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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 internationally-minded citizen.  
Our school was founded with a vision of creating a constructive and internationally-
minded school that would enable every child to realise his or her greatest potential. We 
develop the whole child through our contemporary and research-based educational 
practices delivered by highly qualifi ed international staff.  

WELCOME
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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 te komunitetit të shkollës. Çdo nxënës do të fi tojë 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 e cila i krijon mundësinë çdo fëmije 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 kualifi kuar dhe me përvojë 
të gjerë.

MIRËSEERDHËT
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TEACHING STAFF
 
The teachers at Albanian College Tirana are fully qualifi ed 
international teachers. Secondary teachers have degrees in their 
subject areas and are licensed to teach in their home countries. 
Our teachers are native speakers of English, which offers a unique 
advantage when working to impart an advanced level of English 
to students. Our teachers` backgrounds and experiences are as 
varied as their interests, serving as a constant source of curiosity 
and inspiration for our students.  

STAFI MËSIMDHËNËS
Stafi  mësimdhënës në Albanian College Tirana përbëhet nga 
mësues ndërkombëtarë të kualifi kuar. Mësuesit e ciklit të mesëm 
kanë diploma dhe liçensa nga vendet e tyre përkatëse. Mësuesit 
tanë fl asin 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 shumëllojshmëria e 
përvojave dhe interesave të tyre shërben si një burim i përhershëm 
kurioziteti dhe frymëzimi për nxënësit tanë.
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Secondary School Programme (Grades 6-10) 
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 International Baccalaureate Organization Middle Years Programme (IB MYP) school. 
Please note the following message from the IBO regarding this status:

Albanian College Tirana is a candidate school* for the Middle Years Programme. This 
school is already an  authorized 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 Certifi cate). 
Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.

The Secondary School Programme is designed to develop the knowledge and skills 
of our students. All subjects are taught in English, with the exception of Albanian 
Language and Literature.  Along with the academic knowledge that is gained, students 
develop communication skills, collaboration skills, creative problem solving skills, 
and critical thinking skills. These 21st century skills allow our students to succeed at 
university and beyond.

Our subjects are supported by a wide range of resources of the highest quality, 
international textbooks, and a research-based curriculum. Teaching and learning 
are driven by student inquiry. Students are encouraged to ask questions and seek 
answers. This means that our school library is a central part of our school. Students 
are active participants in their learning and not just passive recipients of knowledge.
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Programi i Ciklit të Mesëm (Klasa 6-10)
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 të mesëm (IBMYP). Ju lutem, mbani 
parasysh shënimin e mëposhtëm të IB-së lidhur me këtë status: 

Albanian College Tirana është një shkollë kandidate* për Programin e Ciklit të Mesëm. 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 fi lozofi  të përbashkët 
- angazhimin për një edukim cilësor, sfi dues, 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 Çertifi katat e Karrierës IB). Statusi i kandidatit nuk jep garanci që autorizimi do të jepet.

Programi i Mesëm është hartuar për të mbështetur nxënësit tanë që të zhvillojnë njohuritë 
dhe aftësitë në nivel të lartë. Të gjitha lëndët zhvillohen në gjuhën angleze, me përjashtim 
të Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe. Përkrah njohurive të fi tuara, nxënësit tanë përvetësojnë 
aftësi komunikuese, bashkëpunuese, zgjidhjen në mënyrë kreative të problemeve si dhe 
mendimin kritik. Këto aftësi të shekullit 21 do i mundësojnë nxënësve tanë të jenë të 
suksesshëm në universitet dhe më tej.

Mësimdhënia e lëndëve mbështetet nga një shumëllojshmëri burimesh të cilësisë së 
lartë, tekste mësimore ndërkombëtare dhe një kurrikul e bazuar në kërkim shkencor. 
Mësimdhënia dhe mësimnxënia nxitet nga pyetjet e vetë nxënësve. Nxënësit inkurajohen 
të bëjnë pyetje dhe të kërkojnë përgjigjet e këtyre pyetjeve. Si rezultat, biblioteka 
e shkollës luan një rol qendror në mbështetjen e procesit të të mësuarit të nxënësve. 
Nxënësit janë në qendër të procesit të të mësuarit si pjesëmarrës aktiv të cilët e çojnë 
mësimin përpara dhe jo thjesht marrës pasivë të njohurive.
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• English Language and Literature
• Albanian Language and Literature
• Maths
• Earth and Natural Science, Biology, 

Chemistry, Physics
• French or Mandarin
• Individuals and Societies (History, 

Economics, Geography)

• Design and Technology
• Visual Arts
• Drama
• Music
• Physical and Health Education

Subjects

*Certain offerings are only available to specifi c grade levels

The subjects taught at Albanian College Tirana include*:
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• Gjuhë dhe Letërsi Angleze
• Gjuhë  dhe Letërsi Shqipe
• Matematikë
• Shkenca e Tokës dhe e Natyrës: 

Biologji, Kimi, Fizikë,
• Frëngjisht ose Gjuhë Kineze 

Mandarin

• Individi dhe Shoqëria (Histori, 
Ekonomi,Gjeografi  )

• Dizajn dhe Teknologji
• Arte Pamore
• Dramë
• Muzikë
• Edukim Fizik dhe Shëndetësor

Lëndët

Disa nga këto lëndë ofrohen vetëm për klasa te caktuara

Lëndët që zhvillohen në Albanian College Tirana përfshijnë*:
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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 interdisciplinary teaching and using 
real-life examples to make information more meaningful and relevant. 

Interdiscplinary Unit - Mathematics and Design - Grade 6

In groups, the students worked in both Mathematics and Design classes to create a 
board game.  The process used mathematical functions combined with the Design 
process. The Design focus was on construction skills and making the game look 
professional without the overuse of materials. Most materials used were recycled 
paper and plastic products. The Design students made the game board and the game 
pieces and the Mathematics students made all questions for the playing cards and 
landing spaces. For the mathematics component, students worked with fractions, 
decimals and percentages as well as rules of divisibility. These mathematical concepts 
were the driving force behind the construction and design of the playing cards and 
landing spaces on the game board.  Correctly answering mathematical questions is 
what allowed players to advance on the game board. 
 
The game was tested during Design class to ensure its functionality. Using the Design 
cycle, students refl ected upon and evaluated the effectiveness of their game and 
made the necessary adjustments. Once the games were completed, the students 
played their classmates’ games and evaluated them.

Interdisciplinary Unit - The Arts - Grade 9

In The Arts Grade 9 students chose to focus on one of the following options offered by 
Albanian College Tirana; Drama, Music or Visual Arts. These 3 classes worked together 
on a unit called Storybook Theatre. In this unit, the students took a familiar children’s 
fairy tale, adapted it and performed it for a Primary school audience. Each of the three 
disciplines focused on one part of the performance before putting it all together. 

The Drama students adapted the script, making it appropriate for primary students in 
both length and language. They also explored and developed the characters in a way 
that suited a live performance. Once they had written the script, the students became 
the actors and performed what they had scripted. Working closely with the Drama 
students, the Visual Arts students worked on set design and construction to accentuate 
the fairy tale.  They also designed and made the costumes for the performers. 

Finally the Music students composed the musical accompaniment throughout the 
performance. These musical excerpts matched the story through mood and feeling 
and used a combination of previously-composed music and new compositions by 
the students. The fi nal product was an amazing show by the Grade 9 students who 
collaborated closely and communicated a unique version of a well-known fairy tale for 
the Primary 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
• Nxënës të kontrolluar, të heshtur

Mësimdhënie me bazë 
kërkimin:
• Drejtohet nga nxënësit
• Nxënësit bashkëpunojnë
• Të Menduarit e një niveli të lartë
• Nxënësit bëjnë shumë pyetje
• Të pavarur, argumentues, të përfshirë
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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. Theksi 
vendoset mbi mësimdhënien ndërdisiplinore dhe përdorimin e  shembujve të jetës 
reale, për ta bërë informacionin më kuptimplotë dhe të rëndësishëm.

Kapitulli Ndërdisiplinor - Matematikë dhe Dizajn - Klasa e 6-të

Nxënësit kanë punuar në grupe në Matematikë dhe Dizajn për të krijuar një lojë tavoline 
duke përdorur funksionet matematikore sëbashku me procesin e projektimit. Fokusi 
në Dizajn ishte zhvillimi i aftësive të ndërtimit të lojës duke i dhënë asaj një pamje 
profesionale, pa shpërdoruar materialet. Shumica e materialeve të përdorura ishin letër 
dhe plastikë e ricikluar. Nxënësit ndërtuan fushën e lojës, gurët lëvizës, si dhe letrat me 
pyetje që nevojiteshin. Për pjesën e matematikës, nxënësit punuan me fraksionet, numrat 
dhjetorë, përqindjet, si dhe rregullat e pjesëtueshmërisë. Këto koncepte matematikore 
ishin thelbësore në përcaktimin e mënyrës se si lëviznin gurët e lojës.

Funkionimi i lojës u testua gjatë orës së Dizajnit për t’u siguruar se është i saktë. Duke u 
bazuar në ciklin e projektimit, nxënësit refl ektuan dhe vlerësuan efektivitetin e lojrave dhe 
bënë rregullimet e nevojshme për të përmirësuar funksionin e tyre. Përgjigja e saktë e 
pyetjeve matematikore është ajo që i lejonte lojtarët të avanconin në fushën e lojës. Pyetjet 
ishin në formën e letrave të lojës apo në hapësirat e fushës   me ekuacione matematikore. 
Pasi përfunduan lojën e tyre, nxënësit luajtën lojërat e shokëve dhe i vlerësuan ato.

Kapitulli Ndërdisiplinor - Arte - Klasa e 9-të

Në fushën e Artit nxënësit zgjedhin të përqendrohen në një nga lëndët që ofrohen nga 
Albanian College Tirana: Dramë, Muzikë ose Artet Pamore. Këto 3 lëndë ndërthurren së 
bashku në një kapitull të quajtur Tregimi Teatral. Në këtë kapitull, nxënësit marrin një përrallë 
të njohur për fëmijë, e përshtasin atë, dhe performojnë për një audiencë të ciklit fi llor. Secila 
nga të tre disiplinat fokusohet në një pjesë të veçantë të shfaqjes para se ta nxjerrin në skenë.

Nxënësit e Dramës përshtasin tekstin, duke e bërë atë të një gjatësie të përshtatshme 
për nxënësit e ciklit fi llor, si dhe duke modifi kuar gjuhën sipas rastit. Ata gjithashtu 
studiojnë dhe zhvillojnë personazhet në një mënyrë që i përshtatet një pjese teatrale. 
Pasi kanë shkruar tekstin, nxënësit bëhen aktorët, dhe në këtë mënyrë kuptojnë atë 
që kanë shkruar për audiencën. Duke punuar ngushtë me nxënësit e Teatrit, nxënësit 
e Artit Pamor marrin përsipër dizenjimin dhe ndërtimin e skenografi së që shoqëron 
përrallën si dhe dizenjimin dhe krijimin e kostumeve për aktorët.

Në fund, nxënësit e Muzikës kompozojnë shoqërimin muzikor gjatë shfaqjes nga 
pozicione të caktuara. Këto fragmente muzikore do të përputhen me historinë, me 
atmosferën dhe ndjenjat e pjesës dhe përdorin një kombinim muzike ekzistuese 
sëbashku me kompozime të reja nga nxënësit.

Produkti fi nal ishte një shfaqje e mahnitshme nga nxënësit, të cilët bashkëpunuan 
ngushtë dhe komunikuan një version të veçantë të një përralle të njohur për nxënësit 
e ciklit fi llor të Albanian College Tirana.



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
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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 fi tuar 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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My child’s English may not be strong enough to understand all the subjects 
being taught in English. Will my child be successful at Albanian College?

All students entering Albanian College Tirana are tested as part of the admissions 
process. A large part of this entry assessment concerns English reading, 
comprehension, writing and speaking. The stronger the student’s English, the 
better. That said, since our programmes are taught in English and students must 
speak in English while at school, you should see rapid language improvement in a 
short time period. Additionally, our teachers are very experienced in working with 
students who are not native English speakers and will therefore help transition your 
child into a full curriculum delivered in English. The school also has expert teachers 
who specialise explicitly in working with students who need further assistance in 
special, pull-out English classes.

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 teachers are from 
outside Albania.  The vast majority are from the United States, but others are from 
the United Kingdom, Canada, Australia, China and France and usually have worked 
around the world.  These teachers are fully qualifi ed, having degrees in the subjects 
they teach and offi cial teaching credentials from their respective governments. 
We also differ in our teaching methods, as noted above, 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 music and drama for all students and have 
a developed visual arts programme.  We offer university and careers counseling, 
ensuring that students are eligible for international university placement. Students 
love coming to school because they are respected and allowed to be individuals.

How will Albanian College Tirana help my child get into and be succesful in 
universities inside and outside Albania?

Students graduating from Albanian College Tirana are eligible for all universities 
in Albania since the school is licensed by the Albanian Ministry of Education. 
Additionally, Albanian College students will be very successful in Albanian 
universities since the school offers more subjects and more lessons per week than 
any school in Albania. This means students have more knowledge, more depth of 
understanding and stronger skills, such as research and writing, than non-Albanian 
College students.

FAQ’s
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Students graduating from Albanian College Tirana will be eligible for international 
universities, especially in the United States, Canada and the United Kingdom. Their 
English will be exceptional in reading, writing and speaking. They will also have the 
skills required for success. Additionally, having experienced modern methods of 
education delivered by international teachers, students will adjust more easily to 
university.

Does the school offer the same quality of education that my child would receive 
abroad?

Absolutely! Our teachers have degrees in the subjects that they teach and teaching 
licenses from their home countries.  These qualifi cations are verifi ed by the Albanian 
Ministry of Education. Additionally, all our staff participate in rigorous professional 
develop of the highest level. Our textbooks and books in the library are purchased 
internationally from the best publishers and are the most recent available and of the 
highest quality.  All of our teaching materials have been endorsed by international 
educational experts.
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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 hyjnë në Albanian College testohen gjatë procesit të pranimit. Një pjesë 
e madhe e këtij ekzaminimi ka të bëjë me leximin, të kuptuarit, shkrimin dhe të folurin në 
gjuhën angleze. Sa më të aftë të jenë nxënësit në gjuhën angleze, aq më mirë. Megjithatë, 
përderisa programet tona janë në gjuhën angleze dhe nxënësit do të duhet të fl asin në anglisht 
gjatë gjithë ditës, ju do të shihni përmirësim gjuhësor të shpejtë në një periudhë kohe të 
shkurtër. Për më tepër, mësuesit tanë janë ekspertë në punën me nxënës të cilët nuk e kanë 
anglishten si gjuhë të parë dhe për këtë arsye do të ndihmojnë fëmijën tuaj të mësohet me një 
program në anglisht. Shkolla gjithashtu ka mësues ekspert të cilët specializohen në mënyrë të 
veçantë në punën me nxënës që kanë nevojë për ndihmë të mëtejshme duke organizuar klasa 
të veçanta për avancimin e tyre.

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 atij të gjuhës shqipe dhe të historisë së shqipërisë, janë të 
huaj. Pjesa më e madhe janë nga Shtetet e Bashkuara, por të tjerët janë nga Britania, Kanadaja, 
Kina, dhe Franca dhe kanë punuar në shkolla të ndryshme në mbarë botën. Këta mësues janë 
plotësisht të kualifi kuar, me diploma në lëndët që ata japin dhe me kredencialet zyrtare të 
mësimdhënies nga qeveritë e tyre përkatëse.

Ne gjithashtu ndryshojmë në metodat tona të 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 të mësuarit nga praktika dhe për 
këtë arsye kemi disa nga laboratorët më të mirë në vend ku nxënësit kryejnë eksperimente. 
Ne ofrojmë edukim muzikor për të gjithë nxënësit dhe kemi një program të arteve pamore të 
zhvilluar. Ne ofrojmë këshillim për universitet dhe karrierë për t’u siguruar që të gjithë nxënësit 
tanë kanë mundësinë të pranohen në universitete ndërkombëtare. Nxënësit vijnë me dëshirë 
në shkollë pasi ata lejohen të jenë vetvetja.

Si do të ndihmojë Albanian College fëminë tim të pranohet dhe të jetë i suksesshëm në 
universitetet brenda dhe jashtë Shqipërisë?
 
Nxënësit që diplomohen në Albanian College kanë të drejtë të aplikojnë në të gjitha universitetet 
në Shqipëri përderisa shkolla është e licencuar nga Ministria e Arsimit të Shqipërisë. Nxënësit 
e Albanian College do të jenë shumë të suksesshëm në universitetet shqiptare sepse shkolla 

PYETJE TË SHPESHTA
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jonë ofron më shumë lëndë dhe më shumë orë në javë se çdo shkollë tjetër në Shqipëri. Kjo 
do të thotë që nxënësit fi tojnë më shumë njohuri, një kuptim më të thellë dhe aftësi më të 
zhvillluara, si kërkimi dhe shkrimi akademik.
 
Nxënësit te cilët diplomohen në Albanian College mund të aplikojnë në universitete 
ndërkombëtare, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Mbretërinë e Bashkuar. 
Njohuria e tyre e anglishtes në lexim, shkrim dhe të folur do të jetë e një niveli shumë të lartë. 
Ata gjithashtu do të kenë aftësitë e nevojshme për t’u diplomuar me sukses. Për më tepër, 
duke patur përvojën e një edukimi modern të zhvilluar nga mësues ndërkombëtarë, nxënësit 
do të përshtaten lehtësisht në universitetet e huaja.

Ofron shkolla të njëjtin nivel edukimi që fëmija im do ta merrte jashtë shtetit?
 
Tërësisht! Mësuesit tanë kanë diploma në lëndët që ata japin mësim dhe janë të pajisur 
me  licensa të mësimdhënies nga vendet e tyre të origjinës. Këto cilësi janë verifi kuar nga 
Ministria e Arsimit shqiptar. Gjithashtu, i gjithë stafi  ynë kryen trajnime zhvilluese, të nivelit 
më të lartë. Tekstet mësimore dhe librat tanë në bibliotekë blihen nga botuesit më të mirë 
ndërkombëtarë, si edhe janë ribotimet më të fundit dhe të cilësisë më të mirë. Të gjithë 
materialet e mësuesve tanë, janë miratuar nga ekspertët ndërkombëtarë të edukimit. 



Special Events and Extracurricular Activities

Every year, Albanian College Tirana is proud to organise events both on and off campus 
involving the local community. These events offer our students opportunities for rich 
educational experiences. 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 special events and extracurricular activities include the following:
 

• Field trips to the Opera House, National Theatre, museums and historical sites
• Sport tournaments
• Local fi eld trips related to curriculum
• Musical concerts and theatrical performances
• Benefi ts for local community
• Parent-teacher conferences
• Parent informational sessions on curriculum
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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 arsimore dhe të bashkëveprojnë 
me komunitetin. Ndërsa ne vazhdojmë të shtojme evente të ndryshme, “Albanian College 
Tirana”  vazhdon të jetë një pjestar dhe kontribuesi i rëndësishëm i komunitetit që e rrethon.

Disa shembuj të eventeve shkollore përfshijnë:
 

• Udhëtime në Teatrin e Operës dhe  Baletit, si dhe në muze apo vende te ndryshme historike
• Kampionate sportive
• Ekskursione të lidhura me një aspekt të programit mësimor
• Koncerte muzikore dhe shfaqje teatrale
• Evente bamirësie për komunitetin
• Takime prindër-mësues
• Mbledhje me prindër në lidhje me kurrikulën
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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
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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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Tuition for ACT - 
School Year 2017-2018

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

000 Euro
800 Euro
000 Euro
800 Euro

5. Grade 11
6. Grade 12

800 Euro plus calculator fee
800 Euro

• Transportation fee 00 Euro

Th ere 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. 

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

000 Euro  
800 Euro  

5 00 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 përfi tojnë 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


