
Glossarju tat-termini użati 

 

Il-Kriterji tal-Assessjar huma sett ta’ indikaturi ta' kwalità mfassla biex jiffaċilitaw l-

għoti ta’ ġudizzju fir-rigward ta' biċċa xogħol speċifika. 

 

Tasks / Attivitajiet huma stimuli ppreżentati lill-istudent li jippermettulu li juri r-

riżultati tat-tagħlim. It-Tasks jistgħu jitfasslu f'diversi livelli ta’ diffikultà u kumplessità 

(eż. riproduzzjoni, applikazzjoni, trasferiment ...) 

 

Il-Kompetenza hija l-kapaċità li tapplika jew tuża sett ta’ għarfien, ħiliet u 

attitudnijiet relatati. 

 

Il-Kurrikulu huwa programm ġenerali għal ċiklu ta’ studji li jinfirex fuq bosta snin. 

 

L-Assessjar Formattiv hu applikat meta proċeduri formali jew informali jintużaw biex 

tinġabar evidenza ta’ tagħlim matul il-proċess tat-tagħlim, u jintużaw biex jadattaw 

it-tagħlim sabiex jilħqu l-ħtiġijiet tal-istudenti. Il-proċess jippermetti lill-għalliema u 

lill-istudenti biex jiġbru informazzjoni dwar il-progress tal-istudenti u jissuġġerixxu 

aġġustamenti għall-approċċ tal-għalliem waqt it-tagħlim u l-approċċ tal-istudent 

għat-tagħlim. 

 

Il-Kisbiet mit-Tagħlim huma dikjarazzjonijiet fil-kurrikulu biex jiddeskrivu l-għarfien, 

il-ħiliet u l-valuri li l-istudenti għandhom juru li laħqu wara perjodu ta’ tagħlim. 

 

L-Iskema tal-Marki hija sett ta' struzzjonijiet (eż. rubriċi, tweġibiet possibbli, eċċ.) 

biex tgħin lill-għalliema u lill-istudenti jevalwaw jew jikkoreġu l-prestazzjonijiet 

b'risposta għall-istimuli f'biċċa xogħol/test. 

 

Il-Moderazzjoni hija proċess kollaborattiv li jippermetti lill-għalliema biex jiksbu 

konsistenza fil-ġudizzju tagħhom dwar xogħol l-istudenti. F'approċċ analitiku, is-

sentenzi jsiru bbażati fuq l-użu ta’ kriterji tal-assessjar; f'approċċ aktar ħolistiku, il-



ġudizzji jsiru bl-użu ta’ deskritturi ta' kisba rilevanti. Fil-proċess ta’ moderazzjoni l-

għalliema jiddiskutu l-kwalitajiet murija f'eżempji ta' xogħol tal-istudenti biex jilħqu 

ftehim dwar l-istandard ta’ dak ix-xogħol. 

 

L-Assessjar Kontinwu jseħħ meta bħala parti mix-xogħol fil-klassi tagħhom, l-

għalliema jassessjaw billi josservaw u jisimgħu kif l-istudenti jwettqu l-biċċiet tax-

xogħol tagħhom, billi jħarsu lejn dak li jiktbu u jagħmlu, u billi jikkunsidraw kif 

jirrispondu, ifasslu u jistaqsu mistoqsijiet. L-għalliema jużaw din l-informazzjoni tal-

assessjar biex jgħinu lill-istudenti jippjanaw il-passi li jmiss fit-tagħlim tagħhom. 

Perjodikament, din l-evalwazzjoni se tkun f'ambjenti aktar strutturati u formalizzati 

fejn l-għalliema għandhom bżonn jiksbu stampa tal-progress tal-istudenti sabiex 

jieħdu deċiżjonijiet dwar l-ippjanar futur u jirrapportaw dwar il-progress. Dan jista' 

jinvolvi lill-istudenti biex jagħmlu proġetti, investigazzjonijiet, studji ta' każijiet u / jew 

testijiet u jistgħu jseħħu fi żmien definit fil-kalendarju tal-iskola. 

 

Ir-Rappurtar jirreferi għall-komunikazzjoni ta’ informazzjoni dwar ir-riżultati tal-

assessjar tal-kisba tal-istudenti. 

 

Ir-Rubrika tiddefinixxi l-aspettattivi għall-istudenti fuq xogħol speċifiku u tgħin biex 

tkun żgurata l-konsistenza fl-evalwazzjoni tax-xogħol bejn l-istudenti, kif ukoll bejn 

assenjament u ieħor jew minn kors għal ieħor. 

 

L-Assessjar Summattiv iseħħ meta l-assessjar jintuża biex jevalwa t-tagħlim tal-

istudenti fi tmiem il-proċess ta’ struzzjoni jew ta' perjodu ta’ tagħlim. L-għan huwa li 

jinġabru flimkien il-kisbiet li jkun għamel l-istudent filwaqt li jiġi determinat x’fehem 

l-istudent u liema livell laħaq billi jsir tqabbil ma’ kriterji ta' suċċess stabbiliti jew ma’ 

karatteristiċi ta’ kwalità. 

 

Is-Sillabu jiddefinixxi l-prinċipji pedagoġiċi, ir-riżultati tat-tagħlim u l-assessjar ta’ 

suġġett partikolari. 
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