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Sena L-Iskola tiftaħ normali L-Iskola tiftaħ b’ distanza Soċjali L-Iskola ma tiftaħx l-ewwel term- Kollox issir online 
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Importanti li fl-ewwel żewġ lezzjonijiet 
tas-sena jinħoloq spazju biex  l-
istudent ikollu żmien  għal xi 
diffikultajiet tas-sena ta’ qabel. 
 
Is-sitt subject foci, il-broad learning 
outcomes u l-assessjar, dak kontinwu 
u dak summattiv, jibqa’ kollox l-istess. 
 
 
 
L-Assessjar Summattiv -40% 
 
L-assessjar Kontinwu -60% 
 
Worksheets      6   fis-sena   10% 
Riċerka              1   fis-sena        15% 
Kitba fit-tul       1   fis-sena        15% 
Preżentazzjoni  1 fis-sena              20% 
 
 
 
 
 

 
Importanti li fl-ewwel żewġ lezzjonijiet tas-sena 
jinħoloq spazju biex  l-istudent ikollu żmien  għal xi 
diffikultajiet tas-sena ta’ qabel. 
 
Is-sitt subject foci, il-broad learning outcomes u l-
assessjar summattiv jibqgħu  l-istess. 
 
L-Assessjar kontinwu jinbidel skont il-linji gwida ta’ 
hawn taħt: 
 
 
L-Assessjar Summattiv -40% 
 
L-assessjar kontinwu -60%  
 
L-assessjar kontinwu jrid jieħu xejra differenti. 
l-ammont ta’ Worksheets għandu jibqa’ l-istess, 
jiġifieri dak ta’ 6. Il-Kitba kreattiva  u r-riċerka 
għandhom jibqgħu wieħed u wieħed. 
 
Il-Preżentazzjoni ma ssirx, biex jonqos il-kuntatt bejn 
it-tfal li jaħdmu fi grupp. 
It-tqassim tal-persentaġġi wara dan it-tibdil, għandu 
jkun hekk: 

 
 
L-Assessjar Summattiv -40% 
 
L-assessjar kontinwu -60% 
 
Is-sitt subject foci, il-broad learning outcomes u l-
assessjar summativ jibqgħu  l-istess. 
 
L-Assessjar kontinwu jinbidel skont il-linji gwida ta’ 
hawn taħt: 
 
L-assessjar kontinwu jrid jieħu xejra differenti. 
L-ammont ta’ worksheets għandu jibqa’ l-istess, 
jiġifieri dak ta’ 6. Il-Kitba kreattivi  u r-riċeka 
għandhom jibqgħu wieħed u wieħed. 
 
Il-Preżentazzjoni ma ssirx biex jonqos il-kuntatt bejn 
it-tfal li jaħdmu fi grupp. 
It-tqassim tal-persentaġġi, wara dan it-tibdil,  
għandu jkun hekk: 
 
L-Assessjar Kontinwu 60% 
Worksheets    6   fis-sena   20% 
Riċerka           1    fis-sena        20% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L-Assessjar Kontinwu 60% 
Worksheets    6   fis-sena   20% 
Riċerka           1    fis-sena        20% 
Kitba fit-tul    1     fis-sena        20% 
 
Subject foci għandhom isiru kollha. 
L-għalliem għandu joħroġ il-punti prinċipali ta’ kull 
focus bħala gwida lill-istudenti. 
L-għalliem jista’ jibda mil-liema focus jixtieq. 
Importanti li nżommu l-affarijiet sempliċi kemm jista’ 
jkun. 
 
 
 
Meta l-istudent ikun imissu jidħol l-iskola, l-għalliem 
għandu:  

✓ Jispjega l-punti prinċipali tal-focus li jkun 

għamel. 

✓ Jikkoreġi x-xogħol. 

✓ Jara jekk hemmx xi diffikultajiet. 

 
 
 
 
 
 

Kitba fit-tul    1     fis-sena        20% 
 
Subject foci għandhom isiru kollha. 
L-għalliem għandu joħroġ il-punti prinċipali ta’ kull 
focus bħala gwida lill-istudenti. 
L-għalliem għandu jibda mil-liema focus jixtieq. 
Importanti li nżommu l-affarijiet sempliċi kemm jista’ 
jkun. 
 
Meta l-iskejjel jerġgħu jiftħu, l-għalliem:  
 

✓ Jerġa jispjega l-punti prinċipali li jkunu 
ntbagħtu online. 

✓ jara jekk ikunx hemm xi diffikultajiet mill-foci 
li jkun għamel u jimxi bħal qabel. 

✓ Jiċċekkja li x-xogħol li jkun intbagħat online 
sarx minn kulħadd u jiġbed l-attenzjoni fejn 
ma sarx. Fejn sar ħażin, l-għalliem għandu 
jara fejn kienet id-diffikulta’. 
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8 

 
Importanti li fl-ewwel żewġ lezzjonijiet 
tas-sena jinħoloq spazju biex  l-
istudent ikollu żmien  għal xi 
diffikultajiet tas-sena ta’ qabel. 
 
Is-sitt subject foci, il-broad learning 
outcomes u l-assessjar dak kontinwu u 
dak summattiv jibqa’ kollox l-istess 
 
 
 
 
L-Assessjar Summattiv - 40% 
 
L-assessjar kontinwu - 60% 
 
Worksheets      6   fis-sena   10% 
Riċerka              1   fis-sena        15% 
Kitba fit-tul        1   fis-sena        15% 
Preżentazzjoni  1 fis-sena             20% 

 
 

 
 

 

 
Importanti li fl-ewwel żewġ lezzjonijiet tas-sena 
jinħoloq spazju biex  l-istudent ikollu żmien  għal xi 
diffikultajiet tas-sena ta’ qabel. 
 
Is-sitt subject foci u l-broad learning outcomes 
jibqgħu  l-istess. 
 
  
L-Assessjar kontinwu jinbidel skont il-linji gwida ta’ 
hawn taħt: 
 
 
L-Assessjar Summattiv - 40% 
 
L-assessjar kontinwu - 60% 
 
 
 
L-assessjar kontinwu jrid jieħu xejra differenti. 
L-ammont ta’ worksheets għandu jibqa’ l-istess, 
jiġifieri dak ta’ 6. Il-Kitba kreattiva  u r-riċerka 
għandhom jibqgħu wieħed u wieħed. 
 
Il-Preżentazzjoni ma ssirx biex jonqos il-kuntatt bejn 
it-tfal li jaħdmu fi grupp. 
It-tqassim tal-persentaġġi, wara dan it-tibdil,  
għandu jkun hekk: 
 
L-Assessjar Kontinwu 60% 
Worksheets    6   fis-sena   20% 
Riċerka           1    fis-sena        20% 
Kitba fit-tul    1     fis-sena        20% 

 
L-Assessjar Summattiv - 40% 
 
L-assessjar kontinwu - 60% 
 
 
 
L-assessjar kontinwu jrid jieħu xejra differenti. 
 
L-ammont ta’ worksheets għandu jibqa’ l-istess, 
jiġifieri dak ta’ 6. Il-Kitba kreattiva  u r-riċerka 
għandhom jibqgħu wieħed u wieħed. 
 
Il-Preżentazzjoni ma ssirx biex jonqos il-kuntatt bejn 
it-tfal li jaħdmu fi grupp. 
It-tqassim tal-persentaġġi, wara dan it-tibdil,  
għandu jkun hekk: 
 
L-Assessjar Kontinwu 60% 
Worksheets    6   fis-sena   20% 
Riċerka           1    fis-sena        20% 
Kitba fit-tul    1     fis-sena        20% 
 
Subject foci għandhom isiru kollha. 
L-għalliem għandu joħroġ il-punti prinċipali ta’ kull 
focus bħala gwida lill-istudenti. 
L-għalliem jista’ jibda mil-liema focus jixtieq. 
Importanti li nżommu l-affarijiet sempliċi kemm jista’ 
jkun. 
 
Meta l-iskejjel jerġgħu jiftħu, l-għalliem:  
 



 
Subject foci għandhom isiru kollha. 
L-għalliem għandu joħroġ il-punti prinċipali ta’ kull 
focus bħala gwida lill-istudenti. 
L-għalliem għandu jibda mil-liema focus jixtieq. 
Importanti li nżommu l-affarijiet sempliċi kemm jista’ 
jkun. 
 
Meta l-istudent ikun imissu jidħol l-iskola, l-għalliem 
għandu:  

✓ Jispjega l-punti prinċipali tal-focus. 
✓ Jikkoreġi x-xogħol. 
✓ Jara jekk hemmx xi diffikultajiet. 

 

✓ Jerġa’ jispjega l-punti prinċipali li jkunu 
ntbagħtu online. 

✓ jara jekk ikunx hemm xi diffikultajiet mill-foci 
li jkun għamel u jimxi bħal qabel. 

✓ Jiċċekkja li x-xogħol li jkun intbagħat online 
sarx minn kulħadd u jiġbed l-attenzjoni fejn 
ma sarx. Fejn sar ħażin, l-għalliem għandu 
jara fejn kienet id-diffikulta’. 

 

Year 
9 

Importanti li fl-ewwel żewġ lezzjonijiet 
tas-sena jinħoloq spazju biex  l-
istudent ikollu żmien  għal xi 
diffikultajiet tas-sena ta’ qabel. 
 
Min-naħa l-oħra, kollox jimxi bħas-
sena ta’ qabel, barra li l-assessjar 
summattiv se jkun fuq l-eżami annwali 
biss. 
Is-sillabu tal-matsec mhux se jibda 
minn din is-sena minħabba ċ-
ċirkustanzi li qegħdin fihom. Mhux se 

Importanti li fl-ewwel żewġ lezzjonijiet tas-sena 
jinħoloq spazju biex  l-istudent ikollu żmien  għal xi 
diffikultajiet tas-sena ta’ qabel. 
 
Min-naħa l-oħra, kollox jimxi bħas-sena ta’ qabel, 
barra li l-assessjar summattiv se jkun fuq l-eżami 
annwali biss. 
Is-sillabu tal-matsec mhux se jibda minn din is-sena 
minħabba ċ-ċirkustanzi li qegħdin fihom. Mhux se 
jkun hemm broad learning outcomes li wieħed 
jittikkja u għalhekk kollox se jimxi fuq is-sillabu u l-
ktieb l-antik. 

 
Din il-gwida tgħodd għal dak it-term li fih l-iskejjel 
ikunu magħluqa (l-ewwel term): 
 
L-għalliema tar-Reliġjon li jgħallmu t-tielet sena 
għandhom jimxu mas-sillabu kif jixtiequ huma, 
jiġifieri, jistgħu jagħżlu li ma jimxux mal-ordni tal-
kapitli kif qegħdin fis-sillabu. Importanti li wara kull 
kapitlu, l-għalliem jagħti fil-qosor il-punti prinċipali. 
Importanti wkoll li x-xogħol li jingħata ma jkollux 
ħafna tul, biex l-istudent ma jaqtax qalbu. Bħala 
gwida, nirrakomandaw li jingħata xogħol wieħed 



jkun hemm broad learning outcomes li 
wieħed jittikkja u għalhekk kollox se 
jimxi fuq is-sillabu u l-ktieb l-antik. 

L-għalliema tar-Reliġjon li jgħallmu t-tielet sena 
għandhom jimxu mas-sillabu kif jixtiequ huma, 
jiġifieri, jistgħu jagħżlu li ma jimxux mal-ordni tal-
kapitli kif qegħdin fis-sillabu. Importanti li wara kull 
kapitlu, l-għalliem jagħti fil-qosor il-punti prinċipali. 
Importanti wkoll li x-xogħol li jingħata ma jkollux 
ħafna tul, biex l-istudent ma jaqtax qalbu. Bħala 
gwida, nirrakkomandaw li jingħata xogħol wieħed 
wara kull kapitlu, biex l-għalliem isegwi fejn ikun 
wasal l-istudent. Ix-xogħol u r-riżorsi għandhom 
jibqgħu jittellgħu b’mod diġitali. Meta l-istudent ikun 
imissu jidħol l-iskola, l-għalliem għandu:  

✓ Jispjega l-punti prinċipali tal-kapitlu. 
✓ Jikkoreġi x-xogħol. 
✓ Jara jekk hemmx xi diffikultajiet. 

wara kull kapitlu, biex l-għalliem isegwi fejn ikun 
wasal l-istudent. Ix-xogħol u r-riżorsi għandhom 
jibqgħu jittellgħu b’mod diġitali.  
 
Meta l-iskejjel jerġgħu jiftħu, l-għalliem:  
 

✓ Jerġa’ jispjega l-punti prinċipali li jkunu 
ntbagħtu online. 

✓ jara jekk ikunx hemm xi diffikultajiet mill-
kapitli li jkun għamel u jimxi bħal qabel. 

✓ Jiċċekkja li x-xogħol li jkun intbagħat online 
sarx minn kulħadd u jiġbed l-attenzjoni fejn 
ma sarx. Fejn sar ħażin, l-għalliem għandu 
jara fejn kienet id-diffikulta’. 

Year 
10 

Importanti li fl-ewwel żewġ lezzjonijiet 
tas-sena jinħoloq spazju biex  l-
istudent ikollu żmien  għal xi 
diffikultajiet tas-sena ta’ qabel. 
Min naħa l-oħra kollox jimxi bħas-sena 
ta’ qabel. 
Din is-sena l-istudenti mhux se 
jkollhom eżamijiet ta’ nofs is-sena. 

L-għalliema tar-Reliġjon li jgħallmu r-raba’ sena 
għandhom jimxu mas-sillabu kif jixtiequ huma, 
jiġifieri, jistgħu jagħżlu li ma jimxux mal-ordni tal-
kapitli kif qegħdin fis-sillabu. Importanti li wara kull 
kapitlu, l-għalliem jagħti fil-qosor il-punti prinċipali. 
Importanti wkoll li x-xogħol li jingħata ma jkollux 
ħafna tul, biex l-istudent ma jaqtax qalbu. Bħala 
gwida, nirrakomandaw li jingħata xogħol wieħed 
wara kull kapitlu, biex l-għalliem isegwi fejn ikun 
wasal l-istudent. Ix-xogħol u r-riżorsi għandhom 
jibqgħu jittellgħu b’mod diġitali. Meta l-istudent ikun 
imissu jidħol l-iskola, l-għalliem għandu:  

✓ Jispjega l-punti prinċipali tal-kapitlu. 
✓ Jikkoreġi x-xogħol. 
✓ Jara jekk hemmx xi diffikultajiet. 

 
Din il-gwida tgħodd għal dak it-term li fih l-iskejjel 
ikunu magħluqa (l-ewwel term): 
 
L-għalliema tar-Reliġjon li jgħallmu r-raba’ sena 
għandhom jimxu mas-sillabu kif jixtiequ huma, 
jiġifieri, jistgħu jagħżlu li ma jimxux mal-ordni tal-
kapitli kif qegħdin fis-sillabu. Importanti li wara kull 
kapitlu, l-għalliem jagħti fil-qosor il-punti prinċipali. 
Importanti wkoll li x-xogħol li jingħata ma jkollux 
ħafna tul, biex l-istudent ma jaqtax qalbu. Bħala 
gwida, nirrakomandaw li jingħata xogħol wieħed 
wara kull kapitlu, biex l-għalliem isegwi fejn ikun 
wasal l-istudent. Ix-xogħol u r-riżorsi għandhom 
jibqgħu jittellgħu b’mod diġitali.  
 
Meta l-iskejjel jerġgħu jiftħu, l-għalliem:  
 



✓ Jerġa jispjega l-punti prinċipali li jkunu 
ntbagħtu online. 

✓ jara jekk ikunx hemm xi diffikultajiet mill-
kapitli li jkun għamel u jimxi bħal qabel. 

✓ Jiċċekkja li x-xogħol li jkun intbagħat online 
sarx minn kulħadd u jiġbed l-attenzjoni fejn 
ma sarx. Fejn sar ħażin, l-għalliem għandu 
jara fejn kienet id-diffikulta’. 

Year 
11 

Qed nistennew gwidi min-naħa  tal-
Matsec 

Qed nistennew gwidi min-naħa  tal-Matsec Qed nistennew gwidi min-naħa  tal-Matsec 

    

    

    

 


