
 

 

 
Indiċi ta’ Implimentazzjoni ta’ RESCUR għall-għalliem/a 

 
Attendejt kors ta’ taħriġ dwar l-użu ta’ dan il-manwal fil-klassi?   
Qrajt il-linji gwida fl-introduzzjoni tal-Manwal?   
Qed jiġi ddedikat biżżejjed ħin biex tagħmel l-attivitajiet kif issuġġeriet fil-manwal?   
Qiegħed/Qiegħda taddatta l-livell tal-attività (bażiku/intermedju/avvanzat) skont il-
ħtiġijiet tal-istudenti fil-klassi tiegħek?  

 

Qiegħed/qiegħda tagħmel użu mir-riżorsi pprovduti fil-manwal għall-attivitajiet?  
Qiegħed/qiegħda tuża l-metodu SAFE fl-implimentazzjoni tal-kurrikulu? 

o tagħmel programm ta’ attivitajiet li jwassal għall-iżvilupp tal-ħiliet tal-
istudenti? (Sekwenza) 

o qed tuża strateġiji attivi biex tgħallem il-ħiliet? (Attiv) 
o issegwi ħin skedat, regolari matul is-sena skolastika? (Iffokat) 
o timmira li tgħallem ħiliet speċifiċi ta’ reżiljenza iktar milli żvilupp 

pożittiv ġenerali? (Espliċitu), 

 

Qiegħed/qiegħda taddatta l-kurrikulu skond il-ħtiġijiet u l-interessi tal-istudenti, 
inkluż attivitajiet u riżorsi li huma addattati skont l-iżvilupp tat-tfal u l-kultura 
tagħhom? 

 

Qiegħed/qiegħda timplimenta l-kurrikulu eżatt skont l-istruzzjonijiet fil-manwal?  
Iżżomm rekord regolari tal-progress, il-ħiliet u d-diffikultajiet tal-istudenti fil-ħiliet li 
qegħdin jitgħallmu? 

 

Qiegħed/qiegħda tinkoraġġixxi b’mod regolari lill-istudenti biex jirriflettu u 
jimmoniterjaw it-tagħlim tagħhom stess? 

 

Qiegħed/qiegħda timla l-assessment checklists fl-aħħar tal-unit?  
Qiegħed/qiegħda titlob lill-istudenti biex jimlew is-self assessment checklists fl-
aħħar tal-unit? 

 

Qiegħed/qiegħda tagħti l-opportunità lill-istudenti biex jipprattikaw il-ħiliet li 
qegħdin jitgħallmu fil-klassi u barra mill-klassi, eżempju waqt il-logħob? 

 

Qiegħed/qiegħda tinkoraġġixxi lill-istudenti jużaw il-ħiliet tar-reżiljenza 
f’sitwazzjonijiet ta’ sfida jew diffiċli, bħal diffikultajiet fit-tagħlim, problemi fir-
relazzjonjiet, fi żmien l-eżamijiet u fi żmien ta’ bidla? 

 

Qiegħed/ qiegħda timplimenta b’mod regolari l-attivitajiet estiżi kif inhu ssuġġeriet 
fil-kurrikulu? 

 

Qiegħed/qiegħda timplimenta b’mod regolari l-attivitajiet tad-dar?  
Qiegħed/qiegħda żżomm lill-ġenituri infurmati fuq l-attivitajiet li qegħdin isiru fl-
iskola u kif huma jistgħu jkomplu jirrinforzaw l-attivitajiet permezz tal-Manwal 
għall-Ġenituri? 

 

Qiegħed/qiegħda ddaħħal il-kurrikulu f’oqsma kurrikulari oħrajn bħal-litteriżmu, in-
numeracy, ix-xjenza u l-kreattività? 

 

Qiegħed/qiegħda tfittex li ssaħħaħ il-ħiliet tar-reżiljenza fil-prattika tiegħek ta’ 
kuljum, bħall-pedagoġija, l-użu tar-riżorsi, l-immaniġġjar tal-klassi, u r-relazzjonijiet 
mal-istudenti tiegħek? 

 



 

 

Qiegħed/qiegħda tkun mudell ta’ ħiliet ta’ reżiljenza pożittivi fil-prattika tiegħek fil-
klassi? 

 

Qiegħed/qiegħda torbot il-kurrikulu mal-attivitajiet tal-iskola kollha fil-bini tar-
reżiljenza?  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


