
 

 

 

13/03/2021 

Għeżież Ġenituri, 

Se naqsam magħkom tagħrif dwar il-mod kif se jimxu l-affarijiet min-nhar it-Tnejn 15 ta’ Marzu. 

1. Kull klassi, KG1 sa Year 6, se jkollha lezzjonijiet b’mod virtwali. 

2. Kull għalliem se juza MS Teams biss biex iwassal il-lezzjonijiet. 

3. Kull għalliem se jfassal timetable u se jaqsam din it-timetable mal-istudenti tiegħu. 

4. LSEs se jaħdmu mal-istudenti tagħhom u mal-għalliema tal-klassi. 

5. Fuq il-linji gwida tad-Direttorat, il-lezzjonijiet se jkunu ftit iqsar u l-breaks aktar spissi. Dan 

biex l-istudenti jiċċaqalqu minn quddiem il-monitor u jserrħu għajnejhom.  

6. L-istudenti għandhom ikollhom il-kotba u r-riżorsi meħtieġa għal-lezzjonijiet viċin tagħhom. 

Huma se jkunu jafu liema lezzjonijiet għandhom fil-ġurnata għalhekk mhemmx skuża biex ma 

jkunux ippreparati. 

7. Mhix komda li rridu noqogħdu nistennew lil xi ħadd li jidħol tard għal-lezzjoni jew li ma jkunx 

ipprepara r-riżorsi minn qabel. 

8. Niftakru li daqslikieku qegħdin skola; għalhekk neżiġi li kull student ikun lest u ippreparat fit-

8.30a.m. biex jissieħeb għal-lezzjoni. 

9. Nissuġġerixxi li kull student jilbes it-track suit tal-iskola. Hekk mentalment aktar jassoċja lilu 

nnifsu mal-iskola allavolja qiegħed id-dar. 

10. Infakkar biex titfu l-microphone waqt li l-għalliema għaddejja bil-lezzjonijiet. Hekk l-

istorbju/kliem li jkun għaddej fid-dar, ma jinstemax minn kulħadd. 

11. Imbagħad il-microphone jinxtegħel biss meta l-istudent ikun se jitkellem hu. 

12. Nissuġġerixxi li l-istudent li kapaċi jaħdem waħdu, jilbes head phones biex ikun jista’ jiffoka 

aktar fuq dak li tkun qed tgħid l-għalliema. Meta student ikun bla headphones ikun qed 

jisma’ lill-għalliema u l-istorbju tad-dar ukoll.  

13. Jekk l-għalliema qed tistaqsi xi ħaġa lill-istudent, ma jaqbżux il-kbar jew il-ġenituri bir-

risposta. 

14. Ir-rispett mhemmx isbaħ minnu. Nuru rispett u apprezzament lejn il-preparamenti ta’ kull 

għalliem. 

15. Inħallu f’idejn l-għalliem biex imexxi hu.  

16. Kull għalliem se jieħu l-attendenza tal-istudenti tal-klassi, kuljum. 

17. Mhux xieraq li jkollna studenti li ma jidħlux għat-tagħlim online għax jibqgħu reqdin jew għax 

ma jridux. Kieku qegħdin l-iskola, iqumu u jmorru. L-istess għat-tagħlim online. 

Dawn huma punti li xtaqt naqsam ma’ kulħadd biex ikollna esperjenza ta’ suċċess. It-tagħlim irid 

jibqa’ għaddej. Għalhekk qed nitlob is-support mill-ġenituri.  

Jekk hemm xi ħaġa fuq moħħkom ibagħtu email fuq mrc.gharghur.pr@ilearn .edu.mt  

mailto:mrc.gharghur.pr@ilearn


Grazzi ta’ kollox, 

Ms Ben                Ms Pat, Ms Pam 

Kap tal-Iskola     Asst Kapijiet  

 


