IL-PROĠETT

fit-Tielet Sena Primarja

A: IL-PROĠETT – linji gwida
1. Għandu jsir proġett wieħed, individwali minn kull student/a.
2. Il-proġett għandu jitlesta u jiġi assessjat mill-għalliema sal-15 ta’ Mejju 2017.
3. Il-proġett jingħata grad minn A sa E, fejn A tindika kwalità ta’ xogħol eċċellenti filwaqt
li E turi kwalitajiet ta’ xogħol fqir.
4. Il-kitba tista’ ssir kemm forma ta’ sentenzi kif ukoll paragrafi. Fi kwalunkwe każ,
għandhom jinkitbu bejn 8 u 12-il sentenza, filwaqt illi n-numru ta’ kliem għandu jkun
ta’ bejn 70 u 100.
5. Il-proġett jista’ jinħadem forma ta’ preżentazzjoni powerpoint; f’dan il-każ
il-preżentazzjoni għandha tinħadem f’mhux inqas minn 6 slides, u mhux iktar minn 12.
Fil-każ tal-powerpoints wieħed għandu jifhem l-importanza ta’ kapxins rilevanti,
effettivi u f’posthom. Il-kitba użata fil-preżentazzjoni, inklużi t-titli u l-kapxins,
m’għandhiex tkun inqas minn 70 kelma u mhux iktar minn 100.
6. Fil-każ ta’ scrapbook, project book jew A4 copybook, m’għandux ikun hemm iktar
minn 10 paġni, li jinkludu kemm ritratti u text. It-text għandu jkun bejn 70 u 100 kelma.
Ma jitnaqqsux marki jekk il-proġett ma jkunx ittajpjat/ipprintjat, basta l-kitba tkun pulita
u tingħaraf sew. Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-organizzazzjoni tal-proġett.
7. F’xi proġetti, dejjem jekk dan ikun jixraq u rilevanti, tista’ tintuża għodda elettronika
interattiva bħal Web 2.0 Tools, Goanimate, blogs, Photostory, Photosynth, Photo
Collage u Storybird.
8. Filwaqt li għandu jsir kull sforz possibbli biex l-istudenti kollha jaħdmu proġett skont
il-kriterji stabbiliti, nifhmu li dan mhux dejjem ikun possibbli. Fil-każ ta’ studenti bi
ħtiġijiet partikolari fit-tagħlim, hija fid-diskrezzjoni tal-għalliem u l-LSA li jaraw li
jaħdem proġett fil-livell/i tiegħu.
9. Il-proġett jista’ jinħadem bil-lingwa Ingliża imma t-titlu għandu jidher fl-oriġinal tiegħu
bil-lingwa Maltija.
10. It-titlu tal-Proġett kif ukoll id-deskrizzjoni sħiħa tiegħu għandhom jidhru b’mod
prominenti fil-bidu ta’ kull proġett.
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B (i): IL-LISTA TAL-PROĠETTI:
SENA A – sena skolastika 2016-17

(għat-Tielet Sena Primarja)

(N.B. It titlu flimkien mad-deskrizzjoni tat-titlu għandhom jidhru fil-bidu tal-proġett )
1. Żewġt Iħbieb Li Għandi – Agħżel żewġt iħbieb li għandek u ikteb dwarhom. Għid kif sirtu
ħbieb, kemm ilkom ħbieb, u semmi xi attivitajiet li tħobbu tagħmlu flimkien. Bil-permess ta’
ħbiebek tista’ twaħħal ritratti ta’ xi attivitajiet li għamiltu flimkien.
2. Żewġt Iħbieb ta’ Vera – Oħloq storja (m’hemmx għalfejn tkun ġrat vera) fuq żewġt itfal li
kienu ħbieb ħafna. Għid x’għamlu dawn iż-żewġt itfal biex urew li huma kienu ħbieb tassew.
3. Ix-Xogħol Li Jsir fil-Kampanja – Aħdem proġett dwar ix-xogħol li tara jsir meta tmur
fil-kampanja. Semmi x-xogħol tal-bidwi u tar-raħħala (dawk li jrabbu l-bhejjem). Għid għaliex
ix-xogħol tal-bidwi u tar-raħħal huwa bżonnjuż għalina. Sib stampi u ħu ritratti biex issebbaħ
ix-xogħol tiegħek.
4. Il-Flora u l-Fawna Maltija – Aħdem proġett dwar il-flora u l-fawna li nistgħu ngawdu
fil-kampanja tagħna. Għid kif nistgħu nibżgħu għall-flora u l-fawna. Semmi xi ftit eżempji ta’
flora u fawna u sib stampi biex issebbaħ il-proġett tiegħek.
5. Nibżgħu għall-Kampanja – Aħdem proġett dwar kif nistgħu nibżgħu għall-kampanja. Għid kif
għandha tkun l-imġiba tagħna meta mmorru fil-kampanja. Sebbaħ ix-xogħol bi stampi. Ikteb
erba’ regoli sempliċi taħt il-kapxin ‘AGĦMEL’ u erba’ oħra taħt il-kapxin ‘TAGĦMILX’.
6. Mezzi ta’ Trasport Antiki f’Malta – Agħmel riċerka biex imbagħad taħdem proġett dwar xi
mezzi ta’ trasport li kienu jintużaw f’Malta fl-antik. Semmi mill-inqas żewġ mezzi ta’ trasport
antiki. Waħħal stampi biex issebbaħ il-proġett tiegħek.
7. Il-Mezzi ta’ Trasport u l-Ambjent – Aħdem proġett u fih semmi mezzi ta’ trasport li nużaw
illum. Għid kif nistgħu nibdew nivvjaġġaw mingħajr ma nħammġu l-arja u l-ambjent ta’
madwarna. Sebbaħ il-proġett b’xi stampi.

B (ii): IL-LISTA TAL-PROĠETTI:
SENA B – sena skolastika 2017 – 2018

(għat-Tielet Sena Primarja)

(N.B. It titlu flimkien mad-deskrizzjoni tat-titlu għandhom jidhru fil-bidu tal-proġett )
1. Annimal Li Nżomm Bħala Ħabib Speċjali – Aħdem proġett dwar annimal li għandek u li
żżomm bħala ‘pet’. Għid kif ġie għandek, kemm ilu għandek, kif tieħu ħsiebu u għaliex tħobbu
ħafna. Waħħal ritratti tagħkom flimkien.
2. Żjara fil-Kampanja – Aħdem proġett dwar żjara li għamilt fil-kampanja. Għid ma’ min mort,
u semmi xi affarijiet sbieħ tal-kampanja li kellek ċans tara. Għid kif nistgħu nibżgħu
għall-kampanja tagħna. Waħħal xi ritratti li ħadt waqt iż-żjara.
3. Għaliex Jogħġobni l-Pajsaġġ Malti – Aħdem proġett biex turi għaliex jogħġbok il-pajsaġġ
Malti. Ikteb dwar mill-inqas tlieta minn dawn: l-għoljiet, il-widien, il-pjanuri, il-bajjiet u
l-irdumijiet. Sebbaħ il-proġett b’xi ritratti li ħadt inti stess.
4. L-Importanza tal-Ilma fil-Kampanja – Aħdem proġett dwar l-ilma fil-kampanja. Għid minn
fejn jiġi l-ilma, kif nippruvaw naħżnu l-ilma tax-xita, u kif ma nħallux l-ilma tax-xita jmur kollu
l-baħar. Għid ukoll kif jintuża l-ilma fil-kampanja. Sebbaħ il-proġett bl-istampi.
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5. Kitba ta’ Artiklu – Ikteb artiklu biex jiġi ppubblikat fil-fuljett tal-Kunsill Lokali; għid kif rajt
xi nies li m’humiex jibżgħu għall-kampanja. Għid x’jista’ jagħmel il-kunsill biex iħajjar lin-nies
jibżgħu iktar għall-kampanja ta’ madwarna.
6. Qabbel Mezzi ta’ Trasport Antik ma’ Wieħed tal-Lum – agħmel riċerka biex tkun tista’
tqabbel mezz ta’ trasport li kien jintuża f’Malta fl-antik ma’ mezz ta’ trasport li jintuża llum.
Għid liema taħseb li hu l-aħjar, jekk hux dak antik jew dak tal-lum. Sebbaħ il-proġett tiegħek
bl-istampi.
7. Ir-Rota Tiegħi – Aħdem proġett dwar ir-rota tiegħek. Għid kif ġiet għandek, fejn tmur biha u
għaliex tħobb tużaha. Waħħal ritratti tiegħek bir-rota biex issebbaħ il-proġett.

C (i):
Marks
A

B
C
D
E

C (ii):

Project Assessment Criteria
Quality of work
Excellent: evidence (photographs, pictures, drawings, information) is ample and
of different forms. It is all relevant to the project. Presentation (introduction to
the project, main items, conclusion) has very good structure.
Very Good: evidence is sufficient and relevant to explain project. Presentation
has a good stucture.
Good: evidence is sufficient and relevant to explain the project. Presentation has
a weak structure but the main points are present.
Fair: evidence is limited and most of it is relevant to the project. Presentation
lacks structure but a few main points are present.
Poor: evidence is very limited and most of it is not relevant to the project.
Presentation lacks structure.

L-Assessjar tal-Proġett

N.B. Għall-iskop ta’ din l-għodda ta’ assessjar,
(a) L-EVIDENZA tinkludi ritratti, stampi, tpenġija, illustrazzjonijiet u informazzjoni miġbura;
(b) IL-PREŻENTAZZJONI tinkludi l-introduzzjoni, l-iżvilupp tat-temi prinċipali
l-konklużjoni.
Marki
Kwalità tax-xogħol
A
Eċċellenti: hemm evidenza (ritratti, stampi, tpenġija, illustrazzjonijiet,
informazzjoni) ċara u ta’ diversi forom. L-evidenza kollha hija rilevanti
għall-proġett. Il-preżentazzjoni (l-introduzzjoni, temi prinċipali, konklużjoni) hija
ppreżentata b’mod strutturat.
B
Tajjeb ħafna: l-evidenza hija suffiċjenti u rilevanti għall-ispjega tal-proġett.
Il-preżentazzjoni għandha struttura tajba.
C
Tajjeb: l-evidenza hija suffiċjenti u rilevanti għall-ispjega tal-proġett. L-istruttura
tal-preżentazzjoni m’hijiex tajba biżżejjed però l-punti prinċipali huma msemmija
kollha.
D
Mhux ħażin: l-evidenza hija limitata imma l-biċċa l-kbira tagħha hija rilevanti
għall-proġett. Il-preżentazzjoni hija nieqsa mill-istruttura imma xi punti prinċipali
huma msemmija.
E
Fqir: l-evidenza hija limitata ħafna u ħafna mill-evidenza m’hijiex rilevanti
għall-proġett. Il-preżentazzjoni ma fihiex struttura.
Yony Pace u Anthony Farrugia
Uffiċjali Edukattivi Primarja CMD
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