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Il-Proċess tad-Dħul fl-Iskola Nazzjonali tal-Isport (NSS) 

 
Noti għall-applikanti tal-ewwel sena sekondarja – Is-Seba’ Sena 
(Form 1) 2019-20  
 

Id-dħul għas-seba’ sena huwa mmirat għal studenti li jinsabu fl-aħħar sena 

skolastika primarja u li jixtiequ jibdew l-ewwel sena skolastika sekondarja 

tagħhom fl-Iskola Nazzjonali tal-Isport.  

L-uniku mod ta’ dħul fl-Iskola Nazzjonali tal-Isport huwa permezz tal-għażla, li 

huwa suġġett għat-termini u kundizzjonijiet. 

Il-prinċipju ewlieni tal-iskola huwa li toffri biss post għal atleti adoloxxenti fl-

ogħla livelli ta’ ħiliet sportivi li tal-età tagħhom, jirriżultaw fost l-aqwa fil-qasam 

sportiv tagħhom fil-Gżejjer Maltin. 

Barra minn hekk, għall-għażla ta’ studenti-atleti fl-Iskola Nazzjonali tal-Isport jiġu 

kkunsidrati dawn il-kriterji: 

 Attitudni pożittiva u entużjasta biex isostnu l-iżvilupp personali tagħhom 

 Ħerqa li j/tirnexxi 

 Kunfidenza fih/a nnifsu/nnifsiha 

 Potenzjal għoli għall-futur fl-iżvilupp tal-isport magħżul 

 Livell għoli fl-ikkowċjar li tgħinhom jagħrfu u jaċċettaw rispons differenti 

 Livell tajjeb ħafna fl-attributi fiżjoloġiċi, kompetenzi fit-teknika relevanti 

għall-isport magħżul tagħhom (evalwat fl-assessjar tal-isport magħżul) 

 Livell tajjeb ta’ għarfien sportiv (regoli ġenerali, ħiliet, teknika u tattiċi) 

relevanti għall-isport magħżul 

 J/Turi sforz akkademiku pożittiv, imġiba u attitudni li j/tirnexxi 

 Livell għoli ta’ appoġġ mill-ġenituri/kustodji 

 

Il-proċess tal-għażla huwa mibni fuq sitt fażijiet, fejn fir-raba’ fażi, in-numru ta’ 

applikanti jkun imnaqqas. 



Paġna | 2  
 

In-numru massimu ta’ studenti magħżula għas-seba’ sena huwa tnejn u erbgħin 

[42], fosthom erbatax [14] imwarrba għal applikanti tal-futbol minħabba l-fatt li 

dan l-isport huwa l-aktar popolari fil-Gżejjer Maltin u b’riżultat ta’ dan, anke fl-

Iskola Nazzjonali tal-Isport (medja ta’ 65% tal-applikazzjonijiet jitnisslu minn 

studenti li għażlu l-futbol bħala l-qasam sportiv tagħhom). 

Il-fażijiet huma:- 

L-Ewwel Fażi Qbil u pubblikazzjoni tal-kriterji tal-assessjar sportiv 
u/jew l-inqas standards ta’ kwalifikazzjoni mal-
assoċjazzjonijiet sportivi kkonċernati. 

It-Tieni Fażi L-Eliġibilità tal-applikazzjoni. 

It-Tielet Fażi L-Assessjar Sportiv  (piż totali ta’ 60%) 

Ir-Raba’ Fażi Ir-Riżultati tal-Eżamijiet tal-Benchmark (piż totali ta’ 
30%) 

Il-Ħames Fażi L-Intervista mal-Kandidat (piż ta’ 10%) 

Is-Sitt Fażi Il-Pubblikazzjonijiet tar-Riżultati 
 

L-Ewwel Fażi 

Il-membri tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport jiltaqgħu annwalment mal-

assoċjazzjonijiet sportivi sabiex jintlaħaq qbil fuq in-natura u l-metodu tal-

assessjar sportiv.  

Il-format ta’ dan l-assessjar huwa ppubblikat wara li jintlaħaq qbil deċiż ma’ kull 

assoċjazzjoni sportiva waqt il-laqgħa annwali fil-bidu tal-proċess tal-għażla.  

It-Tieni Fażi 

L-Iskola Nazzjonali tal-Isport tidentifika dawk il-kandidati li jaqgħu taħt dawn il-

kriterji:- 

 Il-kandidat irid ikun twieled wara l-ewwel ta’ Jannar 2008. 
 
  Il-kandidat irid ikun irrekomandat bħala atleta ta’ livell għoli mill-
assoċjazzjoni sportiva akkreditata. 
 

 Il-kandidat irid ikun qed jieħu sehem fi skema għaż-żgħażagħ imħaddma 
minn assoċjazzjoni sportiva akkreditata għal mhux inqas minn sena (12-il 
xahar) mid-data tal-applikazzjoni.  
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Dokumentazzjoni meħtieġa   

Id-dokumenti mniżżla hawn taħt għandhom jiġu sottomessi fl-Uffiċċju tal-

Customer Care, id-Direttorat għas-Servizzi Edukattivi, il-Furjana flimkien mal-

kopja tal-formola tal-applikazzjoni stampata. Id-dokumenti oriġinali għandhom 

ikunu provduti wkoll sabiex ikunu jistgħu jiġu vverifikat li huma awtentiċi. 

 Applikazzjoni mimlija bil-galbu. Din titniżżel mis-sit elettroniku tal-Iskola: 
http://nss.skola.edu.mt/the-application-process/  

 
 Xi rapporti, ċertifikati u rakkomandazzjonijiet marbuta mal-iskola fil-
preżent jew fil-passat  (dawn mhumiex obbligatorji – id-dokumenti tal-
aħħar sentejn huma biżżejjed). 
 
 Kopja ta’ kull rapport relevanti ta’ Evalwazzjoni Psiko-edukattiva jew ta’ 
Edukazzjoni Speċjali (fejn ikun il-każ). 

 
 Żewġ [2] ritratti, daqs tal-passaport (madwar 3.5 ċm x 4.5 ċm). Jekk 
jogħġbok, ikteb isem l-istudent fuq wara ta’ kull ritratt. 

 
 Kopja taċ-Ċertifikat tat-Twelid tal-istudent. 

  

Wara l-ewwel fażi, kull applikant ikun magħruf jekk jissodisfax il-kriterji kollha 

meħtieġa sabiex jitqies bħala eliġibbli għall-kumplament tal-proċess. Jekk le, 

jitwaqqaf mill-proċess minnufih. 

 

It-Tielet Fażi 

L-Assessjar Sportiv hija l-aktar fażi importanti fil-proċess sħiħ tal-għażla. Din 

iġġorr magħha piż totali ta’ 60% mill-proċess kollu.  

Ir-riżultati ta’ dan l-assessjar huma maħruġa mill-assoċjazzjonijiet sportivi 

kkonċernati. L-assessjar isir skont il-kriterji miftehma bejn l-assoċjazzjonijiet 

sportivi u l-Iskola Nazzjonali tal-Isport qabel din il-fażi. Dawn il-kriterji huma 

ppubblikati uffiċjalment qabel is-sejħa għall-applikazzjonijiet. 

Il-messaġġ ewlieni li għandu jitwassal lill-assoċjazzjonijiet huwa li l-Iskola 

Nazzjonali tal-Isport tidentifika u taċċetta biss studenti ta’ talent, li għandhom 

l-attributi fiżiċi, tekniċi u mentali meħtieġa għall-programm ta’ taħriġ u 

kompetizzjoni provdut. Dan il-ftehim huwa milħuq permezz ta’ set ta’ kriterji 

stipulat ma’ kull assoċjazzjoni sportiva. Kull applikazzjoni li hija rrakkomandata 

minn assoċjazzjoni sportiva partikolari, li għal xi raġuni jew oħra, ma taqbilx mal-

kriterji miftehma tal-assessjar, tiġi eliminata minnufih.  

http://nss.skola.edu.mt/the-application-process/
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Minn hawn, tinħoloq lista ta’ riżultati għall-isports ġenerali u l-futbol. L-ewwel 

tlieta tletin [33] mill-isports ġenerali u l-ewwel sbatax [17] mill-kandidati tal-

futbol huma magħżula għall-fażi li jmiss. F’dan l-istadju, l-bqija tal-applikanti 

huma eliminati mill-proċess.  

Flimkien mal-konfermazzjoni tal-eliġibilità tal-kandidati magħżula sa dan l-

istadju, tintbagħtilhom kopja tal-kriterji tal-assessjar sportiv skont l-isport 

rispettiv tagħhom. In-noti dwar l-assessjar sportiv jistgħu jitniżżlu mill-websajt 

tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport permezz ta’ din il-ħolqa: 

http://nss.skola.edu.mt/the-application-process/ 

 

Ir-Raba’ Fażi 

Ir-riżultati tal-Benchmark Nazzjonali wkoll jagħmlu parti importanti mill-proċess. 

Din il-fażi għandha piż ta’ 30% tal-proċess sħiħ.  

Din il-fażi hija kkontrollata mid-Direttorat tat-Tagħlim u Assessjar (Directorate 

for Learning and Assessment Programmes). L-applikanti kollha li jkunu għaddew 

mit-tielet fażi, huma obbligati jpoġġu għall-Eżamijiet Nazzjonali tal-Benchmark 

fit-tliet suġġetti bażiċi: il-Malti, l-Ingliż u l-Matematika. Aktar informazzjoni dwar 

l-eżamijiet Nazzjonali tal-Benchmark jinstabu hawn:  

http://curriculum.gov.mt/en/Benchmark/General-

Information/Pages/default.aspx 

Malli r-riżultati tal-Benchmark jintbagħtu lill-iskola, dawn eventwalment huma 

miżjuda mar-riżultati miksuba mill-provi sportivi u b’hekk, ir-riżultat jerġa’ jiġi 

kkalkulat. Filwaqt li l-Iskola Nazzjonali tal-Isport taċċetta l-fatt li l-element 

akkademiku mhuwiex il-prinċipju primarju fil-proċess tal-għażla, xorta waħda 

tenfasizza l-fatt li għandu jkun milħuq livell minimu fit-tliet suġġetti bażiċi. 

Fis-snin riċenti, il-marka medja nazzjonali ta’ dawn it-tliet suġġetti kienet madwar 

70%. Filwaqt li l-Iskola Nazzjonali tal-Isport hija magħrufa bħala skola li 

tispeċjalizza fl-isport, hija toffri mogħdija ta’ opportunitajiet kemm mil-lat sportiv 

kif ukoll dak akkademiku. Dan isir permezz ta’ kurrikulu modifikat li jżomm livell 

għoli ta’ standards akkademiċi. B’hekk, minimu ta’ 45% f’żewġ suġġetti u 35% 

f’wieħed minn dawn is-suġġetti bażiċi għandu jintlaħaq sabiex l-applikant jkun 

jista’ jgħaddi għall-fażi li jmiss. Dawk il-kandidati li ma jiksbux dawn il-marki jew 

aħjar fis-suġġetti msemmija, ikunu awtomatikament eliminati mill-proċess tal-

għażla.  

 

 

http://nss.skola.edu.mt/the-application-process/
http://curriculum.gov.mt/en/Benchmark/General-Information/Pages/default.aspx
http://curriculum.gov.mt/en/Benchmark/General-Information/Pages/default.aspx
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Il-Ħames Fażi 

Il-fażi tal-intervista ġġorr piż totali ta’ 10% tal-proċess sħiħ. Għalkemm f’din il-

fażi se jkun hemm studenti li diġà kkwalifikaw sabiex jidħlu fl-Iskola Nazzjonali 

tal-Isport, xorta waħda hija fażi obbligatorja. 

L-intervisti pjuttost huma mmexxija b’mod kalm u każwali. F’din il-fażi l-

kandidat huwa akkumpanjat mill-ġenituri jew il-kustodji.  Waqt l-intervista, jiġu 

kkunsidrati dawn l-erba’ elementi priċipali:  

  

Il-Motivazzjoni- impenn u ħerqa qawwija biex j/tirnexxi 15-il marka 
Il-Personalità – attitudni pożittiva u entużjasta biex isostnu 
l-iżvilupp personali tagħhom, jidħlu għal sfidi u jevitaw milli 
jaħsbu b’mod negattiv, jemmnu fihom infushom 

50 marka 

L-Għarfien Sportiv – għarfien ta’ regoli ġenerali, għarfien 
bażiku fit-teknika, ħiliet u tattiċi sportivi 

15-il marka 

Is-Sapport mill-Ġenituri/Kustodji – jinkoraġġixxu, 
jissapportjaw, ikunu pożittivi u kif ukoll isegwu l-iżvilupp 
tal-istudent/a li huwa/hija l-qofol tagħhom 

20 marka 

    

L-intervisti huma mmexxija minn bord ta’ għażla magħmul minn tliet [3] membri 

li jinkludu: iċ-Chairman tal-Bord tal-Għażla, rappreżentant mill-Ministeru tal-

Edukazzjoni u l-Psikologa tal-iskola stess. Il-psikologa tagħmel parti integrali 

minn din il-fażi però, hija preżenti wkoll bħala appoġġ għall-istudenti. Wara kull 

intervista, il-membri tal-bord iniżżlu r-riżultat tagħhom privatament u l-marka 

globali tal-intervista tiġi kkalkulata. 

Dawk l-istudenti li jkun irnexxilhom jiksbu ammont ta’ punti biex jakkwistaw 

il-post fl-Iskola Nazzjonali tal-Isport, ma jingħadx lilhom qabel issir l-intervista.  

Però jista’ jagħti l-każ li jkunu infurmati b’dan ir-riżultat wara li jagħmlu l-

intervista. 

 

Is-Sitt Fażi 

Il-pubblikazzjoni tar-riżultati ssir hekk kif il-marki tal-intervista jiġu kkalkulati 

flimkien mal-bqija tar-riżultati miksuba mill-kandidat. 

Ir-riżultat huwa mogħti lill-ġenituri/kustodji mhux aktar minn ħamest [5] ijiem 

wara l-intervista. Fl-istess perjodu, dawn ir-riżultati jittellgħu wkoll fis-sezzjoni 

tal-Customer Care fid-Dipartiment tas-Servizzi Edukattivi, il-Furjana.  
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Orarju tal-Proċess tal-Għażla 2019  

Id-dati msemmija hawn taħt jistgħu jkunu suġġett għall-bidla. Għal kull 

applikazzjoni pproċessata u meqjusa eliġibbli mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni, 

tintbagħat ittra lill-ġenituri/kustodji sabiex tinfurmahom jekk it-tifel/tifla 

tagħhom kisbux l-opportunità għall-prova. 

 

Fażi Data/i Noti 

Provi ta’ Assessjar 
Preliminari fil-Futbol 
mill-MFA 

Frar 2019  

L-applikazzjonijiet għal dawn        
il-provi ta’ assessjar preliminari 
jiftħu fit-2 ta’ Jannar 2019 u 
jagħlqu fis-25 ta’ Jannar 2019 
f’nofsinhar. 

Jiftħu                                 
l-applikazzjonijiet 
uffiċċjali 

L-Erbgħa 6 ta’ Marzu 
2019 

L-applikazzjonijiet jitniżżlu mis-
sit elettroniku jew jinkisbu              
mill-Uffiċċju tal-Customer 
Care/One Stop Shop,    id-
Direttorat tas-Servizzi Edukattivi, 
il-Furjana. 

Jagħlqu                            
l-applikazzjonijiet 

Il-Ġimgħa 29 ta’ Marzu 
2019 

Il-Formoli tal-Applikazzjoni    
għad-dħul fl-Iskola Nazzjonali       
tal-Isport iridu jiġu sottomessi fl- 
Uffiċċju tal-Customer Care/One 
Stop Shop,    id-Direttorat tas-
Servizzi Edukattivi, il-Furjana sa 
nofsinhar ta’ din id-data. 

L-Assessjar tal-Provi 
Sportivi 

April 2019 

L-istudenti li jissodisfaw il-
kriterji tal-għażla fil-qasam 
sportiv magħżul tagħhom jiġu 
mistiedna jagħmlu test/prova 
sportiva. 

L-ewwel sett ta’ 
Eżamijiet tal-
Benchmark 

Il-Ġimgħa 24 ta’ Mejju – 
il-Ġimgħa 31 ta’ Mejju, 
2019 

 

It-tieni  sett ta’ 
Eżamijiet tal-
Benchmark 

It-Tnejn 10 ta’ Ġunju – 
Il-Ġimgħa 14 ta’ Ġunju, 
2019 

 

L-Intervisti 
It-tieni ġimgħa ta’ Lulju 
2019 

Isiru l-intervisti mal-istudenti li 
jkunu għaddew għal dan l-istadju; 
l-istudenti jkunu akkumpanjati 
mill-ġenituri/kustodji tagħhom. 
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Ir-Riżultati tal-Proċess tal-Għażla 

Meta jitlestew l-intervisti mal-istudenti li jkunu għaddew għal dak l-istadju, il-

Bord tal-Għażla jagħmel id-deċiżjonijiet finali tiegħu. L-iskola tibgħat tavża lill-

kandidati kollha bir-riżultat tal-proċess tal-għażla. Il-kandidati jirċievu avviż ta’ 

wieħed minn dawn it-tliet riżultati:  

 Post Proviżorju li jrid jaċċetta jew le. 

 Post ta’ Riżerva li jrid jaċċetta jew le. 

 Ma kisibx post. 

Kwalunkwe forma ta’ influwenza għall-proċess tal-għażla tal-istudenti, 

awtomatikament teskludi lill-istudent/a mill-proċess. Dawn jinkludu 

fehmiet politiċi, personali u tixħim. 

 

Messaġġ mill-Bord tal-Għażla  

L-unika persuna li tista’ tiggarantixxi post fl-Iskola Nazzjonali tal-Isport 

huwa/hija t-tifel/tifla nnifsu/nnifisha.  

Jekk l-applikant jitqies bħala atleta ta’ livell għoli fil-fażi tal-provi sportivi mir-

rappreżentant tal-assoċjazzjoni sportiva li jaqa’ taħtha, dan għandu ċans tajjeb 

sabiex jikseb post fl-Iskola. Iżda r-realtà hi li l-istudenti li jattendu l-Iskola 

Nazzjonali tal-Isport mhumiex se jilgħabu għal xi tim kbir fil-UEFA Champions 

League u lanqas jiksbu xi midalja tad-deheb fil-Logħob Olimpiku. B’hekk, dawn 

għandhom bżonn l-edukazzjoni xierqa sabiex isibu karriera tajba. L-Iskola 

Nazzjonali tal-Isport mhux qed tistenna eċċellenza akkademika fl-eżamijiet iżda, 

aktar minn hekk, kompetenza intelletwali. Wara kollox, permezz ta’ din il-viżjoni, 

ħadd mhu se jkun lest jibgħat lit-tfal tiegħu fi skola li hija magħrufa bħala fqira 

mil-lat akkademiku.  


