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 Misioni, vizioni dhe vlerat e Albanian College
Misioni i Shkollës
Misioni i Albanian College është të krijojë një ambjent pozitiv, gjithëpërfshirës, të bazuar mbi
kërkimin, i cili përkrah veçoritë dhe aftësitë e çdo pjesëtari të komunitetit të shkollës. Çdo
nxënës do të fitojë aftësi dhe dëshirën për t’u bërë një person i ditur, i përgjegjshëm dhe me një
qytetar me mendësi ndërkombëtare.
Vizioni
Albanian College synon të zhvillojë të rinjtë që janë inteligjentë, krijues, konkurues, mendje
hapur dhe të cilët e zotërojnë mësimxënien e tyre dhe shfaqin aftësi drejtuese. Shkolla synon ta
transformojë mësimdhënien dhe mësimnxenien në Shqipëri.
Vlerat
Albanian College është e përkushtuar në zhvillimin e çdo nxënësi si një person i plotësuar, e
marrëdhënieve të tij njerëzore dhe pozicionimin e tij brenda komunitetit dhe botës më gjerë.
Për ta avancuar më tej këtë synim, Albanian College synon t`i edukojë nxënësit për:
●
të vlerësuar identitetin e çdo personi
●
të patur përgjegjësi në procesin jetëgjatë të mësimdhënies
●
të përdorur kreativitetin e tyre për të kërkuar,eksploruar dhe sjellë risi
●
të qenë të gatshëm dhe të aftë që të bashkëpunojnë me te tjerët, përfshirë këtu edhe
rolin drejtues
●
të njohur përgjegjësitë kundrejt vetes, të tjerëve dhe mjedisit
Filozofia e sistemit parashkollor
Periudha e sistemit parashkollor luan një rol shumë të rëndësishëm në të ardhmen e nxënësve;
prandaj, ne theksojmë që eksperiencat pozitive të sistemit parashkollor u mundësojnë fëmijëve
fillimin më të mirë të jetës. Programi jonë i Sistemit Parashkollor fokusohet në mbështetjen e
fëmijëve për të arritur potentiacialin maksimal duke zhvilluar aftësitë shoqërore; vetëdijen dhe
respektin; aftësitë emocionale; gjuhësore; letrare; aftësitë numerike; dhe punën në grup
nëpërmjet lojës dhe punës. Ajo fokusohet në vetëvlerësim dhe vetëbesim që do ta përgatisë
fëmijën tuaj për Arsimin Fillor.
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Albanian College Mission, Vision, and Values
School Mission
The Mission of Albanian College 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 internationally-minded citizen.
Vision
Albanian College aims to develop young people who are intelligent, creative, compassionate
and forthright, who have ownership of their learning and demonstrate leadership. The school
aims to transform teaching and learning in Albania.
Values
Albanian College is committed to the development of each student as a whole person, their
human relationships and their place within the community and the wider world.
To further this goal, Albanian College aims to educate students:
●
●
●
●
●

to value each person’s identity
to take charge of their own life-long learning processes
to use their creativity to inquire, explore and innovate
to be willing and able to collaborate with others, including in a leading role
to recognise their responsibility towards themselves, others and the environment

Early Years Philosophy
It is during our earliest years that a large part of the pattern for our future adult life is set. We
acknowledge that positive early years experiences give children the best start in life. Our
Early Years Program focuses on supporting children to achieve their full potential by
developing social skills, self-awareness and respect, emotional skills, language, literacy,
numeracy skills, and group-work through work and play. It focuses on self-esteem and
confidence that will make your child Primary-School ready.
Message from the Leadership Team
Albanian College is excited to offer our Early Years Programme to students aged 3-6 years
old. We believe that laying a solid educational foundation and instilling a love of learning in
our students will help them become successful for years to come. We have hired Early
Years teachers who are both caring and nurturing, as well as highly-qualified. We welcome
you to talk with our Director, Head of Primary School, and the Early Years Teachers about
our Early Years Programme.
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Mesazhi i Lidershipit
Albanian College është entuziast t`i ofrojë nxënësve nga mosha 3-6 vjeç Programin tonë të
Arsimit Parashkollor. Ne besojmë se një themel i fortë edukimi dhe zhvillimi i dashurisë për të
mësuar tek nxënësit tanë do të ndihmojnë ata të bëhen më të suksesshëm në vitet e ardhshme.
Ne kemi punësuar mësuesit për Programin Parashkollor të cilët janë të dashur dhe të sjellshëm,
po aq sa të mirë-kualifikuar. Ne ju mirëpresim të flisni me Drejtorin e shkollës, Drejtoreshën e
Arsimit Fillor dhe Mësuesit e Programit Parashkollor mbi Programin e Parashkollorit.

Informacioni rreth kurrikulës të arsimit parashkollor
Përmbajtja e kurrikulës
Kurrikula e Arsimit Parashkollor është e bazuar në koncepte dhe zhvillohet duke përdorur një
qasje që bazohet në kërkim dhe aftësi ndërdisiplinare. Nxënësve iu prezantohen tematikat që
fokusohen në tema specifike ndërdisiplinare. Klasa Parashkollore 1 dhe 2 përfundojnë katër
tematika  gjatë një viti shkollor, ndërsa Klasa Parashkollore 3 përfundon 6 tematika në vit.
Lëndët si Gjuha Angleze, Gjuha Shqipe, Matematika, Shkencat shoqërore, Shkencat
natyrore,Muzika, Arti pamor, Teatrin dhe Edukimi fizik janë integruar sa më shumë të jetë e
mundur në përmbajtjen e kapitujve.Programi i Arsimit Parashkollor bazohet në lojë dhe nuk
varet nga tekstet shkollore. Përveç mësimit të njohurive bazike, nxënësit mësojnë aftësitë
ndërdisiplinare ashtu si aftësitë shoqërore, vetë-menaxhuese, komunikuese, aftësit e të
menduarit kritik dhe atyre kërkimore. Për këtë qëllim, ne synojmë të nxisim pavarsinë e
nxënësve duke i inkurajuar të komunikojnë, bashkëpunojnë dhe të drejtojnë sjelljen e tyre.
Struktura e arsimit parashkollor dhe mësuesit
●     Klasa Parashkollore 1:  Mosha 3 vjeç sipas datës së përcaktuar si limit*
○     Një mësues i huaj dhe një mësues asistent shqiptar për klasë
●     Klasa Parashkollore 2: Mosha 4 vjeç sipas datës së përcaktuar si limit*
○     Një mësues i huaj dhe një mesues asistent shqiptar për klasë
●     Klasa Parashkollore 3: Mosha 5 vjeç sipas datës së përcaktuar si limit*
○     Një mësues i huaj dhe një mësues asistent shqiptar për klasë
●     Klasat me Lëndët specifike
○     Muzika (Grupi i 3, Parashkollori vetëm në CD)
○     Artet Pamore
○     Lëvizja
○     Edukimi fizik
○     Gjuha shqipe
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Early Years Curriculum Information
Curriculum Overview
The Early Years curriculum is concept based and taught using an inquiry-based,
transdisciplinary approach. Students are introduced to units of inquiry that are focused on a
particular transdisciplinary theme. Early Years 1 and 2 complete four units per year, while
Early Years 3 completes six units per year. Subjects such as English Language, Albanian
Language, Mathematics, Science, Social Studies, Music, Visual Arts, Theatre Arts, and
Physical Education are integrated as much as possible into the content of the units. The
Early Years curriculum is play-based and does not rely on worksheets or textbooks. In
addition to the content taught, students are taught transdisciplinary skills such as social
skills, self-management skills, communication skills, thinking skills, and research skills. To
this end, we aim to foster the students’ independence by encouraging them to communicate,
collaborate, and take ownership of their own behaviour.
Early Years Structure and Teachers
●
●
●
●

Early Years 1:  3 years of age as of established cut-off date*
○ One foreign teacher and one Albanian assistant teacher per class
Early Years 2: 4 years of age as of established cutoff date
○ One foreign teacher and one Albanian assistant teacher per class
Early Years 3: 5 years of age as of established cutoff date
○ One foreign teacher and one Albanian assistant teacher per class
Single-Subject Classes
○ Music (Early Years 3 only at ACD)
○ Visual Arts
○ Movement
○ Physical Education (PE)
○ Albanian Language

*As this date changes annually, Albanian College uses 15 October and/or the start of the
Albanian government school year as the cut-off date for enrollment.
How the Environment Supports Learning
The physical environment supports learning in a variety of ways. The size and arrangement
of classroom furniture is age-appropriate and designed with safety in mind. In addition, there
are specific areas within the classroom, such as dramatic play and art areas, that are
established to guide children in their play. We believe that using open-ended materials
supports individual and social play; stimulates imagination and inquiry; and encourages
natural exploration of a child’s environment. In order to provide a comfortable environment
3

*Meqënëse kjo datë ndryshon çdo vit, Albanian College përdor datën 15 Tetor dhe/ose fillmin e
vitit shkollor të qeverisë shqiptare si datën e fundit për regjistrim.
Si e mbështet ambjenti procesin e mësimnxënies
Ambjenti fizik mbështet mësimnxënien në mënyra të ndryshme. Madhësia dhe arredimi i klasës
është i përshtatshëm me moshën e tyre dhe projektuar duke patur parasysh sigurinë.
Gjithashtu ndodhen ambiente të ndryshme brenda në klasë, si zona e arteve dhe e teatrit të
cilat kanë si qëllim t’i orientojë femijët nëpërmjet lojrave. Ne besojmë se përdorimi i matrialeve
gjithëpërfshirëse, ndihmon në lojërat individuale dhe lojërat në grup, stimulon imagjinatën dhe
kërkimin, dhe inkurajon eksplorimin sa më të natyrshëm të mjedisit nga fëmija. Për të patur një
ambjent sa më  komod që nxjerr në pah përgjegjegjshmërinë e përdorimit të materialeve të
klasës, ne i zhvillojmë njohuritë gradualisht dhe të ndërlidhura me njëra-tjetrën.
Vlerësimi në arsimin parashkollor
Vlerësimi në këtë moshë kryesisht është vëzhgimor nga të dhënat e mbledhura nga mësuesi.
Mësuesit vazhdimisht ndërveprojnë dhe vëzhgojnë nxënësit e tyre për dëshmi të zotërimit të
aftësive të veçanta që mësohen në klasë. Të gjithë studentët do të  kenë një portofol të punës
së tyre, duke përfshirë edhe raportin e mësuesve, fotografi, dhe reflektimet e studentëve dhe të
mësuesve. Ndërkohë që nxënësit zhvillohen me ritme të ndryshme, ne i vlerësojmë ata për
progresin në vazhdimësi. Studentët marrin tre (3) raporte në vit, dhe zhvillojnë tre konferenca
midis mësuesve dhe prindërve.
Koha e pushimit
Të gjithë nxënësit e Arsimit Parashkollor u sigurohet pushim në darkë ose kohë e qetë çdo ditë,
në varësi të moshës së tyre. Fëmijët e vegjël kanë nevojë për pushim dhe për të marrë energji
nga aktivitetet e ditës. Nuk është e nevojshme që ata të flenë, megjithatë, ata kanë nevojë  për
të qëndruar të qetë në shtretërit e tyre.
·         Fëmijët e Arsimit parashkollor 1 pushojnë rreth një orë e gjysëm në ditë (90 minuta)
·         Fëmijët e Arsimit parashkollor 2 pushojnë rreth një orë në ditë (60 minuta )
·         Fëmijët e Arsimit parashkollor 3 pushojnë/qetësohen rreth 30 minuta në ditë (30 minuta)
Gjatë kohës së pushimit, stafi do të sigurohet që:
·         Fëmijët të mbikqyren plotësisht
·         Shtretërit e fëmijëve të mos prekin njëri-tjetrin
·         Mbulesat të mos mbulojnë fytyrën e fëmijëve
·         Në sfond të luhet muzikë/përralla të qeta
·         Shtretërit të jenë të pastër dhe të rregullt
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that promotes responsible use of classroom resources, we introduce learning materials
gradually and in a progressive sequence.

Assessment in the Early Years
Assessment at this age is primarily observational data collected by the teacher. Teachers
are constantly interacting with and observing their students for evidence of mastery of
specific skills taught in the classroom. All students will have a portfolio of their work,
including teacher observations, photos, and teacher and student reflections. As students
develop at different rates, we grade on a continuum. Students receive three (3) reports per
year and have three conferences between teachers and parents.
Rest Time
All Early Years students are provided rest or quiet time daily, depending on their age. Young
students need time daily to rest and recharge from the day’s activities. It is not required that
they sleep, however, they do need to lay quietly on their cots.
●
●
●

Early Years 1 Students rest for one and one half hours (90 minutes)
Early Years 2 Students rest for one hour (60 minutes)
Early Years 3 Students rest/have quiet time for approximately 30 minutes

During rest time, staff will ensure:
●
●
●
●
●

Children are properly supervised
Children’s beds are not touching
Bedding is not covering children’s faces
Quiet music/stories are playing
Beds are clean and in good order

The school provides sheets, however parents are welcome to send in additional blankets, a
pillow, and a soft comfort item, if necessary.

Supporting Your Child’s Transition to School
Starting school is a lifelong journey, and it may be a challenge at first. The transition from
home to school can be overwhelming for some children in the beginning. It is normal for
children to be upset the first days or weeks of school when parents leave. All children react
differently and become comfortable at varying times.
Some Tips to Support Your Child’s Transition
●

Be positive about school. If you are excited about school, they will be too!
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Shkolla siguron çarçafët,  por prindërit janë të mirëpritur për të sjellë batanije shtesë, një jastëk,
apo edhe një send të butë për rehatinë e tyre, nëse është e nevojshme.

Mbështetja për fazën e përshtatjes në shkollë të fëmijës suaj
Fillimi i shkollimit është një rrugëtim i gjatë jete, dhe kjo mund të përbëjë një sfidë më vete.
Kalimi nga shtëpia në shkollë mund të jetë e vështirë për disa fëmijë në fillim. Është normale që
fëmijët të jenë të mërzitur ditët e para apo javët e para  të shkollës, kur ata të ndahen  nga
prindërit. Të gjithë fëmijët reagojnë ndryshe dhe përshtatja e tyre me ambjentin arrihet në kohë
të ndryshme.
Disa këshilla për të mbështetur përshtatjen e fëmijës suaj në shkollë:
·         Jini pozitiv në lidhje me shkollën. Nëse ju jeni të emocionuar në lidhje me shkollën, edhe ata
do të jenë shumë të emocionuar në lidhje me të!
·         Ndihmojeni fëmijën tuaj të jetë sa më i pavarur që të jetë e mundur. Fëmija juaj do të fitojë
ndjenjën e pavarësisë dhe do të mbajë përgjegjësi për veprimet e tij/saj.
·         Sigurojeni fëmijën tuaj që ju do të vini për ta marrë  në fund  të ditës.
·         Ju lutemi të mos e zgjasni shumë procesin e përshëndetjes së ndarjes me ta. Një puthje e
shpejtë dhe "Shihemi më vonë!" është e gjitha që ata kanë nevojë.Sigurohuni që t’u thoni
mirupafshim fëmijës tuaj dhe jo vetëm të largoheni pa e përshëndetur fëmijën. Fëmija juaj ka
nevojë për tj’u parë që po largoheni, dhe mund të bëhet nervoz nëse nuk ju shohin duke u
larguar nga ambienti i shkollës.
·         Ju lutem, jini i përpiktë kur të merrni fëmijën tuaj, pasi mund të shqetësohen në qoftë se ju
jeni me vonesë.
Çfarë duhet të marrin me vete:
●     Një shishe uji ku të shkruhet emri i fëmijës
●     Një çantë shpine ku të shkruhet me saktësi emri i fëmijës
●     Një palë këpucë (me material jorrëshqitëse) dhe që të vishen dhe zhvishen vetë nga fëmija
●     Një komplet rrobash, duke përfshirë të brëndshme në një çantë të etiketuar, në rast se
nevojitet të ndërrohet fëmija
●     Për orët e Edukimit Fizik, fëmijët duhet të veshin rroba të rehatshme si një palë pantallona të
shkurtra, bluzë dhe këpucë sportive
●     Gjatë orarit të gjumit (jastëk, batanie dhe mjete të rehatshme, nëse nevojiten) vetëm për
nxënësit e Klasave Parashkollore 1 dhe 2.
Ndihma dhe përfshirja e prindërve
Një fëmijë do ta përthithi informacionin më shpejtë gjatë arsimit Parashkollor sesa në çdo
periudhë tjetër të jetës së tij/saj. Roli juaj si prind është vendimtar përderisa mësimnxënia e tyre
ndikohet nga ambjenti familjar. Ne mund të mundësojmë një ambjent mbështetës dhe stimulues
5

●
●
●

●

Help your child to be as independent as possible. Your child will gain a sense of
accomplishment from doing things on his/her own.
Assure your child that you will be back for him or her at the end of the day.
Please do not prolong the goodbye process. A quick kiss and “See you later!” is all
they need. Make sure to say goodbye, rather than just leaving. Your child needs to
see you leaving, as he/she may become nervous or scared if they do not.
Please be punctual when collecting your child, as they can be very distressed if you
are late.

What to Bring
●
●
●
●
●
●

A reusable water bottle labeled with your child’s name
A backpack that is clearly labeled with your child’s name
A pair of hard-soled indoor shoes that children can take on and off independently
A spare set of clothes, including underwear, in a labeled bag to keep at school in
case a change is necessary
For Physical Education (PE) classes, children need to wear the school’s PE kit as
well as comfortable sport shoes. Students may wear sport pants as well.
Bedding (pillow, blanket, and soft comfort item, if needed) for EY1 and EY2 students
only.

Parent Involvement and Assistance
A child will absorb information more rapidly during Early Years than at any other time in
his/her life. Your role as a parent is crucial since their learning is influenced by the home
environment. By creating a partnership between home and school, we can provide a
supportive and stimulating environment where your child can develop at his/her own rate.
Encourage independence and responsibility will greatly enhance children’s self esteem and
independence. In addition to the items below, it is beneficial for children to do basic
household chores, such as setting the table and tidying up afterwards. Some areas for
independence include:
○
○
○
○
○
○

Dress and undress themselves
Feed themselves
Behave at the table
Blow his or her nose
Use and flush the toilet
Wash his or her hands

Encourage positive attitudes towards school and learning. You can help by talking with your
child about school: asking open-ended questions; encouraging your child to ask questions
and to wonder; reading stories together; providing your child with a variety of writing
materials; playing simple board and card games together; giving your child opportunities to
5

ku fëmija juaj mund të zhvillohet në potencialin e tij/saj, duke krijuar një ndërlidhje midis familjes
dhe shkollës.
Nxitja e pavarësisë dhe përgjegjshmërisë do të rrisë dukshëm vetëvlersimin e fëmijëve dhe
pavarësinë. Përveç sendeve të mëposhtme, do të ishte në të mirë të fëmijëve të  përfshihen në
punë shtëpiake, të tilla si:
o   Të vishen dhe të zhvishen vetë
o   Të ushqehen vetë
o   Të mësohen si të sillen në tavolinë
o   Të shfryjnë hundët vetë
o   Të përdorin tualetin dhe të shtypin shkarkuesen
o   Të lajnë duart vetë
Inkurajoni sjelljet pozitive kundrejt shkollës dhe mësmnxënies. Ju mund të jepni ndihmën tuaj
duke folur me fëmijën tuaj rreth shkollës: duke i bërë pyetje të hapura; duke e nxitur fëmijën tuaj
të bëjë pyetje dhe të mendojë më gjatë; duke lexuar së bashku tregime; duke i mundësuar
fëmijëve një sërë materialesh; duke luajtur lojra të ndryshme së bashku; duke i dhënë mundësi
fëmijëve të përdorin teknologjinë në një mënyrë konstruktive; dhe duke i ofruar mundësinë
fëmijëve të ndërveprojnë me fëmijët e tjerë në ambjente të ndryshme.
Mbërrijta dhe largimi
Mësimi fillon në 08:00, kështu që fëmijët mund të arrijnë në shkollë çdo ditë rreth orës 07:45
dhe 07:55. Ju lutem njoftoni me shkrim zyrën e administratës nga ora 12 e drekës, nëse në fund
të ditës dikush tjetër përveç jush vjen të marrë fëmijën tuaj.
Kjo proçedurë ndiqet për sigurinë e fëmijës suaj. Në fund të ditës së shkollës, ne ofrojmë kohë
loje të supervizuar deri në orën 16:00, për katër ditë në javë. Ju lutem, përpiquni të jeni të
përpiktë me orarin në fund të ditës shkollore. Pritja për një fëmijë është shumë e pakëndshme.
Nëse jeni me vonesë, ju lutem njoftoni shkollën duke telefonuar Zyrën e Sekretarisë.
Pjesëmarrja dhe orari mësimor
Orari mësimor fillon nga 07:45 deri në 15:00 deri në 15:15 në varësi të Kampusit; AC Tirana
përfundon në orën 15:00, ndërsa AC Durrës në 15:15.  Meqënëse mësimi zyrtar fillon në 8:00,
të gjithë nxënësit duhet të jenë në klasë në atë kohë. Programi jonë i Arsimit Parashkollor
kërkon pjesmarrje dhe përkushtim të vazhdueshëm.Fëmijët tuaj e kanë më të lehtë të ndërtojnë
dhe stabilizojnë marrëdhënie shoqërore kur ata ndjekin shkollën rregullisht. Fëmijët kanë më
shumë gjasa të fitojnë vetëbesim dhe të ndjehen mirë me veten e tyre kur ndjekin shkollën
rregullisht. Për shkak të natyrës së programit tonë, mësuesit nuk janë në gjëndje të zhvillojnë të
njëjtën orë mësimi kur nxënësit mungojnë. Ju lutem, njoftoni mësuesit e fëmijës dhe zyrën e
sekretarisë për mungesat e fëmijës.
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use technology in a constructive way; and providing opportunities for your child to interact
with other children in different environments.
Arrivals and Departures
Instruction begins at 8:00 am, so children may arrive between 7:45 am and 7:55 am every
day. At the end of the day, if anyone other than you will collect your child, please notify the
school office in writing by 12:00 pm. This is for the safety of your child. At the end of the
school day, we offer supervised play time until 4:00 pm four days per week. Please, try to be
punctual at the end of each day. It can be very unsettling for a child to wait. If you are late,
please inform the school by calling the Main Office.
Attendance and School Hours
School hours are from 7:45 am to 3:00 to 3:15, depending on the campus; AC Tirana ends
at 3:00 pm, while Durres ends at 3:15 pm. Since formal instruction begins at 8:00 am, all
students should be in the classroom by that time. Our Early Years programme requires
constant dedication and attendance. Young children find it easier to build and sustain a
range of social relationships when they attend school on a consistent basis. Children are
more likely to gain confidence and feel good about themselves when they regularly attend
school. Due to the nature of our programme, teachers are not able to give “make-up work”
when students are absent. Please communicate all absences to your child’s teachers and to
the school’s office.

English Language Acquisition
It is during the Early Years Stage where children absorb the most, therefore, English
acquisition comes almost naturally for these young learners. Our philosophy is based on
creating an environment of trust, love, and respect where the students feel safe to start
producing English. Students are immersed in English, as teachers and teacher assistants
communicate with the students in English all day (except for Albanian Language class).
There is sufficient research to show that students learn an additional language best when
their mother-tongue language is also supported. To that end, we ask that you continue to
develop your mother-tongue language at home by speaking and reading to your child in your
language. As students transition into using more English at school, we will support their
mother-tongue language less in the classroom, but Albanian instruction will continue at
regularly-scheduled times.

Early Years Behaviour Policy
Early childhood is a time when children are learning to manage their emotions and
behaviours appropriately. All children will display undesirable behaviour at some time. To
help children learn how to manage their behaviour, teachers will use positive guidance and
discipline. Positive guidance and discipline techniques help children learn self-control,
independence, responsibility, and respect.
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Mësimi i gjuhës angleze
Gjatë periudhës së Programit Parashkollor përthithin më shumë informacion, prandaj mësimi i
anglishtes vjen më natyrshëm për këta nxënës të rinj. Filozofia jonë bazohet në krijimin e një
mjedisi të besueshëm, të dashur dhe të respektueshëm, ku nxënësit ndjehen të sigurt të
përdorin anglishten. Nxënësit e përmirësojnë anglishten gjithmonë e më shumë, pasi mësuesit
dhe asistentët e mësuesve komunikojnë në anglisht gjatë gjithë kohës (përveç klasës së gjuhës
shqipe). Sipas kërkimeve të bëra rezulton që nxënësit mësojnë më mirë një gjuhë të huaj kur e
gërshetojnë me gjuhën mëmë. Së fundmi, ju kërkojmë që të vazhdoni ta përdorni gjuhën mëmë
në shtëpitë tuaja duke I folur dhe lexuar në gjuhën mëmë. Meqënëse nxënësit duhet të mësojnë
të flasin më shumë në anglisht, ne do të flasim më pak gjuhën shqipe në klasë.

Politikat mbi sjelljen në programin parashkollor
Fëmijëria e hershme është një periudhë kur fëmijët mësojnë të menaxhojnë emocionet dhe të
sillen në mënyrën e duhur. Ndonjëherë fëmijët do të shfaqin sjellje të pakëndshme. Mësuesit do
të përdorin procedura disiplinore dhe metoda pozitive për të ndihmuar fëmijët të menaxhojnë
sjelljen e tyre. Drejtimi pozitiv dhe teknikat disiplinore i ndihmojnë fëmijët të mësojnë të
vetëkontrollohen, të jenë të pavarur, të përgjegjshëm dhe të respektueshëm
Mësuesit do të:
●
Kenë pritshmëri për fëmijët që janë të arsyeshëm dhe të përgjegjshëm
●

Udhëheqin lojën

●

Vendosin kufizime të pranueshme dhe të vazhdueshme

●

Ofrojnë zgjedhje

●

Modelojnë dhe përdorin teknika përforcuese pozitive

●

Vlerësojnë emocionet e fëmijëve dhe ndihmojnë të zgjidhin problemet

Gjithashtu, Albanian College pohon se mënyra më e mirë për të menaxhuar sjelljen e fëmijëve
është komunikimi i vazhdueshëm me prindërit. Prindërit do të njoftohen vazhdimisht për
mësimnxënien dhe sjelljen e fëmijëve.

Rregullorja e detyrave të shtëpisë
Ne nuk i japim detyra shtëpie Programit Parashkollor, pasi fëmijët nuk janë të zhvilluar aq sa
duhet për një përgjegjësi të tillë. Ne i nxisim prindërit t`u lexojnë çdo ditë fëmijëve të tyre tregime
dhe u mundësojmë materiale që të zhvillojnë aftësitë e tyre motorike të tilla si prerje, ngjyrosje,
koordinimin e duarve dhe syve etj.
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Teachers will:
●
●
●
●
●
●

Have expectations for children that are reasonable and age-appropriate
Redirect play
Set acceptable and consistent limits
Offer choices
Model and use positive reinforcement
Validate children’s feelings and help find solutions to problems

Albanian College also recognizes that the best way to manage children’s behaviour is
through consistency and communication with parents. Children’s learning and behaviour will
be communicated with parents frequently.

Homework Policy
We do not send homework in Early Years, as it is not developmentally appropriate. We
encourage parents to read stories to their children every day and provide materials to
continue developing their fine and gross motor skills like cutting, coloring, pasting, hand/eye
coordination, etc.

Field Trips
Our programme includes out-of-school field trips according to the Unit of Inquiry being
studied. A special permission form will be sent to you containing all the information about
each field trip, which will have to be signed and returned to the school.

Birthday Parties
If you would like to celebrate your child’s birthday with the class, please discuss this at least
one week in advance with your child’s teacher. Birthdays can be celebrated at school during
a short period of time arranged with the teacher, typically at the end of the day. Full birthday
parties are not allowed at school during school time. These can be arranged privately at an
off campus location. We also do not allow for outside guests or entertainment of any kind.
You are welcome to bring a cake or cupcakes to mark your child's special day. No nuts are
allowed at Albanian College for reasons of health and safety. This includes nut-based
products, like peanut butter, whole nuts, such as peanuts or walnuts or that contain flour that
may contain nut residue.  Some children have severe allergies to nut products and it is
required that all parents adhere to this regulation with regard to birthday snacks and cakes,
as well as any food sent from home.

Food
Students have breakfast, lunch, and an afternoon snack daily. We expect our students to be
independent while eating. Please encourage this behaviour at home, too. The school offers
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Ekskursionet
Programi jonë përfshin ekskursionet jashtëshkollore sipas Kapitujve me Tematikat që po
studiohen. Ju do t`ju dërgohet një formular i veçantë lejimi për t`u firmosur dhe të kthehet sërish
në shkollë.

Festat e ditëlindjes

Nëse dëshironi të festoni ditëlindjen e fëmijës suaj në klasë, ju lutem diskutojeni me mësuesin e
fëmijës suaj të paktën një javë përpara. Festat e ditëlindjeve do të organizohen gjatë një
periudhe të shkurtër duke u organizuar nga mësuesi/ja, përgjithësisht në fund të ditës, në
mënyrë që mos të ndërpresim orarin mësimor të fëmijëve. Festa ditëlindjesh të zgjeruara nuk
lejohen gjatë orarit mësimor. Festa të tilla mund të organizohen privatisht në një lokacion jashtë
kampusit. Ne gjithashtu nuk lejojmë të ftuar të jashtëm, apo zbavitje të çfarëdolloji. Jeni të
mirëpritur të sillni një tortë, ose kek të vegjël si shenjë e ditës së veçantë të fëmijës tuaj. Në
Albanian College, nuk lejohen frutat e thata për arsye të sigurisë së shëndetit. Kjo përfshin
produkte të tilla si, gjalpi i kikirikut, arrat amerikane ose kikirikët ose arrat ose mielli që përmban
pluhur are. Disa fëmijë janë alergjik ndaj produkteve arrore dhe kërkohet që të gjithë prindërit të
respektojnë rregulloren përsa i përket tortave dhe çfarë do lloj ushqimi tjetër që sillet nga
shtëpia.

Ushqimi
Nxënësit hanë çdo ditë mëngjesin, drekën dhe një vakt të lehtë mbasdite. Ne presim që
nxënësit tanë të jenë të pavarur gjatë ushqyerjes. Ju lutem, nxiteni këtë sjellje në shtëpi
gjithashtu. Shkolla ofron një shumëllojshmëri ushqimesh të shëndetshme, që përfshin frutat,
perimet, orizin, makaronat dhe mishin. Nxiteni fëmijën tuaj të ushqehet me produkte ushqimore
të ndryshme duke i ofruar ushqime të ngjashme në shtëpi. Ju lutem, mos sillni me vete në
shkollë kanaçe, shishe qelqi, ëmbëlsira ose çokollata. Për më tepër, nuk lejohet ndarja e
ushqimit me të tjerët.
Një shembull i Menusë
Mëngjesi: Frutat (banane, luleshtrydhe, mollë, kivi); Djathë; Bukë, gjalpë, dhe reçel; Qumësht
Dreka: Supë me përime; Oriz; Kos; Fileto pule; Sallatë (kastravec, domate, djathë, sallatë
jeshile))
Vakti i lehtë: Kos ose fruta
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a large variety of healthy and nutritious food, which includes fruit, vegetables, rice, pasta,
and meat. Encourage your child to expand his/her range of food by providing similar options
at home. Please do not send cans, glass bottles, sweets, or chocolates to school.
Additionally, there is no sharing of food allowed.
Sample Menu
Breakfast: Fruit (banana, strawberry, apple, kiwi), cheese, bread, butter, and jam, milk
Lunch: Vegetable soup, rice, yoghurt, chicken fillet, salad (cucumber, tomatoes, cheese,
lettuce)
Snack: Yogurt or fruit

Admissions Procedures
The vision of Albanian College is to transform teaching and learning in Albania. Our mission
is to create knowledgeable, responsible and internationally-minded citizens. The focus of
Albanian College admissions is a student’s ability to be academically successful. Albanian
College does not discriminate on the basis of gender, race, nationality, religion, sexual
orientation, mother tongue, or social or cultural background. Albanian College is officially
licensed by the Albanian Ministry of Education.
Aims
Albanian College aims to:
●
●
●
●
●
●

Admit qualified students who will contribute positively to and enrich the educational
community on a first-come-first-serve basis.
Implement thorough, fair, and balanced admissions procedures.
Communicate clearly with applicant families through the admissions and enrolment
processes.
Accept as many students as we are capable of meeting the needs of within the
established programmes and facilities.
Recognise the importance of and embrace the diversity of students’ background,
talents, skills, and viewpoints.
To maintain a system of rolling admissions throughout the academic year, space
permitting.

Essential Agreements
Albanian College commits to:
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Procedurat administrative të pranimit
Vizioni i Albanian College është të transformojë mësimdhënien dhe mësimnxënien në Shqipëri.
Misioni jonë është të krijojë qytetarë të ditur, të përgjegjshëm dhe me një mendësi
ndërkombëtare. Fokusi i pranimit të Albanian College është suksesi akademik i nxënësit. Në
Albanian College nuk ekziston diskriminimi në bazë të gjinisë, racës, kombësisë, fesë, orientimit
seksual, gjuhës amtare, sfondit social ose kulturor. Albanian College është e licensuar zyrtarisht
nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit të Shqipërisë.
Synimet
Albanian College synon të:
●     Pranojë nxënës të kualifikuar të cilët do të kontribuojnë pozitivisht në zhvillimin e komunitetit
arsimor.
●     Zbatojë procedura administrative të drejta dhe të qëndrueshme
●     Komunikojë me familjet e aplikantëve nëpërmjet stafit administrativ dhe procesit të
regjistrimit.
●     Pranojë sa më shumë nxënës pasi ne jemi të aftë për të përmbushur nevojat në kuadër të
programeve dhe objekteve të përcaktuara.
●     Njohë dhe respektojë rëndësinë e formimit kulturor, aftësive dhe pikëpamjeve të të
nxënësve.
●     Mirëmbajnë një sistem administrativ pranimi të qëndrueshëm, me hapësira për të rinj gjatë
gjithë vitit shkollor.
Marrëveshjet thelbësore
Albanian College angazhohet të:
●     Kufizojë numrin e nxënësve në klasë deri në 20 vetë ose më pak dhe kur ky limit arrihet,
krijohet një klasë tjetër me staf shtesë të ri.
●     Përpunojë aplikimet dhe t`i përgjigjet në kohë familjarëve nëpërmjet zyrës së administratës.
●     Komunikojë me respekt vendimet e administratës.
●     Respektojë besueshmërinë e aplikantëve
●     Rikthejë çdo dokumentacion origjinal të prindërve/kujdestarëve të aplikantit.
●     Tratojë të gjithë aplikantët në mënyrë të barabartë.
●     Ofrojë mundësitë për të gjithë studentët e regjistruar për të ndjekur studimet në nivelin e
Diplomës IB.
●     Sigurojë që të gjitha klasat të jenë të balancuara me nevojat, gjininë, personalitetin dhe
faktorë të tjerë të nxënësve.
●     Bashkëpunojë me prindërit/kujdestarët për të mbështetur nxënësit të arrijnë maksimumin e
potencialit të tyre.
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●

●
●
●
●
●
●
●
●

Limit class sizes to 20 or fewer students per section and that, when the limit is
reached, additional staffing will be sought to accommodate the creation of additional
sections.
Process applications and provide feedback on admissions decisions to families in a
timely manner.
Respectfully communicate admissions decisions.
Respect confidentiality of applicants.
Safely return any original documentation to the applicant’s parents/guardians.
Treat all applicants equally.
Provide opportunities for all enrolled students to pursue studies at the IB Diploma
Level.
Ensure that all class sections are well-balanced with regards to student needs,
gender, personalities, and other factors.
Work in partnership with parents/guardians to support students reaching their full
potential.

Parents/guardians and students who are enrolled commit to:
●
●
●
●

Upholding the school’s mission and values (see Mission Statement).
Working in partnership with the school to address student needs and offer support,
including academic and behavioural support, as needed.
Communicating with the school in a respectful and responsible manner.
Continually striving to embody the attributes of the Learner Profile (see IB Learner
Profile, 2013).

Admissions Requirements
Age (before
established cutoff
date*)

Year Group

3

EY 1

4
5

EY 2
EY 3

*As this date changes annually, Albanian College uses 15 October for the Early Years
and/or the start of the Albanian government school year as the cut-off date for enrollment.
Early Years 1 (EY1) Students
General Requirements
Students in EY1 will be admitted after the submission of all application documents and proof
of tuition payment.  Additionally, all students in EY1 should participate in a personal interview
with admissions staff to ensure the school is able to meet their academic and physical
needs. There is no English-language requirement for EY1, but children will be interviewed in
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 Prindërit/kujdestarët dhe nxënësit e regjistruar angazhohen të:
●     Lartësojnë misionin dhe vlerat e shkollës (shiko Deklaratën e Misionit).
●     Bashkëpunojnë me shkollën për të adresuar nevojat e nxënësve dhe të ofrojnë mbështetjen
e tyre duke përfshirë mbështetjen akademike dhe etike.
●     Përpiqen vazhdimisht të mbartin atributet e Profilit të Nxënësit (Shiko IB LearnerProfile,
2013)
Kriteret për pranim
Mosha
(përpara
datës së
përcaktuar)

Klasa përkatëse

3

Klasa
Parashkollore 1

4
5

Klasa
Parashkollore 2
Klasa
Parashkollore 3

* Meqënëse kjo datë ndryshon çdo vit, Albanian College përdor datën 15 Tetor dhe/ose fillmin e
vitit shkollor të qeverisë shqiptare si datën e fundit për regjistrim.
Nxënësit e Klasës Parashkollore 1
Kërkesat e Përgjithshme
Nxënësit do të pranohen në Klasën Parashkollore 1 pasi të kenë dorëzuar të gjithë dokumentat
e aplikimit dhe mandatin banker të pagesës së tarifës shkollore. Përveç kësaj, të gjithë nxënësit
në Klasën Parashkollore 1 duhet të intervistohen me stafin e zyrës së pranimeve për t`u
siguruar që shkolla ua përmbush nevojat fizike dhe akademike. Për Klasën Parashkollore 1 nuk
kërkohet niveli i anglishtes. Shumë nxënës mund të mos flasin anglisht kur regjistrohen në këtë
klasë.

Në ditën e parë të shkollës nxënësit duhet të:
●
Përdorin vetë tualetin, pa patur nevojë të asistohen. Asnjë fëmijë nuk duhet të sillet në
shkollë me pampers dhe gjithashtu nuk nevojitet një e tillë gjatë orarit të gjumit.
●

Përdorin vetë lugën dhe pirunin.
10

Albanian to determine their level of language development. It is recognised the students may
speak no English upon enrollment in this grade.
By the first day of school students must be able to:
●
●
●

●
●
●

Use the toilet unassisted. No child should ever be brought to school in a nappy or
diaper nor should they need one during naptime.
Use a fork and spoon to eat independently.
Enjoy and be willing to try a range of foods, including soup, fish, meat, and fruit. Any
special dietary needs that are exceptional need to be presented in the form of a
paediatric doctor’s note to the school. These must be medically related.  If dietary
requirements are beyond the means of the school, a student’s admission may be
denied. If there are religiously inappropriate foods, please communicate this to
school administration during registration.
Hold and use a cup with no handle.
Take off and put on Velcro fastening shoes.
Attempt to take off and put on a jumper and coat.

Early Years 2 (EY2) through Grade 3
General Requirements
Students in EY2 through Grade 3 will be admitted after the submission of all application
documents and proof of tuition payment.  Additionally, all students in these grades should
participate in a personal interview with admissions staff to ensure the school is able to meet
their academic and physical needs. There is no English-language requirement for EY2
through Grade 3. It is recognised the students may speak no English upon enrollment in
these grade levels.

Bus Service and Transportation
Transportation will be provided for Early Years students for an extra fee. A Teaching
Assistant, together with the school bus driver, will pick them up every morning and drive
them back home. The school’s office will arrange all transportation details. Please direct any
questions regarding transportation to the school’s office.

Clothing
Students should wear a clean Albanian College uniform every day. They should wear shoes
that are comfortable, easy to put on (Velcro), and appropriate for sport activities. All uniforms
must be labeled with your child’s name.

Toys
We discourage children from bringing personal toys to school. Toys can be easily lost or
broken, causing distress for the owners. Children are never allowed to bring toys such as
10

●
Shijojnë dhe të kenë dëshirën të provojnë një sërë ushqimesh duke përfshirë supën,
peshkun, mishin dhe frutat. Për çdo dietë specifike duhet ti paraqitet shkollës një raport
mjekësor nga mjeku pediatër. Nëse kërkesat dietike janë përtej mundësive të shkollës, një
nxënës nuk mund të pranohet. Nëse disa ushqime konsiderohen të papranueshme nga ana
fetare, ju lutem diskutojeni këtë me strafin administrimiv të shkollës gjatë regjistrimit.
●      Mbajnë dhe përdorin një filxhan pa bisht.

●      Veshin dhe të heqin vetë këpucët Velcro.

●      Veshin dhe heqin vetë pulovrën dhe pallton.

Nxënësit nga Klasa Parashkollore 2 deri në Klasën e 3
Kërkesat e Përgjithshme
Nxënësit nga Klasa Parashkollore 2 deri në Klasën e 3 do të pranohen pasi të kenë dorëzuar të
gjithë dokumentat e aplikimit dhe mandatin banker. Përveç kësaj, të gjithë nxënësit në këto
klasa duhet të intervistohen me stafin administrativ për tu siguruar që shkolla ua përmbush
nevojat fizike dhe akademike. Për Klasën Parashkollore 2 deri në Klasën e 3 nuk kërkohet niveli
i anglishtes. Shumë nxënës mund të mos flasin anglisht kur regjistrohen në këto klasa.

Transporti dhe shërbimi me furgon
Transporti do të ofrohet për nxënësit e Klasave Parashkollore me një pagesë ekstra. Një
mësues asistent së bashku me shoferin e autobuzit do t`i marrë fëmijët në mëngjes dhe do i
kthejë pasdite në shtëpi. Stafi i zyrës administrative të shkollës do të organizojë të gjitha detajet
e transportit. Ju lutem, komunikoni me zyrën administrative të shkollës për çdo pyetje që keni në
lidhje me transportin.

Veshja
Nxënësit duhet të veshin çdo ditë një uniformë  të pastër të Albanian College. Ata duhet të
veshin këpucë të rehatshme, të lehta për tu veshur  (Velcro) dhe të përshtatshme për aktivitetet
sportive. Të gjitha uniformat duhet të kenë emrin e fëmijës suaj.

Lodrat
Ne i sugjerojmë fëmijëve të mos marrin lodrat personale në shkollë. Humbja ose prishja e
lodrave ndikon negativisht në anën emocionale të fëmijëve. Fëmijëve nuk I lejohet të sjellin
lodra të tilla si thikat plastike, shpatat dhe armë, pasi dëshirojmë të nxisim bashkëpunimin
pozitiv dhe lojën krijuese. Lodrat mund të lejohen në raste të veçanta me lejen e mësuesit të
fëmijës suaj.
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plastic knives, swords, and guns to school, as we wish to encourage positive cooperative
and creative play. Toys may be allowed on special occasions with prior permission from your
child’s teacher.

Emergency Contact Information
Please notify the school’s Main Office and your child’s teachers immediately if there are any
changes to your phone number, email address, or home address.

Health and Medical
It is the responsibility of Albanian College to provide sick or injured students with adequate
care and attention until parents, guardians, or designated caregivers can take charge of the
students’ well-being. The teacher and/or school doctor will provide assistance to sick or
injured students on school premises when necessary.
In the event of non-emergency sickness or accident, the student’s parent, guardian, or
designated caregiver will be notified and requested to provide transportation to the home or
treatment center. If the parent, guardian, or designated caregiver cannot be contacted, the
student shall be cared for in the school doctor’s office.
In cases when a student has a fever, has vomited, or displays signs of any communicable
illness, including lice), the parent, guardian, or designated caregiver will be contacted and
will be informed that the child must return home immediately.
Students who are ill should not be sent to school as they pose a health risk to other
students. Any child who has vomited or has had a fever must recover for 24 hours before
returning to school. With more serious illnesses, the school may require parents to submit a
physician’s note to the school doctor before a student returns to school.
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Kontakt tjetër në rast emergjence
Ju lutem njoftoni zyrën administrative të shkollë, nëse ju ndryshoni numrin e telefonit, adresën e
emailit ose adresën e shtëpisë.

Shëndeti dhe shërbimi mjekësor
Stafi i Albanian College duhet të kujdeset për nxënësit e sëmurë ose të dëmtuar, derisa
prindërit, kujdestarët mund të marrin përgjegjësinë e mirëqenies së nxënësve. Mësuesi ose
doktoresha e shkollës do të ofrojnë ndihmë për nxënësit e sëmurë ose të dëmtuar në ambjentet
e shkollës.
Në rast të një sëmundje ose aksidenti jo emergjent, prindi ose kujdestari i nxënësit do të
njoftohet dhe do i kërkohet të sigurojë transportin në shtëpi ose në spital. Nëse është e
pamundur kontaktimi me prindin ose kujdestarin, nxënësi do të qëndrojë në shkollë nën
kujdesjen e doktoreshës të shkollës.
Në rast se një nxënës ka temperaturë të lartë, ka nxjerrë ushqimir ose ka shfaqur shenja për
ndonjë sëmundje të mundshme, prindi ose kujdestari do të kontaktohet dhe informohet rreth
gjëndjes së fëmijës dhe të kthehet menjëherë në shtëpi.
Nxënësit që janë sëmurë nuk duhet të vijnë në shkollë pasi ata përbëjnë një rrezik për
shëndetin e nxënësve të tjerë. Çdo fëmijë që ka vjellë ose ka pasur temperaturë të lartë duhet
të shërohet brënda 24 orëve para se të kthehet në shkollë. Në rast sëmundjesh më të rënda,
kërkohet që prindërit të paraqesin një raport mjekësor tek doktoresha e shkollës, para se një
nxënës të rikthehet në shkollë.
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Calendar

School Office Contact
Albanian College Durrës
Address:
Rruga “Anastas Durrsaku”
Durrës 2001
Albania
Website: www.acdurres.edu.al
Tel: 052200171
Email: info@acdurres.edu.al
Albanian College Tirana
Address:
Rruga “Dritan Hoxha,” Nr. 1
Tirana 1000
Albania
Website: www.actirana.edu.al
Tel:  044513471
Email: info@actirana.edu.al
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Kalendari



Të dhënat e kontakteve të shkollës

Albanian College Durrës
Adresa:
Rruga “Anastas Durrsaku”
Durrës 2001
Albania
Website: www.acdurres.edu.al
Tel: 052200171
Email: info@acdurres.edu.al
Albanian College Tirana
Adresa:
Rruga “Dritan Hoxha,” Nr. 1
Tirana 1000
Albania
Website: www.actirana.edu.al
Tel:  044513471
Email: info@actirana.edu.al
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