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Studenti tal-Iskola Virtwali li ħa jagħmlu l-Eżamijiet Annwali tal-Iskejjel Medji u Sekondarji ta’ Ġunju
2021 onlajn
________________________________________________________________________________________
Suġġett:

Il-Kapijiet tal-Iskejjel huma mitluba jwasslu din l-informazzjoni lill-ġenituri/kustodji tal-istudenti li jattendu l-Iskola
Virtwali u li se joqgħodu għall-Eżamijiet Annwali ta’ Ġunju 2021 onlajn.
1.

Is-suġġetti li l-istudenti ta’ bejn is-Seba’ u l-Għaxar Sena segwew fuq il-Virtual School se jkollhom l-eżamijiet
tagħhom onlajn. Dawn is-suġġetti huma x-Xjenza, l-Ingliż, il-Malti u l-Matematika (is-7 u t-8 Sena) u l-Fiżika,
l-Ingliż, il-Malti u l-Matematika (id-9 u l-10 Sena).

2.

Meta jiġu biex jagħmlu l-eżamijiet, l-istudenti ħa jagħżlu minn żewġ modi kif jagħmluhom:
a. Jew jipprintjaw il-karti tal-eżamijiet u jiktbu fuqhom; jew
b. Jiktbu t-tweġibiet tagħhom fuq karti A4 vojta.

3.

L-istudenti għandhom jidħlu fuq MS Teams billi jsegwu l-proċedura li jużaw għal-lezzjonijiet virtwali.

4.

L-għalliem jagħti l-karta tal-eżami lill-istudenti b’mod virtwali. L-istudenti mbagħad iridu jew jiktbu t-tweġibiet
tagħhom fuq il-karta tal-eżami li jkunu printjaw jew inkella jsegwu l-mistoqsijiet minn fuq l-iscreen u jiktbu
t-tweġibiet tagħhom fuq il-karta vojta li jkollhom.

5.

L-istudenti għadhom jiktbu b’mod ċar isimhom, l-iskola u l-klassi fuq kull faċċata tal-karti li ħa jużaw (kemm
jekk printjati kif ukoll jekk vojta).

6.

Qabel ma jibda eżami l-istudenti jkollhom ħames minuti ċans biex jipprintjaw il-karta tal-eżami jew inkella
jippreparaw il-karti vojta.

7.

Studenti li jagħmlu l-eżami fuq karti vojta jridu jiktbu b’mod ċar in-numru ta’ kull mistoqsija.

8.

Għall-eżamijiet tal-Fehim mis-Smigħ, l-istudenti se jingħatalhom ir-rekording mill-għalliem tal-klassi.
L-istudenti jridu jisimgħu r-rekording filwaqt li jaraw il-mistoqsijiet fuq l-iscreen. L-istudenti jiktbu t-tweġibiet
tagħhom fuq il-karta printjata jew fuq il-karta vojta.

9.

Malli jgħaddi l-ħin tal-eżami, l-istudenti għandhom jieqfu jiktbu. Imbagħad ikollhom nofs siegħa ċans biex
itellgħu t-tweġibiet tagħhom fuq l-MS Teams billi jsegwu din il-proċedura:
a) L-istudenti jużaw il-mowbajl biex jieħdu ritratt ta’ kull paġna tal-karta tal-eżami;
b) Jibagħtu dawn ir-ritratti lill-imejl personali tagħhom;
c) Imbagħad itellgħu dawn ir-ritratti mill-imejl tagħhom għal fuq MS Teams fil-folder jismu Assignment.

10. L-istudenti li jagħmlu l-eżamijiet onlajn jista’ jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom Ħin Miżjud bħala
Arranġament ta’ Aċċess jekk huma ntitolati għal dan il-provvediment (25% tal-ħin totali tal-karta).
11. Il-camera u l-awdjo tal-laptop/PC iridu jkunu mixgħulin matul l-eżami kollu.
12. L-istudent jistgħu jieħdu toilet breaks bil-permess tal-inviġilatur li jkun qed jissorvelja l-istudenti virtwalment.
13. Ma jistax ikun hemm adulti preżenti fil-kamra waqt l-ezami.
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14. Ta’ min wieħed jgħid li ħafna mill-istudenti li qegħdin isegwu l-lezzjonijiet fl-Iskejjel Virtwali huma diġà familjari
mal-proċessi deskritti hawn fuq. L-istudenti spiss ikunu mitluba mill-għalliema tagħhom biex jaraw xogħol
minn fuq l-iscreen tal-kompjuter, iniżżlu fajls, jieħdu ritratti tax-xogħol tagħhom u jtellgħu fajls fil-folder
Assignments ta’ MS Teams. Minkejja dan, hu pjanat li fil-ġimgħat li ġejjin l-istudenti jingħataw eżerċizzji
qosra fejn huma jipprattikaw il-proċess li ħa jintalbu jsegwu meta jkunu qegħdin jagħmlu l-eżamijiet onlajn.
Grazzi tal-kooperazzjoni.

Sandra Ebejer
Direttur,
Id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar
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