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 Ix-xogħol għad-dar, jew homework, huwa parti importanti ħafna mill-proċess 

ta’ tagħlim. Huwa xogħol li jikkumplimenta dak li jsir fil-klassi u jgħin biex it-

tfal jagħmlu l-progress mistenni.  

 

 L-għalliema jagħtu ammont raġonevoli ta’ xogħol għad-dar. Dan dejjem 

jinkiteb fuq id-djarju tal-iskola jew pitazz apposta.  

 

 Il-ħin li t-tfal jieħdu biex jagħmlu dan ix-xogħol jiddependi mill-ħiliet tagħhom 

u minn kemm huma kapaċi jaħdmu mingħajr telf ta’ħin. Jekk it-tfal idumu ħin 

eċċessiv biex ilestu x-xogħol, intom ġentilment mitluba tibagħtu nota lill-

għalliema.  

 

 L-għalliema jagħtu xogħol li jirrifletti l-abbiltajiet tat-tfal. Għalhekk ix-xogħol 

li jingħata jista’ jkun differenti.  

 

 B’mod ġenerali, it-tfal kuljum jingħataw xogħol fil-Matematika flimkien ma’ 

xogħol f’suġġett jew suġġetti oħra. Fi tmiem il-ġimgħa jew vaganzi, jista’ 

jingħata aktar xogħol mis-soltu.  

 

 Huwa mistenni li t-tfal jaqraw ftit kuljum anke jekk dan ma jkunx imniżżel 

bħala xogħol għad-dar.  

 

 Ġenituri jew kustodji għandhom jaraw li x-xogħol tad-dar qed isir. Ġenituri jew 

kustodji m’għandhomx jagħmlu x-xogħol tat-tfal, anke jekk dan ma jkunx lest 

kollu. Meta jiġri hekk dan ikun ta’ tfixkil u mhux ta’ għajnuna.  

 

 L-għajnuna tal-ġenituri jew kustodji għandha tonqos aktar ma t-tfal jikbru. Iżda 

l-preżenza tal-ġenituri jew kustodji tibqa’ importanti tul il-proċess tat-tagħlim 

kollu.  

 

 Meta ma jingħatax xogħol għad-dar, huwa mistenni li jsir aktar qari, reviżjoni 

jew studju. Dan jgħodd ukoll għal meta l-għalliema jkunu morda.  

 

 F’xi ċirkustanzi, l-għalliema jitolbu lill-ġenituri jew kustodji biex jiffirmaw ix-

xogħol li t-tfal ikunu għamlu.  

 

 Jekk it-tfal ma jagħmlux il-homework, l-għalliema jinfurmaw lill-ġenituri jew 

kustodji permezz ta’ nota.  

 



 Il-ġenituri jew kustodji huma mitluba jiffirmaw din in-nota u jibagħtuha lura l-

iskola mat-tfal. B’hekk l-għalliema jkunu ċerti li ġenituri jew kustodji jafu li l-

homework ma sarx jew ma sarx kollu.  

 

 Flimkien man-nota, it-tfal iridu jippreżentaw ix-xogħol kollu li kellhom 

jagħmlu.  

 

 Mat-tielet darba li t-tfal ma jagħmlux ix-xogħol tad-dar, dawn jinżammu 

ġewwa waqt brejk u jingħataw xogħol extra x’jagħmlu. 

 

 Meta t-tfal ikunu morda, ix-xogħol tad-dar jingħata biss meta t-tfal jerġgħu lura 

l-iskola u mhux waqt li t-tfal ikunu morda. It-tfal ikollhom ċans jagħmlu dan 

ix-xogħol u l-għalliema jikkoreġuh fi żmien raġonevoli u skond l-eżiġenzi.  
 

 


