
Politika dwar ix-Xogħol tad-Dar 

 

L-Għan 

• Biex tappoġġja u ssaħħaħ dak li jsir fl-iskola. 

• Biex tgħin lill-għalliem jkejjel it-tagħlim u l-fehim tal-istudent. 

• Biex toħloq rabta mad-dar. 

• Biex tassisti fil-valutazzjoni formattivi. 

 

Funzjonijiet tax-Xogħol tad-Dar  

• Għandu jkun sinifikanti u x-xogħol għandu jiġi ttrattat qabel fl-iskola. 

• Għandu jkun rilevanti, jinvolvi ruħu u marbut mad-dinja ta' barra. 

• Għandu jkun varjat u mgħammar mal-ħtiġijiet u l-abbiltà tal-istudenti. 

• Għandu jkun informali wkoll relatat mar-riċerka, l-attivitajiet jew ix-xogħol 

extrakurrikulari. 

• Għandu jżid il-valur għat-tagħlim u jkun ta' benefiċċju għall-istudenti. 

• Għandu jkun kreattiv u jinseġ fl-istudenti l-imħabba li jesploraw aktar dwar is-suġġetti. 

• Għandu jtejjeb l-użu tat-teknoloġija. 

 

Tul ta' ħin suġġerit għax-Xogħol tad-Dar 

• Kinder – L-ebda Xogħol tad-Dar  m’għandu jingħata f'din l-età iżda l-ġenituri huma 

mħeġġa jaqraw lil uliedhom u jibnu fuq l-attivitajiet li saru fl-iskola. 

• L-Ewwel u t-Tieni Sena – Ix- Xogħol tad-Dar m'għandux jaqbeż l-20 minuta iżda l-qari 

huwa mħeġġeġ kuljum kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. 

• Mit-Tielet sas-Sitt Sena – Ix-Xogħol tad-Dar m'għandux jaqbeż it-30 minuta fil-livell ta' 

Yr3 u jiżdied gradwalment mingħajr ma jaqbeż il-45 minuta fil- Yr6. Xogħol tad-Dar 

indipendenti huwa mħeġġeġ hekk kif l-istudenti jikbru minn sena għal sena. L-istudenti 

għandhom jiġu mħeġġa jaqraw kuljum kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. 

• L-Erbgħa huwa jum ta’ bla Xogħol tad-Dar. Dan jirreferi għal xogħol bil-miktub iżda 

mhux għall-qari u/jew għar-riċerka 

• Nhar ta’ Ġimgħa l-istudenti jingħataw Kompitu ta' tmiem il-Ġimgħa li jista' jvarja skont 

iż-żmien tas-sena jew l-attivitajiet organizzati madwar il-pajjiż. Din hija opportunità 

mill-isbaħ għall-familja biex titlaqqa flimkien sabiex jitlesta l-kompitu u tieħdu sehem 

fl-edukazzjoni tat-tfal. 

 

 

 

 



Xogħol tad-Dar Waqt Assenzi Twal 

• Il-ġenituri għandhom jinfurmaw lill-iskola meta t-tfal tagħhom huma mistennija li 

jitilfu l-iskola għal żmien twil.  

• Komunikazzjoni frekwenti bejn l-għalliem u l-ġenitur hija mħeġġa sabiex tassisti lill-

istudent. 

• L-għalliema għandhom itellgħu kwalunkwe xogħol tad-dar fuq pjattaforma magħżula 

(MS Teams) sabiex l-istudent ikun jista' jwettaq ix-xogħol. 

• L-għalliema m'għandhomx jaċċettaw xogħol mhux virtwali minn studenti li huma 

assenti minħabba mard. 

• L-assenti fit-tul fis-snin bikrin (Y1-Y2) għandhom jipprattikaw ix-xogħol li jsir fl-iskola 

mal-ġenituri tagħhom. 

 

Dmirijiet – Għalliema u Kindergarten Educators 

• Agħti Xogħol tad-Dar prattiku u sinifikanti li jistimula l-kreattività, il-ħsieb kritiku u s-

soluzzjoni tal-problemi. 

• Inkludi sfidi mtarrġa għal abbiltajiet differenti. 

• Ipprovdi feedback f'waqtu u kostruttiv. 

• Offri sapport. 

• Involvi lill-ġenituri bħala sħab li permezz tagħhom jiġi żviluppat aktar it-tagħlim. 

• Informa lill-amministrazzjoni tal-iskola jekk l-istudenti  ma jagħmlux Xogħol tad-Dar 

ripetutament. 

• Informa lill-ġenituri/tutur jekk ix-xogħol ma jsirx mit-tfal tagħhom sabiex jfittxu r-

raġuni għaliex dan ma jsirx u x'miżuri għandhom jittieħdu biex jgħinu lill-istudent jara 

l-importanza u l-funzjonijiet tal- Xogħol tad-Dar. 

• Jippromwovu studenti li jagħmlu l- Xogħol tad-Dar f'waqtu u pulit. 

 

Dmirijiet – Learning Support Educators 

• Il-Learning Support Educators għandhom jaħdmu id f'id mal-għalliem u l-appoġġ għall-

inizjattivi adottati. Ix-xogħol għandu jiġi adattat skont  il-livell tal-istudent assenjat 

waqt li jkunu qed jiġu segwiti l-istrateġiji tal-għalliem. 

 

Dmirijiet – Studenti 

• Jieħdu nota tax-xogħol li jeħtieġ li jsir id-dar 

• Jagħmlu xogħolhom pulit, bir-reqqa u b'mod responsabbli. 

• Jaħdmu fuq il-feedback ipprovdut mill-għalliem. 

• Ifittxu kjarifika għal xogħol li mhuwiex ċar jew mifhum. 

• Jiċċekkjaw x-xogħol li ngħata waqt l-assenza (Y3-Y6). 

• Xogħol tad-Dar għandu jsir kollu kemm hu. 



Dmirijiet – Ġenituri/Gwardjani 

• Titrawwem attitudni pożittiva lejn l- Xogħol tad-Dar. 

• Iċċekkjar tax-xogħol li jeħtieġ li jsir mill-istudenti. 

• Tifforma relazzjoni mal-għalliem u ssegwi l-feedback ipprovdut mill-għalliem. 

• Parteċipazzjoni f'workshops li jipprovdu tekniki aħjar biex jgħinu lil ulied matul l- 

Xogħol tad-Dar. 

• Għajnuna lil u fil-ġestjoni tal-ħin. 

• Tieħu rwol superviżorju fejn l-istudenti jlestu x-xogħol u huma responsabbli għalih. 

• Tipprovdi spazju adattat għax-xogħol għat-tifel/tifla tagħhom. 

• Assistenza u parteċipazzjoni sħiħa mat-tifel/tifla tagħhom f’Xogħol tad-Dar informali 

bħall-kompitu ta' Tmiem il-Ġimgħa, qari, siti li jżuru, attivitajiet kulturali, sport, qari u 

snajja'. 

 

Dmirijiet – Senior Leadership Team 

• Irawmu t-tagħlim tul il-ħajja u jiżguraw relazzjoni b'saħħitha bejn l-għalliema, il-

ġenituri u l-istudenti. 

• Jiżguraw li l-politika tal- Xogħol tad-Dar tiġi segwita. 

• Jipprovdu kopja tal-politika tal- Xogħol tad-Dar lill-ġenituri li jinfurmahom bl-

aspettattivi tagħhom u tħeġġiġhom jispjegaw il-politika ma' wliedhom. 

• Jagħtu sapport lill-għalliema fil-proċess shih tal-implementazzjoni tal-politika. 

• Jipprovdu workshops għall-ġenituri biex jgħinuhom fi strateġiji biex jużawhom ma' 

wliedhom id-dar. 

• Jassistu fil-komunikazzjoni bejn l-iskola u d-dar meta jkun hemm assenzi fit-tul.  

• Jirrevedu l-politika tal- Xogħol tad-Dar perjodikament. 

 

 


