DAN ID-DOKUMENT HUWA INTIŻ SABIEX JAGĦTI GĦAJNUNIET U JASSISTI
LILL-ĠENITURI/KUSTODJI DWAR KIF JISTGĦU IKUNU TA’ GĦAJNUNA
GĦAT-TFAL U ŻGĦAŻAGĦ SAKEMM L-ISKEJJEL IKUNU MAGĦLUQA.
L-ISTUDENTI, KIF SE JKOMPLU JAĦDMU MID-DAR U KIF SE
JIĊĊARAW DIFFIKULTAJIET LI JISTA’ JKOLLHOM?
Matul dan iż-żmien fejn l-iskejjel huma magħluqa, l-għalliema se jagħmlu mill-aħjar li jistgħu sabiex iwasslu
lill-istudenti l-informazzjoni u t-tagħlim meħtieġ. Dan jistgħu jagħmluh b’mezzi differenti. L-istudenti jistgħu jibagħtu
l-mistoqsijiet tagħhom lill-għalliema permezz tal-indirizz ilearn. Barra minn hekk il-Ministeru tal-Edukazzjoni qed
joffri servizzi oħra ta’ sapport għall-istudenti. Eżempju minnhom hija paġna ta’ facebook ‘Daqqa t’Id ﬁl-Malti’ fejn
l-istudenti jistgħu jibagħtu mistoqsijiet li jista’ jkollhom ﬁl-Malti u jiġu mwieġba. Hemm ħafna inizjattivi oħrajn
f’suġġetti oħra. Għal aktar informazzjoni wieħed jista’ jżur is-sit tal-kurrikulu fuq www.curriculum.gov.mt jew iċempel
fuq 25981000.
KIF SE NIMMOTIVA U NĦEĠĠEĠ LIL ULIEDI/T-TFAL IKOMPLU JISTUDJAW?
1. Ara li t-tfal ikollhom post ﬁd-dar fejn jistgħu jaħdmu
u jżommu l-materjal għat-tagħlim.

5. Spjegalhom li l-iskola trid tkompli u ma waqﬁtx
għax il-bini tal-iskola jinsab magħluq.

2. Fil-kas ta’ studenti żgħar, ara li l-ġurnata tkun varjata.
Ma jistgħux jagħmlu x-xogħol tal-iskola l-ħin kollu.

6. Jekk it-tfal se jkunu għal ħafna ħin waħedhom
id-dar, sib mezz kif inti jew xi ħadd tal-familja
jikkomunika magħhom f’ħinijiet differenti tal-ġurnata u
jistaqsihom xi jkunu qegħdin jagħmlu u x’għamlu sa
dak il-ħin.

3. Għandu jkollhom ħin fejn jilagħbu, jagħmlu
eżerċizzju ﬁżiku u jikkomunikaw ma’ sħabhom b’mezzi
ta’ komunikazzjoni differenti.
4. Hekk ﬁl-ħin iddedikat għat-tagħlim u l-istudju jkunu
iktar iffukati.

7. Uri interess f’dak li qed jagħmlu u faħħarhom kull
meta jagħmlu xi ħaġa speċjalment jekk jagħmluha
b’mod indipendenti iktar mis-soltu.

IT-TQASSIM TAL-ĠURNATA GĦALL-ISTUDENTI TAL-KINDER U L-PRIMARJA
1. Ara li t-tfal iqumu ﬂ-istess ħin ﬁlgħodu daqslikieku sejrin l-iskola. Hekk jindunaw li dawn huma ġranet
normali u mhux vaganza.
2. Ara li ma jqattgħux ħin żejjed quddiem l-iskrins tat-TV, mowbajl, tablet u kompjuter. Ilgħab magħhom
u involvihom f’xi xogħol tad-dar u tisjir. Aqralhom storja, isimgħu ftit mużika ﬂimkien u iżfen magħhom!
3. Ara li s-sessjonijiet tax-xogħol tal-iskola ma jkunux itwal minn 30-45 minuta. Jekk għandhom sagħtejn
xogħol qassamhomlhom fuq tliet partijiet matul il-ġurnata.
4. Ara x’inhuma l-interessi u l-affarijiet li jħobbu jagħmlu l-iktar u islet xi ħaġa edukattiva minnhom.
5. Sib il-ħin sabiex titkellem mat-tfal, tinkoraġġihom u tfaħħarhom. Tinsiex li din mhix sitwazzjoni faċli
lanqas għalihom.
U GĦAL STUDENTI IKBAR ...
1. Ara x’kienu d-difﬁkultajiet li kellhom qabel għalqu l-iskejjel u għinhom jaħdmu
fuqhom.
2. Inkoraġixxi lill-istudent jagħmel il-mistoqsijiet u ggwidah sabiex isib il-mezzi
fejn jista’ jingħata tweġiba għad-difﬁkultajiet tiegħu.
3. Kun preżenti u ara li x-xogħol li qed jingħata mill-għalliem/a qed isir u qed isir
ﬁl-ħin.
4. Iddiskuti miegħu/magħha dwar l-ippjanar tal-ġurnata u dwar kif tista’ tinkludi
eżerċizzju ﬁżiku u passatempi sabiex jonqos il-ħin minn fuq l-ismatphone!
5. Agħżel ﬁlm tajjeb li joħloq diskussjoni u arah magħhom.
6. Jekk ﬁd-dar m’għandekx kompjuter għal kull tifel/tiﬂa, għinhom jagħmlu
ftehim u orarju għall-użu tiegħu. Segwi u ara li jkun qed jitħaddem il-ħin miftiehem.
7. Jekk ﬁd-dar m’hemmx kompjuter u internet ċempel fuq il-helpline 25981000.

