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WELCOME
Welcome to Albanian College Tirana. Our mission is to create a positive, holistic,
inquiry-based learning environment that embraces the uniqueness and attributes
of each member of the school community. Each student will be empowered with
the ability and desire to be a knowledgeable, responsible and internationallyminded citizen. Our school was founded with a vision of creating a constructive
and internationally-minded school that would enable every child to realize his or
her greatest potential. We develop the whole child through our contemporary
and research-based educational practices delivered by highly-qualified and
experienced international staff.

ALBANIAN COLLEGE TIRANA

MIRËSEERDHET
Mirë se vini në Albanian College Tirana. Misioni ynë është krijimi i një ambienti
mësimor pozitiv, gjithpërfshirës dhe të bazuar mbi kërkimin, i cili përkrah veçoritë
dhe aftësitë e çdo pjesëtari te komunitetit të shkollës. Çdo nxënës do të fitojë
aftësinë dhe dëshirën për t’u bërë një qytetar i ditur, i përgjegjshëm dhe me një
mendësi ndërkombëtare. Vizioni ynë është krijimi i një shkolle stimuluese me një
botëkuptim ndërkombëtar që i krijon mundësinë secilit fëmijë të arrijë potencialin
maksimal. Ne synojmë zhvillimin e fëmijës në mënyrë të gjithanshme nëpërmjet
praktikave moderne të edukimit, që transmetohen nga stafi ynë ndërkombëtar i
kualifikuar dhe me përvojë të gjerë.
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ALBANIAN COLLEGE TIRANA

DIPLOMA PROGRAMME
TEACHERS
The teachers at Albanian College Tirana are fully qualified,
international educators with degrees in the subjects they
teach and with teaching credentials from their countries. The
Diploma teachers have all been trained and certified by IB in
their specific subjects, so that the curriculum is inline with the
IBDP criteria and assessments throughout the world. With the
exception of our Albanian and French language teachers, all
of our IBDP teachers are native speakers of English. This offers
a unique advantage in providing instruction at an advanced
level of English to their students. Their backgrounds and
experiences are as varied as their interests, which serve as a
constant source of curiosity and inspiration for our students.

STAFI MËSIMDHËNËS I
PROGRAMIT TË DIPLOMËS
Stafi mësimdhënës në Albanian College Tirana përbëhet nga
mësues ndërkombëtarë të kualifikuar, të cilët janë diplomuar
dhe liçensuar nga vendet e tyre përkatëse.Të gjithë mësuesit
e programit të Diplomës IB, janë të certifikuar prej sistemit
IB, për lëndët që japin, kështu kurrikula është në koherencë
me kriteret dhe vlerësimin IB në mbarë botën.
Me përjashtim të mësuesve të gjuhës shqipe dhe gjuhës
frënge, të gjithë mësuesit tanë të programit të Diplomës
IB, e kanë anglishten, gjuhën e tyre amëtare. Çka ofron një
avantazh unik, për t’u dhënë nxënësve, instruksione, me një
anglishte mjaft të avancuar.
Mësuesit tanë flasin gjuhën angleze si gjuhë të parë, gjë
që mundëson te nxënësit transmetimin e një niveli të
avancuar të gjuhës angleze që nga momenti i parë. Pasuria
dhe shumëllojshmëria e përvojave dhe interesave të tyre
shërben si një burim i përhershëm kurioziteti dhe frymëzimi
për nxënësit tanë.
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THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE
DIPLOMA PROGRAMME (IBDP)
Albanian College is a fully-authorised International Baccalaureate World School
offering the Diploma Programme to students who meet the admission requirements.
These requirements include English skills at a Common European Framework
(CEFR) B2 level or above and demonstrated success in prior grade levels. See our
Admissions Policy for more information. All students who pursue the IB Diploma
are considered “candidates” until all courses of study are completed at the end
of Grade 12.
Candidates will select one subject from each of the first five groups:
Group 1 - Studies in Language and Literature, Group 2 - Language Acquisition,
Group 3 - Individuals and Societies, Group 4 - Science, and Group 5 - Mathematics.
Group 6 - The Arts is an optional group. If a candidate prefers, they may select a
second subject from a different group. In addition, a candidate may opt to study
two Group 1 subjects in lieu of a Group 1 and a Group 2.
Subjects are taught at standard level and higher level. From the six subjects chosen,
candidates must choose three standard level (SL) subjects and three higher level
(HL) subjects. In order to receive the IB Diploma, candidates must also complete
the requirements within the Core which include Theory of Knowledge, CAS, and
Extended Essay.

9

PROGRAMI I DIPLOMËS SË
INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IBDP)
Albanian College është një shkollë botërore e International Baccalaureate, plotësisht
e autorizuar për t`u ofruar nxënësve, të cilët, përmbushin kriteret e pranimit,
Programin e Diplomës. Këto kritere përfshijnë njohuri të Gjuhës Angleze sipas
Kornizës së Përbashkët Evropiane (CEFR) niveli B2 ose më lart, si edhe suksesin e
treguar në vitet e mëparshme. Për më tepër informacion shihni Rregulloren tonë të
Pranimit. Të gjithë nxënësit që ndjekin Diplomën IB konsiderohen “kandidatë” deri
sa të kenë përfunduar të gjithë kurset e studimit në fund të Klasës së 12.
Kandidatët do të zgjedhin një kurs nga secili prej pesë grupeve të para: Grupi
1 - Studime në Gjuhë dhe Letërsi, Grupi 2 - Përvetësim Gjuhe, Grupi 3 - Individi
dhe Shoqëria, Grupi 4 - Shkenca, dhe Grupi 5 - Matematikë. Grupi 6 - Artet janë
një kurs opsional. Nëse një kandidat ka dëshirë, mund të zgjedhë një kurs të dytë
nga një grup tjetër. Përvec kësaj, një kandidat mund të zgjedhë dy lëndë të Grupit
1 në vend të një nga Grupi 1 dhe një nga Grupi 2.
Të gjitha kurset zhvillohen në nivel standard dhe në nivel më të lartë. Nga gjashtë
kurset e zgjedhura, kandidatët duhet të zgjedhin tre kurse në nivel standard (SL)
dhe tre kurse në nivel më të lartë (HL). Për të marrë diplomën IB, kandidatët duhet
gjithashtu të plotësojnë kërkesat e Bërthamës, e cila përfshin Teorinë e Dijes, CAS
dhe Ese të Thelluar.
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ALBANIAN COLLEGE TIRANA

PREPARATION FOR DIPLOMA PROGRAMME
From grades 6 through 10, our students are developing in-depth
knowledge and advanced skills across a broad range of subjects.
All subjects are taught in English, with the exception of Albanian
Language and Literature. Along with the knowledge that is gained,
students master approaches to communicating, collaborating,
creative problem solving, critical thinking, and working successfully
in teams. These 21st century skills will allow our students to succeed
at the Diploma Level.
Delivery of the subjects is supported by a broad range of resources
of the highest quality, international textbooks, and comprehensive
curriculum. Teaching and learning are driven by student inquiry.
Students are encouraged to ask questions and seek answers. As a
result, the school library plays a central role in supporting student
learning. Students are at the center of the learning process as active
participants who drive the process instead of passive recipients of
knowledge.

PËRGATITJE PËR PROGRAMIN E DIPLOMËS
Nga klasa e 6-të deri në të 10-të, nxënësit tanë zhvillojnë aftësi të
avancuara dhe njohuri të thella nëpërmjet një sërë lëndësh. Të gjitha
lëndët mësohen në gjuhën angleze, me përjashtim të Gjuhës dhe
Letërsisë Shqipe. Së bashku me njohuritë që kanë fituar, nxënësit
zotërojnë dhe metodikat e komunikimit, të bashkëpunimit, zgjidhjes
së problemeve në mënyrë kreative, zhvillojnë të menduarin kritik
dhe punën e suksesshme në grup. Këto aftësi të shekullit 21 i japin
mundësi nxënësve të jenë të suksesshëm në nivelin e Diplomës.
Studimi i lëndëve mbështetet nga një gamë e gjerë burimësh
të cilësisë më të lartë, libra ndërkombëtarë dhe një kurrikul
gjthpërfshirëse. Të mësuarit dhe të nxënit udhëhiqet nga kërkimi i
vetë nxënësit. Nxënësit inkurajohen të bëjnë pyetje dhe të kërkojnë
përgjigje. Për këtë, biblioteka e shkollës luan një rol qendror në
mbështjetjen e të mësuarit të nxënësit. Nxënësit janë në qendër
të proçesit të të mësuarit, pjesmarrës aktiv, dhe jo marrës pasiv të
njohurive.
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ALBANIAN COLLEGE TIRANA

DIPLOMA SUBJECTS
OFFERED
The subjects taught at Albanian College Tirana are
all taught over a two year period. These include:
•
Studies in Language and Literature
o English Language and Literature (SL/HL)
o Albanian Literature (SL/HL)
•
Language Acquisition
o French ab initio (SL)
o French (SL/HL)
o English (SL/HL)
•
Individuals and Societies
o History (SL/HL)
o Geography (SL/HL)
•
Science
o Biology (SL/HL)
o Chemistry (SL/HL)
o Physics (SL/HL)
o Computer Science (SL/HL)
•
Mathematics
o Math Studies (SL)
o Math Standard Level (SL)
o Math Higher Level (HL)
•
The Arts
o Visual Arts (SL/HL)
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ALBANIAN COLLEGE TIRANA

LËNDËT E OFRUARA NË
DIPLOMË
Të gjitha lëndët në Albanian College Tirana zhvillohen në një periudhë dy vjeçare.
Këtu përfshihen:
•
Studimet në Gjuhë dhe Letërsi
o Gjuhë dhe Letërsi Angleze (SL/HL)
o Letërsia Shqipe (SL/HL)
•

Gjuhë e huaj si gjuhë e dytë
o Gjuhë Frënge ab initio (SL/HL)
o Gjuhë Frënge
o Anglisht B (SL/HL)

•

Individi dhe Shoqëria
o Histori (SL/HL)
o Gjeografi (SL/HL)

•
o
o
o
o

•

Shkencë
Biologji (SL/HL)
Kimi (SL/HL)
Fizikë (SL/HL)
Shkenca kompjuterike (SL/HL)
Matematikë

o Studimet Matematikore (SL)
o Matematikë standarde (SL)
o Matematikë e avancuar (HL)

•

Artet
o Artet Pamore (SL/HL)
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ALBANIAN COLLEGE TIRANA

STANDARD LEVEL AND HIGHER LEVEL CLASSES
Candidates must choose three standard level subjects and three higher level
subjects. The IB defines a standard level (SL) class as a class that meets with the
instructor at least 150 hours throughout grades 11 and 12. A higher level (HL)
class meets with the instructor at least 240 hours throughout Grades 11 and 12.
Higher level classes include more rigour and require additional internal/external
assessments.

KURSET E NIVELIT STANDARD DHE NIVELIT TË LARTË
Kandidatët duhet të zgjedhin nga tre kurse të nivelit standard dhe tre kurse të
nivelit të lartë. Kandidatët ndjekin kurset e nivelit standard (SL) dy herë në javë,
dhe kurset e nivelit të lartë (HL) tre herë në javë. Sistemi IB përkufizon si nivel
standard (SL), atë klasë ku kandidatët takohen me mësuesin në një total prej të
paktën 150 orësh përgjatë klasës së 11 dhe 12. Në kurset HL, kandidatët takohen
me mësuesin në një total prej 240 orësh përgjatë klasës së 11 dhe 12. Kurset e
avancuara kërkojnë më shumë rigorozitet dhe vlerësime shtesë të brendshme
dhe të jashtme.
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THE CORE OF THE DIPLOMA PROGRAMME
Theory of knowledge (TOK)
TOK is an epistemology class examining the process of knowing and the issues of
knowledge. The class encourages students to listen to different perspectives as
an integral part of building their own knowledge and understanding. The class is
concentrated into areas of knowledge such as mathematics or natural sciences and ways
of knowing such as perception or emotion. This class helps candidates build a better
understanding of their own perspectives and ideas of the world around us
Creativity, Activity, and Service (CAS)
CAS is part of the core within the Diploma Programme, comprised of three strands
which are tied to learning outcomes. Creativity involves experiences/project of creative
thought usually involving the arts. Activity involve physical exertion contributing to a
healthy lifestyle. Service is voluntary involvement in an activity to benefit the candidate
and the service outlet. CAS develops a candidate’s awareness for their own strengths,
develop new skills, work collaboratively, and engage in global issues.
Extended Essay (EE)
The Extended Essay is an independent research paper of 4000 words allowing candidates
to investigate a topic of interest. The Extended Essay prepares candidates for writing at
the university level and improves their research, time management, and organizational
skills. Each candidate will have a supervisor to guide and assist them in their essay.

ALBANIAN COLLEGE TIRANA

LËNDËT BËRTHAMË TË PROGRAMIT
TË DIPLOMËS
Teoria e Dijes (TOK)
TOK është një lëndë filozofike e cila shqyrton proçesin e të njohurit dhe çështjet e
njohurive. Klasa i inkurajon nxënësit të dëgjojnë perspektivat e ndryshme si pjesë
integrale e ndërtimit të njohurisë dhe të kuptuarit. Kjo lëndë është e përqendruar në
fushat e njohurisë si psh. matematikë ose shkencat natyrore dhe në mënyrat e njohjes si
psh. perceptimi ose emocioni. Kjo lëndë i ndihmon kandidatët të ndërtojnë një perceptim
sa më të mirë të të kuptuarit të perspektivave të tyre dhe ideve të botës rreth nesh.
Kreativiteti, Aktivitet dhe Shërbimi (CAS)
CAS është pjesë e bërthamës brenda Programit të Diplomës dhe përbëhet nga tre
drejtime që janë të lidhura me produktet mësimore. “Kreativiteti” përfshin iniciativa
krijuese, të cilat mendohet se zakonisht janë të lidhura me artet. Aktiviteti përfshin
përpjekjet fizike që ndikojnë në një stil jete të shëndetshme. Shërbimi është pjesëmarrje
e lirë në një aktivitet ku përfiton si kandidati ashtu edhe marrësi i shërbimit. Nëpërmjet
këtyre tre drejtimeve, CAS zhvillon ndjeshmërinë e nxënësit mbështetur në pikat e tyra
të forta, aftësitë e reja, bashkëpunimin dhe angazhimin në çështjet globale.
Ese e Thelluar (EE)
Eseja e Thelluar është një punim i pavarur kërkimor me 4000 fjalë, i cili u mundëson
kandidatëve kërkimin sipas një teme interesi. Ky lloj punimi kërkimor përgatit nxënësin
për punime të nivelit universitar dhe i ndihmon të përmirësojnë aftësitë e tyre kërkimore,
të menaxhimit të kohës dhe aftësitë organizuese. Secili kandidat do të mbikqyret nga
një supervizor, i cili do t’i udhëheqë dhe do t’i ndihmojë gjatë punimit të esesë.
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SAMPLE SCHEDULES OF
A DIPLOMA PROGRAMME
CANDIDATE:
These schedules are just an example of what a candidate
might take at ACT. Careful consideration of subjects
will be discussed with the candidate, parents, Diploma
Programme Coordinator, and subject teachers.
1. A candidate is thinking about studying medicine at
university whose first language is Albanian. A typical
schedule might look like:
Albanian Literature HL
French B SL
Geography SL
Chemistry HL
Biology HL
Mathematics SL
2. A candidate wants to study a creative art at university
and is a native Italian speaker with good English skills.
A typical schedule might look like:
English Language and Literature HL
French ab initio SL
Geography HL
Biology SL
Mathematics SL / Maths Studies SL
Visual Art HL

ALBANIAN COLLEGE TIRANA
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SHEMBUJ TË PËRZGJEDHJEVE
LËNDORE TË NJË KANDIDATI TË
PROGRAMIT TË DIPLOMËS
Këto orare ofrojnë shembuj të lëndëve të mundshme që mund të zgjedhë
një kandidat në ACT. Vlerësim i kujdesshëm i lëndëve do të diskutohet
me kandidatin, prindërit, koordinatorin e Programit të Diplomës dhe
mësuesit përkatës. Të gjithë kandidatët e Diplomës së plotë, duhet të
zgjedhin një kurs nga secili prej gjashtë grupet e lëndëve.
1. Një kandidat, i cili ka gjuhë të parë gjuhën shqipe, dhe ka planifikuar
të studiojë për mjekësi, mund të ketë një përzgjedhje të tillë:
Grupi 1: Letërsi Shqipe HL
Grupi 2: Gjuhë Frënge B SL
Grupi 3: Gjeografi SL
Grupi 4: Kimi HL
Grupi 5: Biologji HL
Grupi 6: Matematikë SL
2. Një kandidat i cili do të ndjekë artet kreative në universitet, dhe
ka gjuhë amëtare gjuhën italiane, me njohuri të mira të gjuhës
angleze, mund të zgjedhë të studiojë:
Grupi 1: Gjuhë dhe Letërsi Angleze HL
Grupi 2: Hyrje në Gjuhë Frënge SL
Grupi 3: Gjeografi HL
Grupi 4: Biologji SL
Grupi 5: Matematikë SL / Studime Matematikore SL
Grupi 6: Arte Pamore HL

ALBANIAN COLLEGE TIRANA
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Assessments
Assessments at ACT are conducted in two forms, formative and summative.
Formative assessments take place before and during a unit of learning and provide
information that teachers use to adjust their instruction to individual student’s
needs throughout the unit. Once the unit is complete, summative assessments
are conducted to measure each student’s final skill and knowledge levels related
to the concepts of the unit.
The IB assesses students in two ways: Internal and External Assessments.
Internal assessments are assessed by the subject teacher and can take many forms
including essays, projects, investigations, fieldwork, etc. Internal assessments are
required in every subject and account for 20-40% of the candidate’s final mark
depending upon the subject. Internal assessments are moderated by the IBO.
External Assessments are assessed by examiners who are experienced IB teachers.
Standard level candidates typically take fewer external assessments then higher
level candidates. These assessments are completed in May during Grade 12 and
account for 60-80% of the candidate’s final mark depending upon the subject.
Final Diploma marks are given in July after completion of Grade 12.

MANAGEBAC
To support the teaching and learning process, the Diploma Programme makes
use of ManageBac, an online, school-management platform. ManageBac is a
tool that empowers teachers to communicate with students and parents through
a web-based portal.
Upon enrolling their IB student, each parent is issued an account with
ManageBac which they use to access the website and view information about
their student’s learning and progress at Albanian College. Teachers use this
platform to communicate with parents about curriculum taught, tasks to be
completed, performance on past tasks, and attendance records. Through
its use, parents are empowered to keep track of what is being asked of their
students and are able to have an ongoing sense of their student’s progress
against the expectations set for them in the subjects they take.

ALBANIAN COLLEGE TIRANA

Vlerësimet
Vlerësimi në AC Tirana ka dy forma, vlerësimi sistematik dhe vlerësimi përfundimtar.
Vlerësimet sistematike kryhen para dhe gjatë një kapitulli dhe sigurojnë informacion
që mësuesit e përdorin për të përshtatur udhëzimet e tyre për nevojat individuale
të cdo nxënësi përgjatë kapitullit. Në përfundim të kapitullit, zhvillohen vlerësimet
përfundimtare për të testuar aftësitë përfundimtare të cdo nxënësi dhe nivelin e
njohurive në lidhje me konceptet e kapitullit.
Sistemi IB i vlerëson nxënësit në dy mënyra: Vlerësim sistematik dhe vlerësim përfundimtar
Vlerësimi sistematik kryhet prej mësuesit të lëndës, dhe mund të marrë shumë
forma, duke përfshirë: esetë, projektet, investigimin, punën në terren, etj. Vlerësimet
sistematike kërkohen në çdo lëndë dhe përbëjnë 20-40% të notës përfundimtare
të kandidatit, në varësi të lëndës. Vlerësimet sistematike moderohen prej IB-së
Vlerësimi përfundimtar kryhet nga ekzaminues, të cilët janë mësues me
eksperiencë të IB-së. Kandidatët e nivelit Standard, zakonisht kryejnë më pak
testime përfundimtare, krahasuar me kandidatët e nivelit të avancuar. Këto
vlerësime kryhen në muajin maj, në klasë të 12 dhe përbëjnë 60-80% të notës
përfundimtare të kandidatit, në varësi të lëndës. Notat përfundimtare të Diplomës
jepen në muajin korrik, pas përfundimit të klasës së 12-të.

MANAGEBAC
Për të mbështetur procesin e mësimdhënies dhe procesin e të mësuarit, Programi
i Diplomës përdor një platformë menaxhimi të shkollës online. ManageBac
është një element që u mundëson mësuesve të komunikojnë me nxënësit dhe
prindërit nëpërmjet një portali online.
Pas regjistrimit të nxënësit IB, cdo prind ka një llogari në ManageBac të cilën
ata e përdorin për të hyrë në faqe dhe për të parë informacion rreth të mësuarit
dhe progresit të fëmijës në Albanian College. Mësuesit e përdorin këtë element
për të komunikuar me prindërit rreth kurrikulës mësimore, detyrave për t’u
plotësuar, rezultateve të detyrave të kaluara dhe frekuentimin. Nëpërmjet
përdorimit të tij, prindërit kanë mundësi të ndjekin se çfarë i kërkohet fëmijëve
të tyre dhe krijojnë një ide të vazhdueshme të progresit të fëmijës, mbështetur
në pritshmëritë e vendosura në lëndët që ata zhvillojnë.

25

26

PRIMARY SCHOOL PROGRAMME

ALBANIAN COLLEGE TIRANA

COMMUNICATIONS
Communication is an essential component to supporting student
learning. For this reason, many levels of communication and
methods of communication are implemented at ACT.
ManageBac plays a vital role in Diploma Programme communications.
Teachers of each subject use it to post tasks and curriculum
information. Once a student submits a task, teachers also use
the platform to provide feedback to students and their parents.
Other important information that may also be accessed through
ManageBac includes progress of the CAS requirement, progress of
the Extended Essay, curricular units, attendance records, a calendar
of activities and task due dates, term reports, and resources related
to specific learning activities.
Weekly newsletters are issued by the leadership team to share
details about current community events and initiatives that parents
are invited participate in.
Furthermore, approximately once a month, informational sessions
related to the Diploma Programme are held for parents. These sessions
deepen understanding of the various components of the programme
such as, the Core, assessments, and individual subject groups. Parental
participation is highly encouraged for these meetings.
Three times a year, term reports are issued to families. The reports
contain information about each individual candidate’s learning
progress as well as suggestions for areas of further development.
Twice per year, parents are invited to attend Parent-Teacher
Conferences, which provide important opportunities for parents
and teachers to strengthen their partnership and identify specific
steps to take to support each candidate’s progress.
In addition to all the channels of communications mentioned above,
emails, telephone calls, and individual meetings are also used to
ensure that teachers and leadership team members stay in close
communication with parents to best meet their candidate’s needs.
Parents are always welcome to contact the school with questions or
comments.
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KOMUNIKIMI
Komunikimi është një element thelbësor në mbështetjen e proçesit akademik të
nxënësve. Për këtë arsye, AC Tirana implementon disa nivele dhe metoda komunikimi.
ManageBac luan një rol jetik në komunikimet për Programin e Diplomës. Mësuesit
e çdo lënde e përdorin atë për të postuar detyrat dhe informacione kurrikulare. Pasi
një nxënës paraqet një detyrë, mësuesit përdorin platformën për t’i dhënë përgjigje
nxënësit dhe prindërve. Informacione të tjera të rëndësishme që mund të arrihen
përmes ManageBac përfshijnë programin CAS, progresin në esenë e thelluar,
programet kurrikulare, të dhënat e frekuentimit, kalendari i aktiviteteve dhe detyrat
me datat e caktuara, raportet e semestrit, dhe burimet akademike për aktivitete të
caktuara akademike.
Letra informuese të përjavshme dërgohen nga stafi drejtues, me anë të të cilave
ndahen detaje rreth ngjarjeve dhe iniciativave të komunitetit në të cilat prindërit
ftohen të marrin pjesë.

ALBANIAN COLLEGE TIRANA

Gjithashtu, përafërsisht një herë në muaj mbahen seksione informuese mbi Programin
e Diplomës për prindërit. Këto seksione thellojnë njohuritë mbi komponentë të
ndryshëm të programit, të tilla si bërthama, vlerësimi, grupi i lëndëve të veçanta.
Prindërit inkurajohen të marrin pjesë në këto takime.
Raportet semestrale dalin tre herë në vit. Këto raporte përmbajnë informacion rreth
progresit mësimor të secilit nxënës, dhe gjithashtu sugjerime për aspekte që kanë
nevojë për përmiresim. Dy herë në vit, prindërit janë të ftuar të marrin pjesë në
mbledhjet prindër - mësues, të cilat ofrojnë mundësi të rëndësishme për prindërit
dhe mësuesit për të forcuar partneritetin e tyre dhe për të identifikuar hapat që duhen
marrë për të mbështetur përparimin e çdo kandidati.
Përveç mënyrave të komunikimit të përmendura më lart, mësuesit dhe drejtuesit e
shkollës qëndrojnë në kontakt të ngushtë me prindërit me email-e, telefonata dhe
takime individuale për të përmbushur më mirë nevojat e kandidatëve. Prindërit janë
gjithmonë të mirëpritur të kontaktojnë shkollën për pyetje apo komente.
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After-School Activities
After -School Activities vary each term, giving students the possibility to enjoy
different sports, arts and more, as well as developing different skills. Examples of
After-School Activities include:
•
•
•
•

English conversation
Basketball,
Volleyball,
Fitness,
Football, Ping-Pong, Yoga
Educational games
Gardening

•
•
•
•
•

Art
Community Service
Computer Skills
Choir, Band and Orchestra
MUN

ALBANIAN COLLEGE TIRANA

Aktivitetet Jashtëshkollore
Lëndët jashtëshkollore ndryshojnë çdo semestër për t`i dhënë nxënësve mundësinë
të provojnë sporte të ndryshme, forma të ndryshme arti, si dhe mundësinë për të
fituar aftësi të ndryshme. Shembuj të aktiviteteve jashtëshkollore përfshijnë:
•
•
•
•

Bashkëbisedim në Anglisht
Basketboll,
Volejboll,
Fitness,
Futboll, Ping-Pong, Yoga
Lojra Edukative
Kopshtari

•
•
•
•
•

Art
Shërbim në Komunitet
Aftësi në Kompjuter
Kor, Bandë dhe Orkestër
MUN
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FACILITIES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

33 Classrooms
3 Science labs
Library
2 Indoor Swimming Pools
Basketball court
Tennis court
Rock-climbing wall
Football Field
Theatre

ALBANIAN COLLEGE TIRANA

AMBIENTET
•
•
•
•
•
•
•
•
•

33 Klasa
3 Laboratore shkencorë
Bibliotekë
2 Pishina të brendshme
Fushë basketbolli
Fushë Tenisi
Mur për Ngjitje
Fushë Futbolli
Teatër
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National Exams
Students at Albanian College take required national exams in Grade 12, like all
students in Albania. We are committed to preparing our students to achieve high
marks on the exams.

ALBANIAN COLLEGE TIRANA

FAQ’s
1. My child’s English may not be strong enough to understand all the subjects
being taught in English. Will my child be admitted or successful at Albanian
College?
All students entering Albanian College Tirana are tested as part of the admissions
process. The Diploma Programme at Albanian College Tirana requires an English
proficiency level of B2 or above per the CEFR test.
2. What options are there for students who live far from campus?
The school offers a bus service for students who live in various parts of the city.
The service is offered both coming to and from the school, 5 days per week.
How does Albanian College differ from other international schools in Albania?
All teaching staff, other than Albanian Language and Literature, are from outside of
Albania. The vast majority are from the United States, but others are from Britain,
Canada and have worked internationally around the world. These teachers are
fully qualified, having degrees in the subjects that they teach and official teaching
credentials from their respective governments.
We also differ in our teaching methods, as noted previously, and in our resources.
The library is central to student inquiry and we invest greatly in its collections. We
believe in hands-on learning, so we have the best science labs in the country where
students conduct experiments. We offer well-developed arts programme that is
offered to all students. In addition, we offer support for university and careers
counseling, ensuring that all students are eligible for international university
placement, according to their preference.
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National Exams
Nxënësit e Albanian College japin provimet e detyruara kombëtare në klasën
e 12-të, si të gjithë nxënësit në Shqipëri. Ne jemi të përkushtuar t`i përgatisim
nxënësit tanë të arrijnë rezultate të larta në provime.

ALBANIAN COLLEGE TIRANA

Pyetje të Shpeshta
Aftësia e fëmijës tim në gjuhën angleze mund të mos jetë e mjaftueshme për
të kuptuar të gjitha lëndët që jepen në gjuhën angleze. Do të jetë fëmija im i
suksesshëm në Albanian College?
Të gjithë nxënësit që regjistrohen në Albanian College testohen si pjesë e procesit
të pranimit. Programi i Diplomës në Albanian College kërkon nivelin B2 ose më
lart sipas testeve të Kornizës së Përbashkët Europiane (CEFR).
Cilat janë opsionet për nxënësit që jetojnë larg nga Tirana për t’u regjistruar në
shkollë?
Shkolla ofron shërbim me furgon për nxënësit që jetojnë në Tiranë dhe zonat
përreth. Shërbimi ofrohet për ardhje dhe vajtje, 5 ditë në javë.
Çfarë ndryshimi ka Albanian College nga shkolla të tjera ndërkombëtare në
Shqipëri?
I gjithë stafi mësimdhënës, përveç ai i gjuhës shqipe, janë të huaj. Pjesa më e
madhe janë nga Shtetet e Bashkuara, por të tjerët janë nga Britania, Kanadaja dhe
kanë punuar në shkolla të ndryshme në mbarë botën. Këta mësues janë plotësisht
të kualifikuar, me diploma përkatëse për lëndët që ata japin, dhe me kredencialet
zyrtare të mësimdhënies nga qeveritë e tyre përkatëse.
Ne gjithashtu diferencohemi në metodikat e mësimdhënies në mënyrat që u
përmendën më lart dhe në materialet që ne përdorim. Biblioteka është në qendër
të kërkimit të nxënësve dhe ne investojmë shumë në katalogun e saj. Ne besojmë
në mësimin nga praktika dhe për këtë arsye kemi disa nga laboratorët më të
kompletuar në vend ku nxënësit kryejnë eksperimente. Ne ofrojmë programe
artistike. Gjithashtu, ne i këshillojmë për universitetin dhe karrierën për tu siguruar
që të gjithë nxënësit tanë të kenë mundësinë të pranohen në universitetet
ndërkombëtare, mbështetur në preferencat e tyre.
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Tuition for ACT School Year 2017-2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Early Years
Grades 1 - 5
Grades 6 - 9
Grade 10
Grade 11
Grade 12

000 Euro
800 Euro
000 Euro
800 Euro
800 Euro plus calculator fee
800 Euro

•

Transportation fee

00 Euro

There are no tuition discounts for students enrolled in Early Years; all EY students
pay full tuition fees. Families who enroll more than one child at ACT will get a 30%
discount for the second child and 50% for the third child, unless they are in Early
Years, with the oldest student paying full fees.
*The 30% and 50% discounts apply also to transportation fees from EY 1 through
Grade 12.
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Tarifat në ACT Viti Akademik 2017-2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kopshti dhe parashkollori
Klasat 1 - 5
Klasat 6 - 9
Klasa e 10
Klasa e 11
Klasa e 12

•

Tarifa e transportit

000 Euro
800 Euro
500 Euro
800 Euro
800 Euro plus pagesa për makinën llogaritëse
800 Euro
00 Euro

Nuk do të ketë zbritje për nxënësit e regjistruar në kopësht dhe në ciklin parashkollor; të
gjithë nxënësit e kopshtit dhe të ciklit parashkollor paguajnë tarifën e plotë shkollore.
Familjet të cilat do të regjistrojnë më shumë se një fëmijë në ACT, do të përfitojnë një zbritje prej
30% për fëmijën e dytë dhe 50% për fëmijën e tretë, me përjashtim të rasteve kur fëmija/fëmijët
janë në kopësht apo në parashkollor, ku nxënësi më i rritur në moshë paguan tarifën e plotë.
*Zbritja prej 30% dhe 50% do të aplikohet edhe mbi tarifën e transportit per te gjithe
programet nga kopeshti deri ne klasen e 12.

Website: www.actirana.edu.al
Info email: info@actirana.edu.al
Facebook: https://www.facebook.com/albanian.college.tirana
Phone: +35544513471

