT-TUL TAT-TERM, U ARAW LI TKUNU UNIFORMI FL-ISKOLA.
IT-TERM

L-EWWEL TERM

IT-TIENI TERM

IT-TIELET TERM

IL-ĦILA
IS-SMIGĦ
IL-QARI
IL-KITBA
IT-TAĦDIT

IT-TAĦDIT
IS-SMIGĦ
IL-QARI
IL-KITBA
IT-TAĦDIT
IS-SMIGĦ
IL-QARI
IL-KITBA

IL-ĦIDMIET*
3
3
3
1
10
1
3
2
2
8
1
2
3
2
8

L-AMMONTI TA’ KLIEM GĦAT-TESTI TAL-FEHIM MIS-SMIGĦ, MILL-QARI U L-KITBA
Il-Ħila

It-3 sena

Is-Smigħ

225 kelma

Il-Fehim mill-Qari

225 kelma

Il-Qari Mgħajjat

100 kelma

Il-Kitba Kreattiva

60 kelma

It-Testi Letterarji (Unseen Texts)

It-Taħriġ il-Fehem se tinkludi komponenti
letterarji skont il-kisbiet mit-tagħlim

IL-METALINGWA U L-LETTERATURA
Letteratura għat-Tfal
Il-Metalingwa - 3 sena
Il-Morfoloġija

Is-Sintassi

Il-Punteġġjatura
L-Ortografija

Il-Kisbiet mit-tagħlim
tal-metalingwa jinsabu
f'appendiċi 2, u se
jkunu mtellgħin fuq issit.
Kull taqsima talmetalingwa trid
tingħata l-importanza
tagħha.

Taqbiliet, għanjiet ħfief u popolari minn kitbiet ta’ Patri Anastasju
Cuschieri, Mary Meilaq, Mary Puli u l-bqija;
Poeżiji umoristiċi u ċajtiera ħfief minn kitbiet ta’ Mary Puli, Mary
Meilaq, Anton Buttigieg, u oħrajn;

Ħrejjef u leġġendi popolari Maltin u dawk barranin bħal dawk ta’
Bro. Henry, Ġan Anton Vassallo, Patri Ġużè Delia, Guido Lanfranco u
oħrajn.
Għażla ta’ kotba bil-Malti, mil-listi approvati, li jinkludu kotba talmisteri, l-avventuri għat-tfal, stejjer mistħajla, u l-bqija, biex listudenti, filwaqt li jieħdu gost jaqraw, ikomplu jiżviluppaw u
jwessgħu l-għarfien tagħhom tal-ilsien Malti u jibdew jitħarrġu flapprezzament letterarju skont kif stabbilit fil-kisbiet tat-tagħlim għal
dawn il-livelli.

IR-RAPPURTAR ELETTRONIKU LILL-ĠENITURI ... 1 TERM
Il-Kisba mit-Tagħlim

Il-Ħila (1 Term)

Nuża l-lingwa biex nikkomunika tajjeb billi nwassal messaġġ, nagħmel talbiet,
nagħti istruzzjonijiet u nagħti direzzjonijiet.

It-Taħdit

Nisma’ u nifhem tagħrif li nkun neħtieġ minn istruzzjonijiet u avviżi li nisma’.

Is-Smigħ

Nisma’ u nifhem tagħrif għall-gost minn ċajta, djalogu u storja/rakkont.
Naqra sewwa bil-Malti billi ngħaqqad il-ħsejjes flimkien, naqsam il-kliem f’sillabi u
nxebbah il-kliem.
Naqra waħdi bis-sens u b’kunfidenza kotba li nagħżel u li jkunu jaqblu mal-livell
tiegħi tal-qari.
Nikteb għall-gost sentenzi/paragrafu fuq suġġetti li jien midħla tagħhom.

Is-Smigħ

Nikteb id-dettalji personali tiegħi u mistoqsijiet ħfief biex nikseb it-tagħrif meħtieġ.

Il-Kitba

Il-Qari

Il-Qari
Il-Kitba

2 TERM ...
Il-Kisba mit-Tagħlim

Il-Ħila (2 Term)

Nuża l-lingwa biex nikkomunika tajjeb billi nuża espressjonijiet ta' tislim, u nagħraf nuża
leħni skont il-kuntest, il-post u s-sitwazzjoni li nkun fihom.

It-Taħdit

Nuża l-lingwa biex nagħti l-fehmiet u l-gosti tiegħi meta nitkellem fuqi nnifsi, fuq dawk ta’
madwari, u biex inwieġeb mistoqsijiet minn testi li nisma’ jew naqra.

It-Taħdit

Nisma’ u nifhem tagħrif li nkun neħtieġ minn direzzjonijiet u reklami li nisma’.

Is-Smigħ

Nisma’ u nifhem fehmiet u opinjonijiet kemm fil-pożittiv kif ukoll fin-negattiv.

Is-Smigħ

Naqra sewwa bil-Malti billi nagħti kas tal-intonazzjoni u s-sinjali tal-punteġġjatura.

Il-Qari

Nifhem dak li naqra billi nagħraf is-suġġett tat-test u l-kliem l-aktar popolari.

Il-Qari

Nikteb kepxins u messaġġi qosra.

Il-Kitba

3 TERM ...
Il-Kisba mit-Tagħlim

Il-Ħila (3 Term)

Nuża l-lingwa biex nagħti l-gosti tiegħi fuq it-testi li naqra jew nisma'.
Nipparteċipa f'diskussjonijiet mal-oħrajn waqt li nagħti l-fehmiet tiegħi.

It-Taħdit
It-Taħdit

Nisma’ u nifhem tagħrif għall-gost minn kanzunetti, poeżiji, taqbiliet, u reċti qosra.

Is-Smigħ

Nisma’ u nifhem punti speċifiċi jew dettalji fi djalogi u diskursati qosra.
Naqra quddiem l-oħrajn f’attivitajiet li jsiru fil-klassi.

Is-Smigħ
Il-Qari

Nifhem dak li naqra billi nieħu t-tagħrif li jkolli bżonn mit-test li jkolli quddiemi.

Il-Qari

Bl-għajnuna tal-għalliem/a, nuża mudelli tajbin ta’ kitbiet ħfief biex nikteb fuq suġġetti li
jinteressawni.

Il-Kitba

MISTOQSIJIET ...

SUĠĠERIMENTI ...
DIFFIKULTAJIET ...

TMIEM

L-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

