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Dan il-proġett huwa iffinanzjat bl-appoġġ tal-Kummissjoni
Ewropeja. Din il-pubblikazzjoni tirrifletti l-opinjonijiet talawtur biss u l-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli
għal kwalinkwe użu li jista’ jsir mill-informazzjoni li tinsab
fiha.

Evalwazzjoni – RiŜultat ta’ intervisti mal-parteëipanti
•

Il-mistoqsijiet li ntuŜaw fl-assesjar kienu faëli u fehmuhom il-parteëipanti kollha, fil-fatt ma sabux diffikultajiet biex jirrispondu. Lgħalliema kienu hemm lesti biex jagħtu l-għajnuna f’kaŜ ta’ bŜonn. Din l-għajnuna kienet meħtieāa biss f’xi waqtiet Ŝgħar.

•

Il-ħin ipprovdut għall-assesjar prattiku kien biŜŜejjed għall-parteëipanti kollha. Xi wħud stqarrew li l-assessjar kien qasir wisq biex
juru verament dak li tgħallmu. Il-parteëipanti kollha xtaqu li kellhom ië-ëans juru aktar l-abbiltajiet tagħhom.
 Għalhekk l-assessjar prattiku seta’ ttawwal biex l-istudenti jkunu jistgħu jipproduëu biëëa xogħol oħra.

•

It-taħriā prattiku qabel l-assessjar kien biŜŜejjed għall-parteëipanti kollha, infatti waqt l-assesjar kellhom jagħmlu l-istess xogħol
bħallikieku qegħdin fuq il-post tax-xogħol. Peress li huma mdorrijin bin-nies li jiāu jŜuru l-forn, il-fatt li kien hemm il-barranin
madwahom waqt l-assessjar ma tellifhom xejn.

•

Dwar it-taħriā teoretiku ta’ qabel l-assessjar, il-parteëipanti qalu li kienu biŜŜejjed. (Madankollu l-għalliema stqarrew li l-ħin
iddedikat għat-tagħlim teoretiku kien limitat ħafna riŜultat tad-dmirijiet ta’ kuljum tal-parteëipanti fil-forn.)
 Aktar ħin iddedikat għal tagħlim teoretiku għandu jkun ippjanat għal taħriā fil-futur.

•

L-assessjar fih innifsu ma kienx iebes għall-parteëipanti. Setgħu jagħmlu uŜu mill-materjali u l-apparat kollu li kienu juŜaw filwaqt li
kienu mdorrijin bil-preŜenza ta’ barranin li jiāu jŜuruhom fil-forn. Aāenziji oħra li jipprovdu t-taħriā għandhom joqgħodu attenti għallinfluwenza mill-preŜenza tal-barranin fuq il-parteëipanti waqt l-assessjar speëjalment jekk dawn ma jkunux imdorrijin bħal dawk ta’
Chance B.

•

Il-parteëipanti ma semmew xejn bħala suāāerimenti biex itejbu l-assessjar.

•

Ir-raāunijiet wara l-parteëipazzjoni tagħhom f’dan l-assessjar kienu li huma xtaqu juru x’tgħallmu u x’valur jistgħu jagħtu lis-suq
tax-xogħol. L-għarfien u l-konferma tal-abbiltajiet tagħhom huma ta’ importanza kbira.

KonkluŜjonijiet:
•

Il-parteëipanti kollha ħassew li l-esperjenza tal-assessjar kienet poŜittiva u ħadd ma ħassu stressjat iŜŜejjed bl-istess assessjar.

•

L-unika kritika li saret minn xi parteëipanti kienet li kellhom ftit ħin biex verament juru x’kapaëi jagħmlu. KwaŜi ħassewhom qed
jaħdmu b’mod aktar baxx mill-kapaëitajiet tagħhom.

•

Għalhekk jeħtieā li wieħed jikkunsidra li l-assessjar isir b’tali mod li jkun aktar miftuħ biex il-parteëipant juri aktar x’kapaëi
jagħmel.

•

Il-parteëipanti kollha jemmnu li b’ëertifikat uffiëëjali jkunu qed itejbu ë-ëans tagħhom li jidħlu fid-dinja tax-xogħol u għalhekk lesti
li jappoāājaw dawn l-isforzi. Kollha qablu li jirrakkomandaw lil persuni oħra jipparteëipaw f’dan l-assessjar bl-għan li jakkwistaw
ëertifikat uffiëëjali.

