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Issa li wasalna lejn tmiem sena skolastika oħra, nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk l-għalliema li minn 

żmien għal żmien għoġobhom jaqsmu r-riżorsi maħluqa minnhom ma’ għalliema oħra fuq is-sit 

uffiċjali għat-tagħlim tal-Malti www.malti.skola.edu.mt, biex b’hekk żdied l-għadd ġmielu ta’ 

riżorsi li maż-żmien ħolqot it-Taqsima tal-Malti tad-Dipartiment tal-Kurrikulu.  Dan il-kontribut 

flimkien mal-ħidma kbira tal-għalliema tar-riżorsi, għen sabiex illum dan is-sit jiġbor fih bank ta’ 

riżorsi u informazzjoni oħra utli għal kull min qed jgħallem jew jitgħallem il-Malti. 

 

Fuq dan is-sit wieħed isib għodda għat-tagħlim tal-Malti li tvarja mill-ewwel snin tal-Kinder, 

sal-aħħar sena tas-Sekondarja.  Din l-għodda li tista’ tintuża mill-għalliema, studenti kif ukoll 

ġenituri, tkopri ħiliet differenti tal-lingwa u għalhekk, ngħidu aħna, wieħed jista’ jsib siltiet 

għall-fehim mis-smigħ, riżorsi għat-tagħlim tal-grammatika biex jitħaddmu fuq il-bord interattiv, 

preżentazzjonijiet Powerpoint għat-tagħlim tal-letteratura, novelli moqrija, għanjiet għat-tfal u 

għajnuniet ortografiċi.  Fl-istess sit wieħed isib ukoll galvi tad-dokumentazzjoni meħtieġa 

mill-għalliema fit-twettiq ta’ xogħolhom fil-klassi, is-sillabi u karti tal-eżamijiet imgħoddija.  Is-sit 

jaħseb ukoll għat-tagħlim tal-Malti bħala lingwa barranija u għalhekk wieħed jista’ jsib 

dokumentazzjoni u riżorsi marbutin ma’ dan il-qasam fit-tagħlim tal-Malti.  Fis-sit tal-Malti wieħed 

isib ukoll fuljetti edukattivi u karti ta' taħriġ marbutin ma' attivitajiet li d-dipartiment tal-Malti 

jorganizza minn żmien għal żmien għall-iskejjel. 

 

Nixtiequ wkoll li dan is-sit iservi ta’ vetrina għax-xogħol u l-prattiċi tajbin li ħafna għalliema 

tal-Malti fis-sekondarji, kif ukoll għalliema fil-primarji, jkunu qegħdin iħaddmu fl-iskejjel rispettivi 

tagħhom.  Għalhekk jekk wieħed iżur is-sezzjoni ta’ dan is-sit ‘Vetrina’, se jkun jista’ jara ritratti 

marbutin ma’ attivitajiet ta’ tagħlim kif ukoll esibizzjonijiet li jippromwovu x-xogħol tal-istudent.  

L-għan huwa li naqsmu ideat ta’ kif jista’ jiġi esibit ix-xogħol tal-Malti tal-istudent, u hekk ngħinu 

sabiex jinħoloq ambjent isbaħ għall-klassi fejn isir it-tagħlim tal-Malti.  Din għandha sservi biex 

timmotiva lill-istudent, kif ukoll sabiex tħeġġeġ għalliema oħra jaqsmu magħna l-prattiċi u l-ideat 

tajbin fejn jidħol it-tagħlim tal-Malti.  Għalkemm ħafna mir-ritratti jitkellmu waħedhom, oħrajn 

huma marbutin ma’ pedagoġija li hemm spjega qasira tagħha. 

 

Inħeġġu lill-għalliema biex ikomplu jużaw is-sit malti.skola.edu.mt u jaqsmu aktar riżorsi u 

materjal ieħor li joħolqu huma u l-istudenti tagħhom biex inkabbru dan is-sit għall-ġid tat-tagħlim 

tal-Malti.  Min ikollu xi materjal li jixtieq jgħaddihulna biex jittella’ fuq is-sit jista’ jagħmel dan billi 
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jew jibagħtu bil-posta elettronika fl-indrizzi  tal-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti jew jgħaddih lill-Kap 

tad-Dipartiment tal-Kulleġġ. 

 

Nieħdu wkoll l-okkażjoni biex infakkru u nħeġġu lill-għalliema tal-klassijiet primarji u medji biex 

jużaw aktar ir-riżorsi tal-bord interattiv (il-proġett tar-riżorsi elettroniċi, l-RLO’s) li jinsabu fil-kamra 

tal-fronter immarkata RLO’s.  Nixtiequ ninfurmaw lill-għalliema li l-RLOs jistgħu jiġu imniżżla u 

użati offline mill-ħolqa miktuba hawn taħt: 

 

1. Idħol fil-ħolqa; https://ftp.siveco.ro/aelmalta/maltalessons/ uża username:  aelmalta u password: 

mahtohve. 
2. Agħżel is-suġġett u l-RLO li tixtieq tniżżel. 

3. Agħfas download u r-riżorsa digitali tinżel f'forma ta' zipped file. 

4. Mur fuq iz-zipped file u agħfas right click u mid-dropdown agħżel Extract All. 

5. Meta l-folder ikun unzipped agħfas fuq il-file index.html u l-lezzjoni digitali tibda. Importanti li 

x'ħin tiftaħ il-file index.html ma' tiftħux bil-Microsoft Edge li huwa l-browser il-ġdid.  Agħfas 

right click fuq il-file index.html, agħżel Open With, u mil-lista agħżel browser bħal-Chrome, 

Firefox jew Internet Explorer.  Biex tevita li dan il-proċess tal-aħħar tirrepetih għal ħafna drabi 

nissuġerixxu li meta tagħmel Open With, tagħżel Choose Another App, tagħżel il-browser minn 

hemm u timmarka l-kaxxa Always Use this App for extension .html. 

 

Napprezzaw ukoll il-kummenti tal-għalliema li qed jużaw dawn ir-riżorsi billi jiktbulna ittra 

elettronika u jgħidulna fejn qed isibu xi problema jew diffikultà fit-tħaddim ta’ dawn ir-riżorsi biex 

nirranġawha ħalli ntejbu dejjem il-kwalità tat-tagħlim tal-Malti fil-klassijiet tagħna. 
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