Markaturi għall-Benċmark ta’ Tmiem l-Edukazzjoni Primarja 2021:
Kundizzjonijiet u Obbligi
Il-gradi kollha tal-għalliema li għandhom Warrant Permanenti u li jgħallmu fi skola tal-Istat,
tal-Knisja jew Indipendenti, qegħdin jiġu mistiedna biex, jekk jixtiequ, ikunu markaturi tal-karti
tal-Benċmark ta’ Tmiem l-Edukazzjoni Primarja 2021. L-għalliema tas-Sitt sena huma b’mod
partikolari mħeġġa jipparteċipaw f’dan il-proċess.
Kundizzjonijiet
Il-markaturi magħżula:
• għandhom ikunu disponibbli biex jaqdu dmirijiethom mill-ewwel ġimgħa ta’ Ġunju 2021
sal-pubblikazzjoni tar-riżultati;
• għandhom iżommu kunfidenzjalità stretta f’dan l-eżerċizzju (inkluża n-notifika tal-ħatra
tagħhom bħala markaturi);
• m’għandhomx jikkoreġu karti tal-Benċmark fl-iskejjel jew f’postijiet pubbliċi;
• se jkunu soġġetti għal monitoraġġ u l-karti kkoreġuti minnhom se jkunu mmoderati matul
il-proċess ta’ mmarkar;
• li huma impjegati fl-iskejjel statali għandhom jipprovdu lit-Taqsima tal-Assessjar Edukattiv
l-indirizz elettroniku tal-ilearn tagħhom. Markaturi oħra għandhom jipprovdu indirizz
elettroniku li jużaw ta’ spiss;
• jistgħu jiġu preklużi milli jkomplu jimmarkaw jekk l-immarkar tagħhom jinstab li huwa
inaffidabbli u inkonsistenti.
Obbligi
Il-markaturi jridu:
• jattendu żewġ laqgħat ta’ koordinazzjoni. Dawk li ma jattendux dawn il-laqgħat mhux se
jitħallew jimmarkaw l-iskritti;
• jiġbru u jirritornaw l-iskritti fid-data u fil-ħin speċifikati;
• jimmarkaw l-iskritti allokati lilhom u jdaħħlu l-marki mogħtija lill-istudenti b’mod elettroniku
skont l-istruzzjonijiet li jingħataw;
• jifformulaw rapport tal-istudent fuq formola speċifika (billi wieħed jikklikkja fuq ħames/sitt
listi drop-down) li wara jingħata lill-iskola u lill-istudent/a;
• jiktbu rapporti qosra dwar aspetti tal-eżami kif meħtieġ;
• iwettqu kull dmir ieħor assenjat lilhom li huwa relatat mal-eżerċizzju tal-immarkar.
In-nuqqas ta’ osservanza tal-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq, u/jew in-nuqqas tat-twettiq
tad-dmirijiet assenjati lilhom, jista’ jġib fi tmiemu l-irwol tagħhom bħala markaturi u ma jitħallsux
tax-xogħol li jkunu diġà wettqu.
L-uffiċjali li jixtiequ jkunu markaturi huma mitluba jimlew din il-formola tal-applikazzjoni onlajn
sa nofsinhar tal-Ġimgħa 30 ta’ April 2021. Applikazzjonijiet li jaslu tard mhux se jiġu
kkunsidrati.
F’każ ta’ diffikultà, ikkuntattja lil Julie Attard (25982132) jew lil Carmen Muscat (25982186).
L-applikanti li qatt ma kienu markaturi tal-Benċmark u jixtiequ japplikaw, għandhom jibagħtu
kopji skennjati ta’ kwalifiki rilevanti u esperjenza mistqarra wara li jimlew l-applikazzjoni onlajn
lil benchmark@ilearn.edu.mt .
Id-deċiżjoni tad-Dipartiment għall-Kurrikulu, Tagħlim tul il-Ħajja u Impjegabilità fl-għażla
tal-markaturi hija finali.
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