
 

 

 

 

 

 

 

Gwida għall-iLearn Parental Portal 

 

 

 

 

 



iLearn Parental Portal 

iLearn huwa ambjent virtwali tat-Tagħlim li qiegħed jintuża fl-iskejjel 

tagħna. Huwa estenzjoni tal-iskola fiżika fejn it-tagħlim isir f’ambjent 

mingħajr perikli. 

L-għan tal-ambjent virtwali tat-tagħlim huwa li jinvolvi lill-genituri u lill-

kustodji fl-edukazzjoni ta’ uliedhom. Huma jistgħu jiċċekjaw il-progress 

ta’ uliedhom u jkunu aktar konxji dwar dak li qiegħed jiġri fl-iskola. 

 

Kif tillogja fl-iLearn 

Idħol mygov.mt 

Biex tillogja fl-iLearn bħala ġenitur, għandek 

bżonn numru tal-e-ID u l-password. Jekk 

m’għandekx e-ID, ikklikja fuq Tirreġistra għal e-

ID biex ikollok aktar tagħrif. Jekk insejt il-

password, ċempel 21226627/8. 

Jekk taf in-numru tal-e-ID u l-password, daħħal 

dawn id-dettalji fuq in-naħa tax-xellug tal-

paġna. 

Ikklikja fuq Iffirma biex tidħol. 

Hekk kif tillogja, ikklikja fuq iLearn Parental Portal fuq in-naħa tax-

xellug tal-paġna. 



Issa se tiġi trasferit għall-websajt tal-iLearn. Erġa’ daħħal in-numru tal-

e-ID u l-password. Agħfas fuq Log In. 

 

Il-klassi tas-seklu 21 

L-iLearn VLE hi waħda mill-għodod li l-għalliema għandhom 

f’idejhom biex uliedek jitgħallmu. L-għalliema jistgħu jużaw diversi 

għodod differenti fejn jistgħu jagħmlu ħafna affarijiet f’daqqa. Eżempju 

– lill-istudenti jistgħu jgħidulhom jaqraw artikli diversi minn fuq l-

internet. Fl-istess ħin l-għalliema jistgħu jħallu gruppi ta’ studenti li 

jkunu fehmu biex jikkomunikaw u jaħsbu flimkien fuq xi idea li jkunu 



għadhom kemm qraw. F’dan il-waqt, l-għalliema jkunu jistgħu jduru 

ma’ dawk l-istudenti li mhux qegħdin jifhmu u jgħinuhom, forsi 

b’kontenut diġitali u viżiv li jgħin lil uliedna. 

 

X’jagħmlu uliedkom fuq iLearn VLE? 

Ilearn VLE (Virtual Learning Environment) hija pjattaforma diġitali. L-

għalliema għandhom iċ-ċans li jitfgħu kontenut, bħalma huma filmati u 

assessjar, fost affarijiet oħra. Dan jagħmluh biex uliedkom ikunu jistgħu 

jkomplu jitgħallmu minn fejn iridu u b’liema pass iridu. B’hekk l-

għalliema jkunu qegħdin jippruvaw jilħqu lil kulħadd għax kull 

individwu jitgħallem bir-rittmu tiegħu. 

 

Meta tgħid jitgħallmu fejn iridu, xi trid tfisser? 

Dan ifisser li l-għalliema 

jpoġġu materjal li ġie 

mgħallem fil-klassi. B’hekk l-

istudenti għandhom l-

opportunità li jistgħu 

jirrevedu dak li sar matul il-

ġurnata fil-kwiet ta’ darhom 

jew tan-nanniet tagħhom. 

Ifisser ukoll li meta joqrob 

iż-żmien tal-eżamijiet, l-istudenti jistgħu jirrevedu dak kollu li kien 

mgħallem matul is-sena skolastika. 

 



X’nistgħu naraw fuq ilearn? 

(1) Il-ġenituri se jkollhom id-dritt li jaraw il-marki ta’ nofs is-sena 

u tal-aħħar tas-sena. B’hekk spiċċa ż-żmien ta’ stennija biex ir-

riżultati joħorġu. Iktar ’il quddiem, hemm il-possibilita’ li l-marki 

ta’ matul is-sena jibdew jidhru wkoll. 

(2) Il-ġenituri se jkunu nfurmati fuq dak li qiegħed jiġri fl-iskola 

ta’ uliedhom mill-kamra tal-iskola. Il-kapijiet tal-iskola u t-timijiet 

tagħhom se jkunu qegħdin iżommukom aġġornati minn din is-

sezzjoni. 

(3) Jekk l-għalliema jkunu jridu, jistgħu jagħtu aċċess fil-kamra 

virtwali fejn uliedkom qegħdin jitgħallmu. Dan ifisser li bħala 

ġenitur tista’ tkun taf ix-xogħol mogħti u tgħin lil uliedek fix-xogħol 

tagħhom. 

 

X’affarijiet oħra nistgħu naraw? 

L-istampa fuq il-lemin turi dak kollu li intom tistgħu taraw.  Aktar 

tagħrif fil-qosor fuq x’tista’ ssib f’dawn il-kmamar jidher hawn taħt. 



 

Carers Information Centre 

Din hija kamra sempliċi imma verament utli għall-ġenituri. 

Fiha se ssibu numri tat-telefon importanti. 

 

F’liema Kaxxa? 

Meta tagħfsu din l-ikona, se jidhru dawn l-ikoni b’iktar 

informazzjoni: 

Ġo din il-kamra għandkom issibu informazzjoni u tagħlim dwar: 

1. Il-kliem li jintuża u assoċċjat mat-tagħlim diġitali. 

2. Mistoqsijiet komuni dwar il-proġett tat-tablets. 

3. Indikaturi li juru jekk uliedna humiex qegħdin jilħqu l-għanijiet fl-

edukazzjoni. 

4. Xi tfisser li tkun ċittadin diġitali. 

5. Il-pedagogija jew il-metodu kif isir it-tagħlim bit-tablets. 

6. Il-pjattaforma diġitali f’iktar dettal. 

 



Parents’ Room 

Kif juri l-isem tal-kamra, il-

ġenituri jagħżlu l-kulleġġ u l-

iskola tagħhom. Hemm se 

jaraw l-informazzjoni 

relatata mal-iskola ta’ uliedhom. 

 

Useful Links 

Din hi karma li tiġbor fiha diversi kmamar oħra ta’ tagħrif u 

tagħlim fosthom: 

 

 

Karti tal-eżamijiet 

li għaddew 

 

Kotba b’xejn 

biex jinqraw 

 

Edukazzjoni għat-

tfal ta’ età żgħira 

 

Aqra Miegħi 

– Mod kif 

inkebbsu l-

imħabba 

għall-qari 

 

Kontenut ta’ 

diversi suġġetti 

 

Programm 

alternattiv 

ta’ tagħlim 

 

 

 



Attendenza u Marki 

Minbarra dan kollu, bħala ġenitur għandek id-dritt li tara l-attendenza u 

l-marki ta’ uliedek. F’dan il-mument ir-riżultati huma biss ta’ nofs u l-

aħħar tas-sena. Iktar ‘l quddiem il-marki u l-ħiliet li uliedek jiksbu matul 

is-sena jibdew jidhru ukoll. 

Biex int tara dan kollu trid tmur fuq Student Data. Meta tagħmel hekk  

tinfetaħlek tieqa ġdida u tara kemm l-attendenza u r-riżultati. 

Tista’ tara d-dettalji tat-tfal kollha tiegħek billi tagħżel l-isem mill-menu 

ta’ fuq. 

Fil-paġna ewlenija, se tara t-timetable tat-tifel/tifla għal dak il-jum. Fuq 

in-naħa tax-xellug, se tara ħoloq fejn tista’ tara r-riżultati, il-kalendarju 

u l-attendenza tat-tifel/tifla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartiment tal-eLearning 2015 

Numri tat-Telefon 

Għal kull għajnuna dwar l-e-ID u kif 

tillogja 21226627/8 

Għal kull għajnuna dwar l-iLearn parental 

portal 21225151 


