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PRIMARY SCHOOL PROGRAMME

WELCOME

4

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 become a knowledgeable, responsible, and global citizen. 
Our school was founded with a vision of creating a nurturing and internationally-
minded school for children in Albania that would enable every child to grow to 
his or her greatest potential. We develop the whole child through our modern 
educational practices delivered by highly-qualified and experienced international 
staff.
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MIRËSEERDHET
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Mirëseerdhët 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 të 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 për fëmijët në Shqipëri, e cila i krijon mundësinë 
secilit 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 

TEACHING STAFF

The teachers at Albanian College Tirana are 
fully qualified international teachers. Primary 
teachers have degrees and licenses in their home 
countries to teach Early Childhood and Primary 
education. Our teachers are native speakers 
of English, which offers a unique advantage 
when working to impart 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

Stafi mësimdhënës në Albanian College Tirana 
përbëhet nga mësues ndërkombëtarë të 
kualifikuar. Mësuesit e ciklit fillor kanë diploma 
dhe liçensa nga vendet e tyre përkatëse në 
arsimin parashkollor dhe fillor. Mësuesit tanë 
flasin gjuhën angleze si gjuhë të parë, gjë që 
mundëson te nxënësit tanë transmetimin e një 
niveli të avancuar të gjuhës angleze që nga 
momenti i parë. Pasuria dhe shumllojshmëria e 
përvojave dhe interesave të tyre shërben si një 
burim i përhershëm kurioziteti dhe frymëzimi 
për nxënësit tanë.

7
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PRIMARY SCHOOL PROGRAMME 
(GRADES EY 1 - GRADE 5)

Albanian College Tirana is an IB World School authorised to offer the prestigious 
IB Diploma Programme in Grades 11 and 12 and is in the candidacy phase of 
becoming an IB Primary Years Programme school.  Please note the following 
message from the IBO regarding this status:

Albanian College Tirana is a candidate school* for the Primary Years Programme. 
This school is already an IB World School as a result of authorisation of its IB 
Diploma Programme for Grades 11 and 12. These are schools that share a common 
philosophy—a commitment to high quality, challenging, international education 
that Albanian College Tirana believes is important for our students. 

*Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its three 
academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years 
Programme (MYP), or the Diploma Programme (and in addition the IB Career-
related Certificate). Candidate status gives no guarantee that authorization will be 
granted.

8



 ALBANIAN COLLEGE TIRANA 

Albanian College Tirana është një shkollë ndërkombëtare e  IB-së, e cila ofron 
programin prestigjoz të Diplomës IB, në klasën e 11 dhe 12, dhe është në fazën 
e kandidaturës për t’u bërë një shkollë e sistemit IB për Programin e ciklit fillor. Ju 
lutem, mbani parasysh shënimin e mëposhtëm të IBO-së lidhur me këtë status: 

Albanian College Tirana është një shkollë kandidat* për Programin e Arsimit Fillor. 
Kjo shkollë është  tashmë një shkollë botërore e IB-së, si rezultat i autorizimit për 
Programin e Diplomës IB, për klasën e 11 dhe 12. Këto janë shkolla   që ndajnë një 
filozofi të përbashkët - angazhimin për nje edukim cilësor, sfiduese, ndërkombëtar 
që Albanian College Tirana beson se është i rëndësishëm për nxënësit tanë.

*Vetëm shkollat e autorizuara nga Organizata IB mund të ofrojnë një prej tre 
programeve akademike: Programi Fillor (PYP), Programi i Mesëm (MYP), ose 
Programi i Diplomës (dhe për më tej Çertifikatat e Karrierës IB). Statusi i kandidatit 
nuk jep garanci që autorizimi do të jepet.

9
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EARLY YEARS

Our Early Years Programme begins at age 3 and provides 
students with full immersion in the English language. 
Teachers facilitate physical, social-emotional and 
intellectual growth in the classroom. Our international 
teaching staff creates a meaningful, developmentally-
appropriate learning environment where students 
learn through creative play. Our international teaching 
staff delivers relevant, inquiry-based lessons based on 
learning-by-doing. Early Years teaching incorporates a 
wide variety of activities to develop students physically, 
socially, emotionally, and intellectually through creative 
play. The Early Years 1 and 2 classes complete four units of 
inquiry during the school year and the Early Years 3 class 
completes six units of inquiry. This is in keeping with the 
requirements of the IB. The Early Years Programme is not 
a daycare, but consists of essential classes that prepare 
students for success in our Primary School Programme.
 
We create a safe, caring, friendly environment where 
students feel secure and confident, which positively 
affects the acquisition of mathematical and linguistic 
concepts in English. Our children learn to function in 
their own community by understanding that there are 
rules to follow, while respecting one another. Students 
learn how to organize themselves and be independent 
at their young age.
 
In the Albanian College Tirana Early Years Programme, we 
use play-based learning and an inquiry-based approach 
to begin developing literacy, numeracy, language, 
social, and learning skills. Educational research studies 
around the world have determined that Early Childhood 
Education leads to greater success in both Primary 
and Secondary Education in mathematics and reading, 
and that it also has a positive impact on a student’s 
performance on later assessments, as well as the future 
of a student’s education. A student who is taught these 
skills from an early age learns to approach education in 
a positive, organised way in further years. It also fosters 
a love of learning and a passion for education that is the 
basis of academic success.

11 ALBANIAN COLLEGE TIRANA 
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ARSIMI PARASHKOLLOR

Programi i Arsimit Parashkollor fillon në moshën 3 
vjeç dhe parashikon një përfshirje të plotë në gjuhën 
angleze. Stafi ynë ndërkombëtar zhvillon mësime 
domethënëse dhe të përshtatshme për moshën, të 
bazuara ne aktivitete praktike. Mësimdhënia përfshin 
një shumëllojshmëri të gjerë aktivitetesh për zhvillimin 
e nxënësve nga aspekti fizik, shoqëror, emocional dhe 
intelektual nëpërmjet lojërave krijuese. Grupi 1 dhe 2 
i kopshtit kryejnë katër kapituj kërkimorë gjatë një viti 
shkollor, ndërsa cikli parashkollor kryen gjashtë kapituj 
kërkimorë. Kjo realizohet në përpudhje me kërkesat e 
Organizatës IB. Programi i Arsimit Parashkollor nuk është 
një qendër përkujdesjeje për fëmijët, por është një 
program i mirëfilltë arsimor që përgatit nxënësit për të 
qenë të suksesshëm në Pogramin e Arsimit Fillor.
 
Duke krijuar një ambient të dashur, të sigurt dhe miqësor 
i cili i bën fëmijët të ndihen të sigurt dhe me vetbesim, 
ne i japim atyre mundësinë të përvetësojnë me lehtësi 
konceptet matematikore dhe gjuhën angleze. Fëmijët 
tanë mësojnë të jetojnë në komunitetin e tyre duke 
respektuar rregullat dhe njëri-tjetrin. Fëmijët mësojnë se 
si të organizohen dhe të bëhen të pavarur duke filluar 
nga mosha 3 vjeçare. 

Në Programin e Arsimit Parashkollor në Albanian 
College Tirana, mësimi zhvillohet nëpërmjet lojës dhe 
synon formimin e njohurive në shkrim e lexim, aritmetikë, 
gjuhë, edukim shoqëror dhe aftësi të mësuari. Studimet 
kërkimore në fushën e arsimit në mbarë botën kanë 
arritur në përfundimin se shkollimi që në fëmijërinë e 
hershme çon drejt një suksesi më të madh në arsimin 
fillor dhe të mesëm në fushat e matematikës e leximit 
dhe ka nje impakt pozitiv në vlerësimet dhe në shkollimin 
e mëtejshëm të nxënësit. Një nxënës që ka fituar këto 
aftësi që në moshë të vogël mësohet ta shohë arsimin 
në mënyrë pozitive në vitet në vazhdim. Nxënësi fiton 
dashuri dhe pasion për të mësuarin duke shërbyer si 
bazë për suksesin akademik.

13 ALBANIAN COLLEGE TIRANA 
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PRIMARY SCHOOL

Our Primary School Programme is designed to grow and develop the natural 
intelligence and curiosity in children. In addition to being taught Albanian, 
English, and French or Mandarin, beginning in Grade 2, students are also taught 
mathematics, science, social studies, music, theatre arts, visual arts, and physical 
education. Technology is also taught, but as a learning tool within the context of our 
units, not as a single subject. There is a focus on acquiring skills in communication, 
thinking, research, self-management, and social interaction. 

The knowledge content is organized under six transdisciplinary themes to develop 
concepts using a wide range of resources, books and hands-on activities. Most 
knowledge of the curriculum is taught within the transdisciplinary units in order 
to foster a deeper understanding and make the content more meaningful for the 
students. Science and social studies are always taught within units of inquiry in 
order to give these subjects a real-life context for students in the younger years.
 
While developing knowledge, concepts, and skills, our Primary School students 
learn to become independent learners and to demonstrate positive attitudes such 
as cooperation, creativity, responsibility, tolerance, and confidence.
 
All subjects are taught in English, with the exception of Albanian language. There 
is an Albanian teaching assistant in each class to ensure that all students fully 
comprehend the lessons. Classes are limited to 20 students so that our teachers 
are able to address the individual needs of each student.
 
After school activities are optional and extend learning so that all of your child’s 
needs are met within the school.

14
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Programi i Arsimit Fillor ka si qëllim të zhvillojë tek nxënësit kureshtjen dhe 
inteligjencën në mënyrë të natyrshme. Përveç mësimit të gjuhës shqipe, angleze 
dhe franceze ose mandarin kineze, duke filluar nga klasa e dytë nxënësit mësojnë 
matematikë, shkenca natyrore, shkenca shoqërore, muzikë, teatër, arte pamore 
dhe edukim fizik. Teknologjia gjithashtu zhvillohet, por si një mjet edukimi në 
kontekstin e lëndëve të ndryshme dhe jo si një lëndë më vete. Rëndësi të veçantë 
i jepet fitimit të aftësive të komunikimit, mendimit kritik, kërkimit shkencor, vetë-
menaxhimit dhe ndërveprimit shoqëror. 

Përmbajtja është organizuar në gjashte tema ndërdisiplinore nëpërmjet të cilave 
zhvillohen koncepte duke përdorur një gamë të gjerë burimesh, tekstesh, librash 
dhe aktivitetesh praktike. Shumica e njohurive përçohet nëpërmjet kapitujve 
ndërdisiplinor në mënyrë që të nxitët një kuptim më i thellë dhe një përvetësim më 
kuptimplotë i materialit për nxënësit. Shkencat natyrore dhe shoqërore studiohen 
nëpërmjet metodave kërkimore në mënyrë që këto lëndë të kenë një kontekst në 
botën reale për nxënësit.

Ndërsa zhvillojnë njohuritë, konceptet dhe aftësitë, nxënësit e fillores kanë mundësi 
të mësojnë ne mënyrë të pavarur dhe të fitojnë sjellje pozitive si bashkëpunimi, 
përgjegjësia, toleranca dhe vetëbesimi.
 
Të gjitha lëndët përveç gjuhës shqipe mësohen në gjuhën angleze. Në çdo klasë 
një asistente mësimore shqiptare sigurohet që të gjithë nxënësit e kanë kuptuar 
plotësisht mësimin. Klasat janë të kufizuara deri në 20 nxënës në mënyrë që mësuesit 
të jenë në gjendje të kujdesen individualisht për nevojat e çdo nxënësi.
 
Aktivitetet jashtë-shkollore janë fakultative, por shërbejnë për të zgjeruar mësimin, në 
mënyrë që të gjitha nevojat e fëmijës suaj të plotësohen brenda ambienteve të shkollës.

15
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SUBJECTS

English Language
Albanian Language (mother tongue 
and ab initio levels)
French Language or Mandarin 
Language*
Mathematics

Science
Social Studies
Theatre Arts
Visual Arts
Music
Physical Education

The subjects taught at Albanian College Tirana in the Primary School are:

* French or Mandarin is offered beginning at Grade 2.

16
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LËNDËT

17

Gjuhë Angleze
Gjuhë Shqipe (si gjuhë të parë dhe 
për fillestarë)
Gjuhë Franceze ose Kineze 
Mandarin*
Matematikë

Shkenca Natyrore
Shkenca Shoqërore
Teatër
Art Pamor
Muzikë
Edukim Fizik

Lëndët që zhvillohen në Albanian College Tirana në Ciklin Fillor përfshijnë*:

* Gjuha franceze dhe gjuha mandarin kineze të cilat ofrohen nga klasa e 2-të.
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Traditional Learning:
Teacher-driven
Individual student work
Memorization of facts
Teachers ask the questions
Controlled, quiet

Inquiry Learning:
Student-driven
Collaboration between students
Higher level thinking
Students ask the questions
Unstructured, argumentative, 
hands-on
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TEACHING PRACTICES

Our teaching practices differ from traditional Albanian schools in that they prepare 
students with 21st Century skills using inquiry as the basis for experiential learning. 
Our students want to come to school, be successful, complete homework, and do 
extra reading. Instead of repetition and memorisation, students apply their knowledge 
and build upon it. There is a strong emphasis on transdisciplinary teaching and using 
real-life examples to make information more meaningful and relevant.

Approaches to Teaching Example #1

One example of an inquiry-based 
learning unit of inquiry is EY3 students 
studying the central idea “Homes reflect 
cultural influence and local conditions.” 
During the unit, in science, students work 
within the strand Materials and Matter, 
and use varying materials to build models 
of houses. Afterwards they explore the 
effects of different kinds of weather by 
simulating rain and wind on their model 
houses. At the same time, students 
work within the social studies strand of 
Human and Natural Environments to 
explore the different types of houses 
around the world, how geographic 
location plays a role in the availability 
and use of materials for building, as 
well as forms that buildings or homes 
may take. Throughout the unit, the 
class works on mathematics, language, 
and the arts that best fits within the 
unit and helps students in preparation 
for their summative assessment. Finally 
EY3 students assess the project and 
write a reflection using their language 
and writing skills. Meanwhile the whole 
experience encourages collaboration, 
use of the library and technology, and 
develops social skills in the form of 
teamwork, all of which are critically 
important for success in real life.

Approaches to Teaching Example #2
 
Grade 5 students learn about Where We 
Are in Place and Time with the central 
idea “Migration is a response to human 
circumstances and challenges.” Students 
inquire into social studies to discover 
why people migrate, perspectives of 
immigration experiences, and the effect 
that migration has on communities and 
cultures. The students explore science as 
they learn about how and why animals 
migrate. Throughout the unit, the class is 
also working on language, reading both 
fiction and nonfiction texts to gain more 
knowledge on the migration experience 
and other people’s perspectives. 
Mathematics is integrated for data 
collection. The unit ends with a final 
summative assessment allowing students 
to show their understanding of the 
central idea under the transdisciplinary 
theme and the concepts and skills that 
were covered. This unit would also 
use technology, library resources, and 
research skills, as well as collaboration 
and teamwork to complete tasks.
 

19

By integrating subjects and using themes, concepts, and projects, learning is fun 
and relevant for the students of Albanian College Tirana.
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Mësimdhënie 
tradicionale:

Drejtohet nga mësuesi
Nxënësit punojnë në mënyrë individuale
Faktet mësohen përmendësh
Mësuesit bëjnë shumë pyetje
Fëmijë të kontrolluara, të heshtur

Mësimdhënie me bazë 
kërkimin:

Drejtohet nga nxënësit
Nxënësit bashkpunojnë
Konceptim në një niveli të lartë
Nxënësit bëjnë shumë pyetje
I pastrukturuar, i bazuar në argumentim, i 
zbatuar në praktikë
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PRAKTIKA MËSIMORE

Praktikat tona mësimore ndryshojnë nga ato tradicionale. Ato kanë si qëllim përgatitjen 
e nxënësve për botën moderne dhe kthimin e mësimit në një aktivitet zbavitës. Nxënësit 
kanë dëshirë të vijnë në shkollë, të jenë të suksesshëm, të përgatisin detyrat e shtëpisë 
dhe të lexojnë jashtë klase. Në vend të të mësuarit përmendësh, nxënësit aplikojnë 
njohuritë e tyre në mënyrë konkrete dhe vazhdimisht pasurojnë aftësitë e tyre. Rëndësia 
qëndron mbi mësimdhënien ndërdisiplinore dhe përdorimin e  shembujve të jetës reale 
për ta bërë informacionin më kuptimplotë dhe të rëndësishëm.

Qasje në Mësimdhënie #1

Një shembull i një kapitulli mësimor të 
bazuar në kërkim është studimi i kryer nga 
nxënësit e ciklit Parashkollor mbi temën 
“Shtëpitë pasqyrojnë ndikimet kulturore 
dhe kushtet vendore”. Përgjatë kapitullit, 
në lëndën e shkencave natyrore nxënësit 
punojnë me temën “materiale dhe lëndë” 
duke përdorur materiale të ndryshme për 
të ndërtuar modele shtëpish. Më pas ata 
shqyrtojnë efektet e ndryshme të motit 
duke simuluar shi dhe erë mbi modelet e 
shtëpive. Njëkohësisht, nxënësit studiojnë 
në kuadrin e shkencave shoqërore temën 
“mjedise njerëzore dhe natyrore” duke 
shqyrtuar llojet e ndryshme të shtëpive 
në mbarë botën dhe  se si vendndodhja 
gjeografike luan një rol në përdorimin 
dhe disponueshmërinë e materialeve 
për ndërtim, si dhe format që ndërtesat 
mund të marrin. Gjatë gjithë kapitullit, 
klasa punon me tema në matematikë, 
gjuhë, muzikë dhe teatër që i përshtaten 
më mirë atij kapitulli dhe ndihmojnë 
nxënësit në përgatitjen për vlerësimin 
përfundimtar. Së fundmi, ata vlerësojnë 
projektin dhe shkruajnë një reflektim 
duke përdorur aftësitë e tyre gjuhësore. 
Ndërkohë e gjithë përvoja inkurajon 
bashkëpunimin, përdorimin e bibliotekës 
dhe të teknologjisë dhe zhvillon aftësitë 
shoqërore në formën e punës në ekip, të 
cilat janë tepër të rëndësishme për sukses 
në jetën reale.

Qasje në Mësimdhënie #2
 
Nxënësit e Klasës së 5-të mësojnë mbi 
temën “Ku Jemi në Vend dhe Kohë” 
me idenë qendrore “Emigrimi është një 
përgjigje ndaj rrethanave dhe sfidave 
të njeriut.” Nxënësit kryejnë kërkim në 
fushën e shkencave shoqërore mbi arsyet 
përse njerëzit emigrojnë, perspektivat e 
përvojave të emigracionit, dhe efekti që 
emigrimi ka mbi komunitetet dhe kulturat. 
Nxënësit studiojnë shkencat natyrore 
duke mësuar në lidhje me mënyrat dhe 
arsyet përse kafshët emigrojnë. Gjatë 
gjithë kapitullit, klasa punon edhe me 
gjuhën, duke lexuar dy tekste letrare dhe 
jo-letrare për të fituar më shumë njohuri 
mbi përvojën e migrimit dhe perspektivat 
e njerëzve të tjerë. Matematika është e 
integruar në mbledhjen e të dhënave. 
Kapitulli përfundon me një vlerësim 
përmbledhës i cili i lejon nxënësit të 
paraqesin njohuritë e fituara mbi idenë 
qendrore nën temën ndërdisiplinore si dhe 
konceptet dhe aftësitë e përdorura. Kjo 
njësi do të përdorin teknologjinë, burimet 
e bibliotekës, dhe aftësitë kërkimore, si 
dhe bashkëpunimin dhe punën në grup 
për të kompletuar detyrat.

21

Duke integruar lëndët dhe duke përdorur tema, koncepte dhe projekte, mësimi është 
zbavitës dhe domethënës për nxënësit e Albanian College Tirana.



PRIMARY SCHOOL PROGRAMME22

Special Events and 
Extracurricular Activities

Field trips to the Opera House, 
museums, and historical sites
Field trips related to curriculum
Community Service Events

Arts, Music, and Theatre Performances
PYP Exhibition
Parent-teacher Conferences and 
Student-Led Conferences

Every year, Albanian College Tirana is proud to organise events both on and 
off campus. These events offer our students opportunities for rich educational 
experiences and for interacting with the community. As we continue to add more 
events, Albanian College Tirana continues to be a prominent member of and a 
contributor to the greater community.
Some examples of school events include the following:
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Evente të veçanta dhe 
aktivitete jashtë kurrikulare
Çdo vit, Albanian College Tirana organizon evente brenda dhe jashtë kampusit. 
Këto evente i ofrojnë nxënësve mundësinë të kenë përvoja të pasura edukative 
dhe të bashkëveprojnë me komunitetin. Ndërsa ne vazhdojmë të shtojmë evente 
të ndryshme në kalendarin e aktiviteteve tona, Albanian College Tirana vazhdon 
të jetë një pjesëtar dhe kontribues i rëndësishëm i komunitetit që e rrethon.
Disa shembuj të eventeve shkollore përfshijnë:

Eksursione tek Teatri i Operës dhe 
i Baletit, në muze apo vende të 
ndryshme historike
Ekskursione brenda vendit që 
lidhen me programin mësimor

Evente për Shërbimin në Komunitet
Shfaqje teatrale, muzikore dhe artistike
Ekspozitat e ciklit fillor
Takime me prindër-mësues dhe 
konferenca të drejtuara nga nxënësit
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FAQ’S

What makes the Albanian College Primary Programme so special?
 
Albanian College offers the highest quality Primary school education in English 
available in Albania by educating the whole child using the best staff, resources, 
and practices available.
 

Why is high quality primary education so important?

The Institute of Education and the University of London conducted a study that 
investigated classes in over 125 Primary schools serving over 2,500 students to 
determine what were the most important factors that lead to student success. 
They found that the quality of teaching and quality of school leadership 
were more important than a child’s gender or socio-economic background in 
influencing a student’s academic performance.
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In other words, a high quality Primary education, taught by high quality 
teachers, lead by high quality administrators are integral for a child to be 
successful in school.
What are the characteristics of high-quality Primary education?

Inquiry-based approaches to teaching and learning
Safe and positive learning environment
Productive use of instructional time
Consistent practice of skills
High academic and social standards
Formative assessment leading to evaluative feedback
Teacher sensitivity
Classroom attention and control
Meaningful student-teacher relationships
Emphasis on student collaboration, cooperative skills, and self-reliance

Our teachers are specially trained to provide instruction that embodies all of 
these characteristics. This results in better academic performance, reducing 
hyperactivity and promoting pro-social behaviour and self-regulation.
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Çfarë ka të veçantë programi i ciklit fillor i Albanian College?
 
Albanian College ofron arsimin fillor me cilësinë më të lartë në 
Shqipëri në gjuhën angleze, i cili synon edukimin e gjithanshëm të 
fëmijës nëpërmjet stafit, materialeve dhe praktikave më të mira të 
mundshme.
 

Përse është arsimi fillor cilësor kaq i rëndësishëm?

Instituti i Edukimit dhe Universiteti i Londrës kanë kryer një studim 
i cili hulumtoi klasa në mbi 125 shkolla fillore, me pjesëmarrjen 
e mbi 2500 nxënës, për të përcaktuar se cilët janë faktorët më 
të rëndësishëm që ndikojnë në suksesin akademik të nxënësve. 
Ata zbuluan se cilësia e mësimdhënies dhe cilësia e udhëheqjes 
së shkollës ishin faktorët më të rëndësishëm, më tepër se gjinia 
e fëmijës apo konteksti ekonomiko-shoqëror, kur konsiderohej 
performanca akademike e nxënësit.
 
Me fjalë të tjera, arsimi fillor me cilësi të lartë është faktori më i 
rëndësishëm në suksesin akademik të fëmijës.

Cilat janë karakteristikat e arsimit fillor me cilësi të lartë?

Qasje të bazuara mbi kërkim në mësimdhënie dhe studim
Ambient i sigurt dhe pozitiv
Përdorim i efektshëm i orës mësimore
Përdorim i vazhdueshëm i aftësive
Standarde të larta akademike dhe shoqërore
Vlerësim me notë i ndjekur nga nje shpjegim plotësues
Mësues të ndjeshëm ndaj nevojave të nxënësit
Vëmendje dhe kontroll mbi klasën 
Marrëdhënie kuptimplotë nxënës-mësues
Zhvillimi i aftësive për bashkëpunim dhe për punë të pavarur

Mësuesit tanë janë trajnuar posaçërisht për të zhvilluar të gjitha 
këto karakteristika. Kjo rezulton në një performancë më të mirë 
akademike, reduktimin e hiperaktivitetit dhe promovimin e sjelljeve 
pozitive shoqërore.

PYETJE TË SHPESHTA
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FACILITIES
33 Classrooms
3 Science Labs
Library
Football Pitch
Basketball court
iMac Lab
Black-Box Theatre
Music Classroom
2 Art Classrooms
Cafeteria

AMBIENTET
33 Klasa
3 Laboratorë shkencorë
Bibliotekë
Fushë futbolli
Fushë Basketbolli
Laborator iMac
Teatër Black-Box
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Tuition for ACT - 
School Year 2017-2018

1. Early Years
2. Grades 1 - 5
3. Grades 6 - 9
4. Grades 10

000 Euro
800 Euro
000 Euro
800 Euro

5. Grades 11
6. Grade 12

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% dis-
count 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 trans-
portation fees
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Tarifat në ACT -
Viti Akademik 2017-2018

1. Kopshti dhe parashkollori
2. Klasat 1 - 5
3. Klasat  6 - 9
4. Klasa e 10

4000 Euro
800 Euro
000 Euro
800 Euro

5. Klasa e 11
6. Klasa e 12

800 Euro plus pagesa për  makinën llogaritëse
800 Euro

Tarifa e transportit 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.



Website:  www.actirana.edu.al
Info email: info@actirana.edu.al 

Facebook: https://www.facebook.com/albanian.college.tirana/?fref=nf
Phone: +35544513471
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