
LINJI GWIDA GĦALL-GĦALLIEMA BIEX JAMMINISTRAW IS-SILLABI TAL-MALTI 

GĦAS-SENA SKOLASTIKA 2020-2021. 

 

1.0 Daħla 

Minħabba l-effetti tal-pandemija COVID-19, it-tagħlim fit-tieni nofs tas-sena skolastika 2019-

2020 kellu jieħu xejriet differenti li b’xi mod jew ieħor ħallew effett fuq l-istudenti. 

Għaldaqstant l-għalliema huma mħeġġa li jieħdu ż-żmien meħtieġ fil-bidu tas-sena skolastika 

2020-2021 biex jassessjaw il-livell li jinsabu fih l-istudenti tagħhom u jippjanaw kif l-aħjar 

jgħinuhom biex ikunu jistgħu jkomplu fil-mixja kurrikulari tagħhom mas-sillabu tas-sena 

preżenti. Dan ifisser li l-għalliema jridu jagħtu prijoritajiet li xi kisbiet jew oqsma tal-lingwa li 

huma jaraw li l-istudenti jkunu jeħtieġu aktar għajnuna u taħriġ fihom minn oħrajn.  

Biex isir dan, l-għalliema jeħtieġu aktar ħin. Għalhekk qed ikun issuġġerit li għal din is-sena 

skolastika biss, l-għalliema jistgħu jsegwu s-suġġerimenti ta’ tnaqqis mis-sillabi kif indikat 

hawn taħt.  

 

2.0 Is-Seba’ u t-Tmien Sena tal-Medja 

L-għalliema tal-iskejjel medji huma mħeġġa biex, fejn ikun hemm bżonn, flimkien mal-Kap 

tad-Dipartiment, jaraw il-ħtiġijiet tal-istudenti tagħhom u jfasslu pjan ta’ mitigazzjoni biex 

jgħinu lill-istudenti jkomplu fil-mixja tagħhom u jlaħħqu mas-sillabu preżenti.  

Fejn tkun tinħass il-ħtieġa ta’ aktar lezzjonijiet iddedikati għal kisbiet u aspetti partikulari, bħal 

pereżempju dawk tal-kitba u tal-metalingwa, l-għalliema jistgħu, għal din is-sena skolastika 

2020-2021 biss, inaqqsu xi lezzjonijiet tal-kisbiet tal-letteratura (poeżija, novelli, rumanz). 

Madankollu irid ikun assigurat li tal-anqas l-istudenti, matul din is-sena, jkunu għamlu 4 

poeżiji (flok 8 unseen) biex jitħarrġu fl-apprezzament letterarju tal-poeżija u 2 novelli (flok 5) 

mill-Antoloġija Arja Friska 1 u  2 biex jitħarrġu fl-apprezzament u l-analiżi tal-proża. Il-kisbiet 

u l-kontenut l-ieħor, fosthom ir-rumanz, irid isir kollu skont kif preskritt fis-sillabu. 

Fil-każ li l-iskola ma tiftaħx f’Settembru 2020 u t-tagħlim jibqa’ għaddej online, u għalhekk 

jista’ jkun hemm il-ħtieġa ta’ aktar ħin, l-għalliema jħossu l-bżonn jistgħu jħallu barra mis-

sillabu t-taħriġ fil-kitba tal-ġeneri l-qosra, bħall-kitba tal-kapxin, inventarju, poeżija u taqbiliet. 

Madankollu, jrid isir it-taħriġ tal-istudenti fil-kitbiet it-twal speċifikati għal kull rotta.  

Il-ħidmiet għall-assessjar kontinwu li jwassal għal 30% marka annwali se jibqgħu l-istess 

bħal tas-sena l-oħra. Jistgħu jinħarġu direzzjonijiet u linji gwida aktar ’il quddiem skont kif 

jiżviluppa x-xenarju tat-tagħlim matul is-sena. 

L-ittikkjar  

L-għalliema għandhom jittikkjaw il-kisbiet, jekk jista’ jkun kollha, li hemm imniżżla fil-My 

School skont il-pass tat-tagħlim li jkunu mixjin bih mal-klassi. Dan għaliex dawn il-kisbiet 

huma parti mis-sillabu u qed jiġu mgħallma u assessjati mill-għalliema fil-klassi jew id-dar 

skont kif jiddeċiedi l-għalliem/a. Jistgħu jinħarġu direzzjonijiet u linji gwida aktar ’il quddiem 

skont kif jiżviluppa x-xenarju tat-tagħlim matul is-sena. 

 



L-eżami annwali 

Se jibqa’ mibni fuq is-sillabi kollha rispettivi u bit-tqassim eżistenti bla ebda tibdil. Jistgħu 

jinħarġu direzzjonijiet u linji gwida aktar ’il quddiem skont kif jiżviluppa x-xenarju tat-tagħlim 

matul is-sena. 

__________________ 

 

3.0 Is-Sekondarja 

Id-Disa’ Sena 

Is-sillabu tnaqqas kemm-il darba fis-snin ta’ qabel u jagħti biżżejjed  lok biex l-għalliema 

jaħdmu fil-wisa’ u jgħinu lill-istudenti jirkupraw dak li jkunu tilfu. Dan ukoll fid-dawl li bħala 

sillabu mhux marbut mal-eżami taċ-ĊES. Il-marka tal-assessjar kontinwu tinħareġ mill-

għalliema fuq ix-xogħlijiet tal-istudenti matul is-sena kollha. Ma hemm l-ebda tibdil fil-format 

tal-eżami annwali. 

 

Il-Għaxar u l-Ħdax-il Sena 

Huma s-snin li fihom jibda jinħadem is-sillabu maħruġ mill-Matsec. Bħalissa qed nistennew 

direzzjoni mingħandhom fuq x’se jiġri.  

______________________ 

 

Min ikollu bżonn ta’ xi kjarifika jew għajnuna jista’ jkellem lill-Kap tad-Dipartiment jew lill-

Uffiċjal Edukattiv tal-Malti tal-Kulleġġ. Grazzi.  

 


