
 
  

 

 

Gwida għas-Sillabi tar-Reliġjon għas-Sena 2014-2015 
 

Is-Sena Is-Sillabu L-Assessjar 

L-Ewwel 

Sena 
 

Il-Programm (u s-Sillabu) li ħareġ għas-sena 

2013-2014 fih sitt kapi. L-ewwel erba’ kapi 

fihom erbatax-il lezzjoni u l-ħames u s-sitt kapi 

fihom tmien lezzjonijiet. Mhux kull lezzjoni 

għandha worksheet – jew paġna li 

tikkorrespondi mal-lezzjoni. 

Għas-Sena 2014-2015 l-għalliema huma 

mitluba li jaħdmu l-lezzjonijiet li skont il-

Programm (u s-Sillabu) għandhom il-paġna tax-

xogħol fil-ktieb. 

L-għalliema li jixtiequ li xorta waħda jaħdmu l-

kumplament tal-lezzjonijiet jew xi wħud 

minnhom, dan għandhom jagħmluh bil-libertà 

kollha. 
 

Matul is-Sena u skont id-

diskrezzjoni tal-għalliem. 

It-Tieni 

Sena 
 

Il-Programm (u s-Sillabu) li ħiereġ għas-sena 

2014-2015 fih sitt kapi. L-ewwel erba’ kapi 

fihom erbatax-il lezzjoni u l-ħames u s-sitt kapi 

fihom tmien lezzjonijiet. Mhux kull lezzjoni 

għandha worksheet – jew paġna li 

tikkorrespondi mal-lezzjoni. 

Għas-Sena 2014-2015 l-għalliema huma 

mitluba li jaħdmu l-lezzjonijiet li skont il-

Programm (u s-Sillabu) għandhom il-paġna tax-

xogħol fil-ktieb. 

L-għalliema li jixtiequ li xorta waħda jaħdmu l-

kumplament tal-lezzjonijiet jew xi wħud 

minnhom, dan għandhom jagħmluh bil-libertà 

kollha. 
 

Matul is-Sena u skont id-

diskrezzjoni tal-għalliem. 

It-Tielet 

Sena 
 

Jinħadmu s-27 Kap li hemm fil-Ktieb Lejn il-

Missier 3. Hawnhekk mhu ser jinbidel xejn 

għaliex il-materjal għal din is-sena hu fil-

proċess li jinbidel u m’hemm xejn li ser ikun 

kopert f’xi sena oħra tal-Primarja. 
 

Matul is-Sena u skont id-

diskrezzjoni tal-għalliem. 

Ir-Raba’ 

Sena 
 

Jinħadmu l-24 Kap li hemm fil-Ktieb Lejn il-

Missier 4. Hawnhekk mhu ser jinbidel xejn 

għaliex il-materjal għal din is-sena hu fil-

proċess li jinbidel u m’hemm xejn li ser ikun 

kopert f’xi sena oħra tal-Primarja. 
 

L-Eżami ta’ nofs is-sena għandu jiġi 

assessjat fuq l-ewwel tnax-il kapitlu, 

jiġifieri minn kap 1 sa kap 12.  

 

L-Eżami Annwali għandu jiġi 

assessjat fuq dawk il-kapitli li saru 

wara l-Eżami ta’ Nofs is-Sena jiġifieri 

minn kap 13 sa kap 24. 



 

 

Il-Ħames 

Sena 
 

Il-Programm (u s-Sillabu) li ħareġ għas-sena 

2013-2014 fih għaxar kapi. L-ewwel disa’ kapi 

fihom tmien lezzjonijiet u l-għaxar kap fih 

għaxar lezzjonijiet. Mhux kull lezzjoni għandha 

worksheet – jew paġna li tikkorrespondi mal-

lezzjoni. 

Għas-Sena 2014-2015 l-għalliema huma 

mitluba li jaħdmu l-lezzjonijiet li skont il-

Programm (u s-Sillabu) għandhom il-paġna tax-

xogħol fil-ktieb. 

L-għalliema li jixtiequ li xorta waħda jaħdmu l-

kumplament tal-lezzjonijiet jew xi wħud 

minnhom, dan għandhom jagħmluh bil-libertà 

kollha. 
 

L-Eżami ta’ Nofs is-Sena għandu jiġi 

assessjat fuq l-ewwel ħames kapitli, 

jiġifieri minn kap 1sa kap 5.  

 

L-Eżami Annwali għandu jiġi 

assessjat fuq dawk il-kapitli li saru 

wara l-eżami ta’ Nofs is-Sena.i.e minn 

kap 6 sa kap 10. 

Is-Sitt 

Sena 
 

L-għalliema jimxu skont is-Sillabu maħruġ mid-

DKSE li fih 50% tal-materjal li fih il-Ktieb. Dan 

is-Sillabu jinsab fil-Fronter. 
 

Karta gradata maħruġa (li tħaddan 

100%) mid-Dipartiment tar-

Reliġjon fi ħdan id-DKSE. 
 

 

IMPORTANTI: L-għalliema għandhom jimxu fuq il-Programmi u s-Sillabi li huma 

pprovduti lilhom fuq il-Fronter. Hemmhekk l-għalliema għandhom isibu kull għajnuna 

meħtieġa għar-riżorsi.  

 

Meta l-għalliema jkollhom bżonn jikkomunikaw mal-Uffiċċjali Edukattivi tar-Reliġjon, 

dawn għandhom jikkomunikaw magħhom hekk: 

 

Is-Sinjura Antoinette Laferla – fuq  antoinette.laferla@ilearn.edu.mt jew fuq 2598 2605. 

 

Is-Sinjorina Kathleen Bonello – fuq  catherine.bonello@ilearn.edu.mt jew fuq 2598 2604. 
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