Nota Introduttiva tal-Applikazzjoni għall-Edukaturi tal-Mużika fl-Iskejjel Primarji
Studenti diversi għandhom ħtiġijiet ta’ tagħlim differenti. L-edukaturi għandhom
ir-responsabbiltà li jilqgħu għal dawn il-ħtiġijiet b’mod effiċjenti u effettiv. Il-Let Me Learn
(LML) huwa teorija ta’ tagħlim riċerkata xjentifikament li toffri lill-edukaturi l-għarfien,
il-ħiliet u l-għodod meħtieġa biex l-ewwel u qabel kollox jifhmu kif l-istudenti tagħhom
jitgħallmu l-aħjar. Imbagħad, bl-użu ta’ strateġiji tal-LML adattati, huma jkunu jistgħu
jadattaw il-metodoloġiji ta’ tagħlim applikati minnhom biex jew jadattaw għall-mod ta’
tagħlim preferut tal-istudenti jew joffrulhom sfida. Fl-istess ħin joffrulhom l-aħjar gwida meta
l-istudenti jiffaċċjaw diffikultajiet fit-tagħlim minħabba nuqqas ta’ qbil bejn ir-rekwiżiti
tal-attività u l-mod kif jitgħallmu.
L-edukaturi parteċipanti se jkollhom l-opportunità li:
• jiksbu idea ġenerali ta’ xiex tikkonsisti t-teorija tal-LML
➢ isiru konxji tat-tifsira tal-mudelli ta’ tagħlim applikati minn kull wieħed minna sabiex
nitgħallmu
➢ jiddekodifikaw il-learning outcomes u attivitajiet tipiċi tal-Mużika għall-mudelli ta’
tagħlim integrati fihom
➢ jagħżlu strateġiji xierqa li bihom jgħinu lil studenti li jiltaqgħu mad-diffikultajiet fittagħlim tal-Mużika meta dan ma jirriflettix il-mod li jitgħallmu bih
(Sessjoni 1)
• japplikaw it-teorija tal-LML mal-prattika immedjata tal-klassi billi
➢ jirriflettu dwar kif elementi tal-LML intużaw b’intenzjoni f’lezzjoni ppjanata tal-Mużika
➢ jippjanaw attività tal-Mużika / pjan ta’ lezzjoni li tinkludi fiha elementi tal-LML
➢ jaqsmu bejniethom prattiċi ta’ tagħlim tajbin li jilħqu sew il-bżonnijiet tal-istudenti
(Sessjoni 2)
Nota Importanti: Qabel ma tibgħat l-applikazzjoni, inti ġentilment mitlub/a timla l-inventarju
onlajn tal-LML billi ssegwi l-istruzzjonijiet mogħtijin hawn taħt. L-għan ta’ dan l-inventarju
huwa li jitfa’ dawl fuq kif INTI titgħallem l-aħjar. Fl-ewwel sessjoni se jkollok iċ-ċans tifhem xi
tfisser it-tifsila tal-mod li bih titgħallem u kif din tħalli impatt fuq dak kollu li tagħmel. Niżżel
l-iskors li ġewk fl-ispazju pprovdut fil-formola tal-applikazzjoni.
Istruzzjonijiet:
1. Ittajpja https://personallearningcoach.com/ fis-search bar.
2. Ikklikkja "Sign Up" u daħħal imejl u password (ftakarhom għall-użu waqt l-logins segwenti).
3. Imla l-formola bid-dettalji. Dejjem ikklikkja fuq il-vleġġa biex tmur għall-paġna li jmiss.
4. Ikklikkja fuq 'I am with an institution'.
5. Daħħal il-kodiċi li ġej: lml_malta_2018
6. Ibda l-inventarju. Ara li timmarka t-28 dikjarazzjonijiet kollha u twieġeb it-3 mistoqsijiet.
7. Issejvja xogħlok.

