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u 8) 
__________________________________________________________________________________ 

 

Għeżież kollegi, 

 

L-ewwel nett nixtiequ nirringrazzjawkom għall-ħidma u l-impenn fl-implimentazzjoni tal-

bidliet kurrikulari li s-sistema edukattiva tagħna qed timmira li ġġib magħha. Dawn jinkludu l-

introduzzjoni gradwali ta’ sillabi ġodda bbażati fuq l-eżiti tat-tagħlim u s-sostituzzjoni tal-

eżamijiet ta’ nofs is-sena b’assessjar kontinwu fl-iskejjel. 

 

Minn feedback regolari li jasal mingħand l-edukaturi, l-istudenti u l-ġenituri, huwa ċar li huwa 

importanti li jkun hemm riflessjoni kontinwa fuq l-implimentazzjoni tal- assessjar kontinwu fl-

iskejjel sabiex joħroġ il-potenzjal sħiħ tagħha għall-benefiċċju tal-istudenti kollha. 

 

Għal din ir-raġuni, qed jerġgħu jiġu pubblikati l-linji gwida li ġejjin fuq l-implimentazzjoni ta’ 

assessjar kontinwu għall-gwida tal-edukaturi kollha. 

 

Linji Gwida għal assessjar kontinwu fl-Iskejjel Primarji (Snin3, 4, 5 u 6) u Skejjel Medji 

(Snin 7 u 8) 

 

1. L-għalliema għandhom jagħmlu ħilithom biex iqisu l- assessjar kontinwu bħala proċess 

għat-tisħiħ u l-promozzjoni tat-tagħlim. B’hekk, it-tasks ta’ assessjar kontinwu fl-

iskejjel għandhom ikunu parti naturali mill-lezzjoni u jiġu integrati fl-attivitajiet 

ta’ tagħlim imwettqa fil-klassi. Filwaqt li jenħtieġ li jkunu opportunità għall-istudenti 

biex juru li jkunu kisbu l-eżiti tat-tagħlim mixtieqa, jenħtieġ li t-tasks ma jkunux serje 

ta’ attivitajiet indipendenti bl-għan uniku li jiġu mmarkati eżiti tat-tagħlim wesgħin. 

Għalhekk, it-tasks ma għandhomx jiġu ppreżentati bħala kompiti “speċjali” li 

għandhom jittieħdu f’kuntest formali u għalhekk m’għandhomx isiru piż addizzjonali 

ta’ stress kontinwu għall-istudenti. 

 

2. L-għalliema huma mħeġġa jivvalutaw l-istudenti permezz ta’ modi differenti ta’ 

assessjar, inklużi preżentazzjonijiet, juru u jgħidu, reviżjonijiet ta’ kotba, kwiżżijiet, 

mistoqsijiet orali u bil-miktub, noti ta’ kunċett, logħob, finijiet ta’ tagħlim, 

diskussjonijiet eċċ. It-testijiet bil-miktub ma għandhomx ikunu l-uniku format jew 



il-format ewlieni tal-assessjar u ma għandhomx jintużaw b’mod aktar frekwenti 

minn kwalunkwe għodda oħra ta’ assessjar.  L-użu ta’ diversi modi ta’ assessjar 

huwa mod ġust biex tintwera l-kisba tar-riżultati minn studenti differenti b’ħiliet u 

kompetenzi differenti. 

 

3. F’dan il-kuntest, l-użu tal-ġimgħat tat-test fl-iskejjel m’għandux iseħħ peress li dan imur 

kontra l-kunċett wara t-tneħħija tal-eżami ta’ nofs is-sena u ż-żieda sussegwenti fit-

tagħlim u l-ħin tat-tagħlim li dan ġab miegħu. 

 

4. L-għadd u t-tip ta’ tasks indikati mill-Uffiċjali tal-Edukazzjoni għall-gruppi ta’ diversi 

snin u għal suġġetti differenti huma gwida għall-għalliema biex jgħinuhom matul l-

ippjanar tagħhom. Aħna nemmnu li għandu jinstab bilanċ bejn li jkun hemm approċċ 

konsistenti fost l-iskejjel kollha filwaqt li jiġi rikonoxxut il-professjonaliżmu tal-

għalliema biex jieħdu deċiżjonijiet li jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-istudenti fil-klassi 

tagħhom.  L-għalliema jafu l-aħjar il-klassi tagħhom u għalhekk jistgħu jieħdu d-

deċiżjoni finali dwar l-għadd u t-tip ta’ tasks li għandhom jitwettqu fil-kuntest tal-

klassi tagħhom, filwaqt li jiżguraw li l-marka tingħata b’mod professjonali, skont 

prattika ta’ assessjar tajba. 

 

5. Meta l-istudenti jkunu assenti minn tasks ta’ assessjar fl-iskola għal raġuni ġustifikata 

bħal mard, l-għalliema jistgħu jużaw tasks oħrajn imwettqa matul is-sena biex jassenjaw 

marka xierqa. 

 

Ġiet osservata prattika tajba ħafna tul diversi snin u diversi suġġetti. Din il-prattika tajba se 

tintwera matul is-sessjonijiet ta’ CoPE li jmiss, sabiex tkun esperjenza ta’ tagħlim tajba għal 

kulħadd. 

 

Għal kwalunkwe mistoqsija jekk jogħġbok toqgħodx lura milli tikkuntattjana fuq: 

dg.dcle.mede@gov.mt 

 

 

 

 

 

Stephen Cachia     Gaetano Bugeja  

Direttur Ġenerali     Direttur 

Kurrikulu, Tagħlim Tul il-Ħajja    Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar 

u Impjegabilita’    
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