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Mis-sena 2018-2019 ...
•

•
•

•
•

•
•

Fil-każ tal-Primarja, il-K1 u t-tielet sena se jimxu mas-sillabi l-ġodda tal-kisbiet.
Flok l-eżamijiet ta’ nofs is-sena se jkun hemm l-assessjar kontinwu mir-4 sas-6 sena
Primarja, li jammonta għal 40%.
L-eżami annwali se jibqa’ u se jammonta għal 60%.

Fil-każ tal-Medja, l-ewwel sena se jimxu mas-sillabi l-ġodda tal-kisbiet. Il-bqija tas-snin se
jimxu fuq is-sillabu preżenti.
Flok l-eżamijiet ta’ nofs is-sena se jkun hemm l-assessjar kontinwu fl-1 u t-2 sena fil-Medja,
li jammonta għal 40%. Il-bqija tas-snin se jibqgħu l-istess.
Għat-2 sena, trid tkun ippreżentata marka tal-assessjar fi Frar (100%) u dik tal-40% f’Ġunju.
L-eżami annwali se jibqa’ u għall-Medja biss se jkun qed jammonta għal 60%.

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

Test

Taħriġ
Kitba ta’ komponiment

Kitba kreattiva

Agħżel it-tajba
Kitba ta’ rapport
Preżentazzjoni

Proġett

Oral
Portafoll
Xogħol individwali

Reċta

Xogħol fi gruppi
Taħdita

u ħafna aktar ...

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 tal-Edukazzjoni Obbligatorja
MUDELL

ASSESSJAR KONTINWU

ASSESSJAR ANNWALI

MUDELL A

IL-PRIMARJA

40%

60%

MUDELL B

IL-MEDJA

40%

60%

30%

70%

MUDELL Ċ
IS-SEKONDARJA (ĊES)

Mudell B ...
Se nitkellmu dwar Rotta 3 (il-bqija tar-rotot se jimxu fuq l-istess qafas)
ASSESSJAR KONTINWU

ASSESSJAR ANNWALI (ABBOZZ)

TAĦDIT 10%

40%

SMIGĦ 10%

60%

TAĦDIT (ORALI)

10 min

10% / 25 marka

SMIGĦ

15 min

5% / 10 marki

QARI U KITBA

120 min (sagħtejn)

45% / 100 marka

QARI 10%
KITBA 10%

L-Eżami Annwali - L-Oral

(25 marka – 10%)

se jinkludi t-taħdit, il-qari mgħajjat u l-letteratura skont il-kisbiet
• Preparazzjoni minn qabel ta’ 10 minuti; l-istudenti jistgħu jippreparaw u jniżżlu noti għal waqt il-mistoqsijiet

u d-diskussjoni.

Fiex jikkonsisti?
1.

Qari ta’ paragrafu li jagħżel l-eżaminatur minn test fattwali/letterarju bejn 150-200 kelma - 2 min. (5 marki)

2.

Tweġib u diskussjoni fuq il-mistoqsijiet marbuta mat-test moqri - 4 min. (10 marki)

3.

Diskussjoni fuq tema/argument u jista’ jkun hemm l-użu tal-istampi - 4 min. (10 marki)

Nota: Il-Karta kampjun se tingħata għall-ħabta ta’ Settembru.

L-Eżami Annwali - Is-Smigħ

(10 marki - 5%)

• Rikording:
 Test fattwali jew riklami/avviżi/direzzjonijiet/struzzjonijiet/diskussjoni u taħdita

jew
 Test letterarju (proża/poeżija/kanzunetta)

• L-istudenti jridu jwieġbu tipi differenti ta’ mistoqsijiet li jkollhom fuq il-karta skont il-kisbiet.
• Ir-rikording ikun biss tat-test u jissemma’ darbtejn. Kull eżami tas-smigħ idum kwarta. Il-mistoqsijiet ma

jinqrawx fir-rikording, madankollu l-istudenti jingħataw ftit ħin qabel jibda l-qari tat-test biex jiffamiljarizzaw
ruħhom mal-mistoqsijiet.
• Ikunu jistgħu jieħdu wkoll xi noti waqt is-smigħ kif ukoll iwieġbu l-mistoqsijiet waqt il-qari.

L-Eżami Annwali - Il-Qari u l-Kitba

(100 marka - 45%)

• Il-Qari (25 marka)
 Taħriġ il-fehem ta’ silta fattwali/fittizja u bil-mistoqsijiet fuqha
• Il-Metalingwa (20 marka)
 Taħriġ f’kuntest ta’ aspetti tal-morfoloġija u s-sintassi
• Il-Kitba (25 marka)
 Kitba twila fejn barra l-ideat tiġi assessjata wkoll il-punteġġjatura u l-ortografija. Il-ġeneri jittieħdu minn dawk
preskritti fil-kisbiet.
• Il-Letteratura (30 marka)
 2 siltiet unseen - referenza għall-kuntest (waħda poeżija u oħra proża) fejn, barra mistoqsijiet analitiċi, referenzjali
u letterarji, jistgħu jintalbu jiktbu fit-tul (80-100 kelma) biex juru l-ħila tagħhom skont xi kisba partikolari.

L-Assessjar Kontinwu: Prinċipju Bażiku

Għallem
Aħdem
Assessja

L-Assessjar Kontinwu - It-Taħdit

(20 marka – 10%)

• Isiru 2 preżentazzjonijiet fis-sena (20 marka)
 Preżentazzjoni ta’ xeħta letterarja skont il-kisbiet (K6)
 Preżentazzjoni ta’ xeħta kulturali skont il-kisbiet (K4)
Il-materjal tagħtih l-għalliema fuq linji gwida tad-DLAP EO/HOD.
L-għalliema jkollhom kriterji tal-assessjar sodi biex jaraw li jkunu ntlaħqu l-kisbiet mit-tagħlim u tkun assigurata l-kwalità
fl-assessjar. Dawn il-kriterji jinżammu bħala evidenza tal-assessjar kontinwu.
Min irid jista’ jżomm l-evidenza tal-preżentazzjonijiet fil-fajl tal-istudent, fejn jista’ jitpoġġa l-materjal jew kopja tiegħu li
jkun intuża eż. ppt, ċarts, stampi, mudelli, eċċ. għall-fini ta’ moderazzjoni. L-għalliem iżomm rekord tal-marki li jkunu
ġabu l-istudenti.

Jekk l-istudenti jużaw PowerPoint, trid tkun bi stampi biss u bla kliem

L-Assessjar Kontinwu - Is-Smigħ
• L-għalliema jridu jagħtu dawn it-testi tas-smigħ li jinkludu
dawn:
2 siltiet fattwali, 2 fittizji, 1 sett ta’ istruzzjonijiet, 1 reklam,
1 kanzunetta, u 1 letterarja. (kollha meħuda mill-kisbiet)
• L-evidenza tinżamm fil-fajl tal-istudent u l-għalliem

iżomm rekord tal-marki mogħtija.
• Il-marki għal kull eżerċizzju/test skont il-kriterji mogħtija fil-linji gwida tad-DLAP EO/HOD

(10%)

L-Assessjar Kontinwu - Il-Qari

(10%)

Kull biċċa xogħol trid tkun skont il-kisbiet. (Għandu jinżamm bilanċ bejn it-tqassim tal-ħidma fil-klassi u għad-dar)
L-għalliema jridu jagħtu dawn it-testi tul is-sena skolastika:

•
•
•
•

taħriġ il-fehim (comprehension) minn qari ta’ testi fattwali differenti
taħriġ il-fehim (comprehension) minn qari ta’ testi komunikattivi li fih direzzjonijiet /istruzzjonijiet (K2)
preżentazzjoni miktuba ta’ riċerka wara li jkun sar qari (K4)
taħriġ li juri li l-istudent huwa midħla tal-konvenzjonijiet tal-qari u l-kotba stampati (K3)

• taħriġ li juri l-analiżi, l-apprezzament letterarju u r-reazzjoni mill-qari tan-novelli
• 2 taħriġiet li juri l-analiżi, l-apprezzament letterarju u r-reazzjoni mill-qari tal-poeżiji
• taħriġ li juri l-analiżi, l-apprezzament letterarju u r-reazzjoni mill-qari tar-rumanz
L-evidenza tinżamm fil-fajl tal-istudent u l-għalliem iżomm rekord tal-marki mogħtija.

Il-letteratura (unseen texts)

L-Assessjar Kontinwu - Il-Kitba

(10%)

L-għalliema jridu jagħtu l-marka finali tal-assessjar fuq ix-xogħol identifikat għall-assessjar wara prova jew tnejn għal
kull ġeneru ta’ kitba. Il-prova tista’ tingħata bħala xogħol għad-dar imma dik għall-assessjar trid issir fil-klassi.
Dawn huma:

•
•
•
•
•
•
•

xi forma ta’ pjan għall-kitba (K1)
Kepxin (K3)
inventarju (K4)
rakkont fittizju (K5)
kitba ta’ djarju (K6)
kitba ta’ poeżija (K7)
intervista (K9)

Dawn li huma fil-grassett huma meqjusa bħala kitba twila. Il-bqija huma kitba qasira.
L-evidenza tinżamm fil-fajl tal-istudent u l-għalliem iżomm rekord tal-marki mogħtija.

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

Il-Kriterji għall-Assessjar tat-Taħdit:
1. Il-kompetenza fit-taħdit (0-1-2)
 Jitkellem b’Malti mexxej, idjomatiku u b’kunfidenza quddiem udjenza; taħdit
jinftiehem sewwa, ċar u b’konvinzjoni; faċli ssegwi li jingħad u jżommok attent.

2. Il-ħila fl-użu tal-Malti (0-1-2)
 Ħakma tajba u varjata tal-lessiku marbut mat-tema; jitkellem b’korrettezza
grammatikali u ftit li xejn jiżbalja; għażla xierqa tal-kelma f’waqtha.

3. L-istruttura tad-diskors (0-1-2)
 Struttura ta’diskors b’sentenzi mħallta u mgħaqqda tajjeb bejniethom; ftit li xejn
ideat ripetuti imma jibnu fuq xulxin; bdil naturali fit-ton tad-diskors skont il-ħtieġa.

4. Il-kontenut ippreżentat (0-1-2)
 Deskrizzjoni tajba ħafna u korretta tal-aspett li turi li saret riċerka ddettaljata;
sekwenza tajba tal-fatti mogħtija; mogħtija wkoll il-fehmiet tal-kelliema.

5. Il-materjal ippreżentat (0-1-2)
 Kwalità tajba ta’ stampi u riżorsi oħra li għenu fil-fehim tal-kontenut; materjal li
jaqbel u jagħmel it-tema aktar ħajja u interessanti; bla żbalji tal-ortografija.

Il-Kriterji għall-Assessjar tas-Smigħ:
It-tul tat-test tas-smigħ irid ikun ta’ R3 - 350 kelma - R2 - 325 kelma - R1 - 300 kelma.
It-testi jistgħu jkunu moqrija jew irrekordjati/podcasts; rakkomandat li jkun hemm bilanċ u jista’ jintuża l-viżwal jew ilfilmat.
Jiġu segwiti l-istruzzjonijiet li jitħaddmu fl-assessjar annwali tas-smigħ u li fuqhom se jinħarġu linji gwida aktar ’il quddiem.
Għandu jkun hemm mistoqsijiet imħallta u gradati li jinkludu:
• mistoqsijiet referenzjali (it-tweġiba tittieħed direttament mit-test);
• mistoqsijiet inferenzjali (it-tweġibiet jitolbu fehim indirett mit-test);
• mistoqsijiet ta’ fehim tal-idjoma u l-lessiku Malti skont kif użati fit-test.

Is-Smigħ ...
It-tip ta’ eżerċizzji jistgħu jkunu:
Qabbel il-kolonni, għażliet multipli, kompli s-sentenza, imla l-vojt, veru jew falz, sib/ikkwota mit-test li smajt,
imla t-tabella/skeda skont l-informazzjoni li smajt, wieġeb il-mistoqsija, poġġi fl-ordni kif issemmew u oħrajn.

Żbalji tal-ortografija m’għandhomx jiġu ppenalizzati sakemm it-tweġiba tkun tiftiehem mill-markatur. Huwa
ssuġġerit li ladarba qed jiġi ttestjat il-fehim mis-smigħ, jingħataw eżerċizzji li fihom l-istudenti ma jkollhomx
għalfejn jiktbu iżda jimmarkaw it-tweġiba t-tajba minn fost dawk mogħtija.

Madankollu fejn ikun hemm tweġibiet li jitolbu l-kitba l-istudenti għandhom dejjem jiġu mħajra li jiktbu b’Malti
korrett ortografikament u jużaw il-punteġġjatura t-tajba.

L-ammonti ta’ kliem għat-testi tal-fehim mis-smigħ, mill-qari u l-kitba
Il-Ħila

Is-7 u t-8 sena

Il-Ħila

R3 - 350 kelma
Is-Smigħ

Il-Fehim mill-Qari

R2 - 325 kelma

R3 - 50 kelma
Il-Kitba Komunikattiva

R2 - 40 kelma

R1 - 300 kelma

R1 - 30 kelma

R3 - 350 kelma

R3 - 200-250 kelma

R2 - 325 kelma

Il-Kitba Kreattiva

R1 - 300 kelma

Il-Qari Mgħajjat

Is-7 u t-8 sena

R3 - 200 kelma

R3 - 225 kelma

R2 - 175 kelma

R2 - 200 kelma

R1 - 150 kelma

R1 - 175 kelma

R2 - 150-200 kelma
R1 - 120-150 kelma

It-Testi Letterarji (Unseen)

Din it-tabella hija mifruxa mit-tielet sena primarja sal-ħames sena sekondarja

Poeżija - 14-20 vers

Proża - 200 kelma

Il-Kriterji għall-Assessjar tal-Qari:
It-testi tal-qari fattwali/kitbiet komunikattivi
L-assessjar tal-qari għandu jinbena fuq għadd ta’ xogħlijiet li fihom l-istudenti jitħarrġu fil-ħiliet partikulari tal-qari u l-fehim millqari, il-kitba u t-tweġib sewwa u sħiħ tal-mistoqsijiet, il-ħiliet fuq tiftix għat-tweġibiet bħal qari fid-dettall, scanning u skimming,
u l-bqija.
Għandhom ikunu twal madwar 350 kelma (skont ir-rotot). 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 referenzjali (it-tweġiba tittieħed direttament mit-test);
• mistoqsijiet inferenzjali (fejn it-tweġibiet jitolbu fehim indirett 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.

Il-Qari ...
Huwa importanti li mal-eżerċizzji tat-taħriġ il-fehem,
għandu jkun hemm oħrajn tal-metalingwa f’kuntest.

Il-Ħila

R3 - 350 kelma

It-tipi tat-taħriġ jistgħu jkunu:
Il-Fehim mill-Qari
fuq xi punt tas-silta, veru jew falz, imla l-vojt, islet/sib

s-sentenza, sib it-tema ewlenija tat-test moqri,
sekwenza ta’ ġrajjiet/argumenti, u applikazzjoni ta’ dak
moqri f’kuntesti oħra.

R2 - 325 kelma

R1 - 300 kelma

Wieġeb fi kliemek, għażliet multipli, fisser/ikkummenta

mit-test, kompli tabella b’informazzjoni mit-test, kompli

Is-7 u t-8 sena

Il-Qari Mgħajjat

R3 - 200 kelma

R3 - 225 kelma

R2 - 175 kelma

R2 - 200 kelma

R1 - 150 kelma

R1 - 175 kelma

Il-Qari ... It-taħriġ tas-siltiet letterarji
It-taħriġ li jingħata fl-analiżi letterarja m’għandux ikun maħsub biss biex jiġi assessjat l-għarfien tal-plott/il-ġrajja biss tat-test
letterarju imma għandu jinkludi fatturi oħra ewlenin. Għandu jkun hemm ukoll mistoqsijiet li jitolbu r-reazzjoni u l-fehmiet
raġunati tal-istudenti.
Huwa importanti li fil-klassi waqt il-lezzjoni tal-qari, speċjalment dak tal-proża, l-għalliema jaraw li
• jħeġġu u jqabbdu lill-istudenti biex l-ewwel qari tat-test/kapitlu jagħmluh minn qabel id-dar;
• waqt il-lezzjoni jiddedikaw il-ħin għal attivitajiet ta’ apprezzament letterarju.
Għalhekk fil-klassi
• għandu jkun hemm biss il-qari ta’ siltiet partikulari mill-istudenti waħidhom, f’pari, fi gruppi, qari mgħajjat, u l-bqija.
• għandhom isiru attivitajiet ta’ tagħlim marbuta mal-analiżi u d-diskussjoni mhux biss tal-ġrajja imma anke mal-iżvilupp talkarattri, l-isfond, l-istil, il-lessiku u l-espressjonijiet, l-implikazzjonijiet, ir-reazzjonijiet individwali u l-bqija.
• għandha ssir attività ta’ kitba (li tista’ tibda fil-klassi u titkompla d-dar) li ssaħħaħ dak li jkun sar fil-klassi. Din tista’ sservi
għall-assessjar kontinwu.

Se tingħataw ukoll dokument tal-lista tat-termini letterarji mis-7 sena sal-11-il sena.

L-ortografija u l-punteġġjatura għandhom ikunu
mmarkati fit-taħriġ il-fehem
Għalhekk għandu jkun hemm minimu ta’ 2 marki għal kull taħriġ ta’ fehim mill-qari li jingħataw lil dawk l-istudenti li ma
jkollhomx (għadd minimu ta’) żbalji ortografiċi fit-tweġibiet tagħhom u li jwieġbu b’mod xieraq b’sintassi ċara u li
tiġġustifika l-marka mogħtija.

Dawn iż-żewġ marki għandhom jingħataw skont it-tweġibiet kollha tal-fehim mill-qari. Kull tweġiba mistennija tinkiteb
b’Malti korrett. Mhux meħtieġ li l-mistoqsija jew parti minnha tkun ikkupjata fit-tweġiba.
It-tweġibiet kollha ma fihomx aktar minn 2 żbalji tal ortografija.

1

It-tweġibiet ma fihomx aktar minn 2 żbalji tal punteġġjatura.

1

Il-Kriterji għall-Assessjar tal-Kitba:
L-għalliema jridu jfasslu lezzjonijiet li fihom jgħallmu u jiddiskutu mal-istudenti
• l-karatteristiċi ewlenin tal-ġeneru tal-kitba li jkunu ser jagħtu;
• jistgħu jippreżentaw mudelli biex l-istudenti janalizzaw u jiskopru dawn ilkaratteristiċi;
• issir diskussjoni fuq il-kontenut u kif jiġi żviluppat pjan,
• tagħlim fuq il-proċess tal-kitba, speċjalment fejn jidħol l-editjar qabel ilpubblikazzjoni u ħwejjeġ oħra li jgħinu lill-istudenti biex jaslu għal kitba tajba.

Huwa rrakkomandat li l-għalliema jaraw li jagħtu xogħol ta’ kitba darba kull
ħmistax. 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.
Il-Kriterji tal-kitba twila u qasira jinsabu fuq is-sit u stampati lilkom waqt
l-Inset.

Biex niġbru kollox ...
*Is-suġġeriment tagħna huwa li timxu skont it-

IT-TERM
L-EWWEL TERM

IL-ĦILA
IS-SMIGĦ
IL-QARI
IL-KITBA

tul tat-term, u araw li tkunu uniformi fl-iskola.

IT-TIENI TERM

IT-TIELET TERM

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

IL-ĦIDMIET*
3
3
3
9
1
3
2
2
8
1
2
3
2
8

Il-Metalingwa u l-Letteratura
Il-Metalingwa - Is-7 sena
Il-Morfoloġija

Is-Sintassi

Il-Punteġġjatura

L-Ortografija

Il-Kisbiet mit-tagħlim
tal-metalingwa
jinsabu f'appendiċi 2,
u se jkunu mtellgħin
fuq is-sit u mogħtija
stampati lill-għalliema
matul l-Inset ta’ Lulju
li ġej.
Kull taqsima talmetalingwa trid
tingħata l-importanza
tagħha.

Il-Letteratura - Is-7 sena
Il-Poeżija

2 poeżiji tradizzjonali u 2
moderni, poeżija fuq
leġġendi u ħrejjef Maltin,
limerikk, u sunetti.

Ir-Rumanz (avventura bi sfond storiku)

Għażla mil-lista pprovduta
(ktieb għal kull rotta)

In-Novelli (tal-inqas 5 kull sena)

Arja friska 1

Eżempju: It-Tqassim tal-Assessjar tal-Letteratura - 7 SENA
L-Ewwel Term
5 novelli + 1 assessjar*
3 poeżiji + 1 għall-assessjar* Unseen text*
 Poeżija fuq leġġendi/ħrejjef Maltin
 Poeżija moderna
 limerikk

It-Tieni Term
Rumanz - Għażla ta’ kapitli
minn 1 - 20 + 1 assessjar*
4 poeżiji
 sunett
 poeżija tradizzjonali
 poeżija moderna

It-Tielet Term
Rumanz - Għażla ta’ kapitli
minn 21 - 28
Poeżija + 1 għall-assessjar*
 sunett
 limerikk

Tmiem
L-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti

