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Integral është një agjensi private e cila ofron
konsulencën në fushën e programeve arsi-
more jashtë vendit. Prej më shumë se 24
vjetësh, nëpërmjet Integral, mijëra të rinj nga
disa vende të Ballkanit ikin jashtë shtetit për
të perfeksionuar gjuhën e huaj, të vazhdojnë
studimet ose të përmirësojnë kualif ikimin.
Qëllimi jonë është të merremi si me karrierën
akademike dhe profesionale të të rinjve por
edhe t’i sigurojmë cilësinë e jetës të cilën
meritojnë.

Çdo vit ne takohemi me organizatat partnere
arsimore dhe vizitojmë shkolla të reja per t'i
garantuar klientëve tanë shërbimet e konsu -
lencës më të mirë. Panairet arsimore të spe-
cializuara që organizojmë përbejnë një rast
takimi me përfaqësuesit e institucioneve të
ndryshme arsimore, si dhe mundësinë për të
përf ituar avantazhe ose bonuse në regjistrim-
in e berë gjatë panairit.

Na tregoni per djalin ose vajzën tuaj dhe llojin
e studimeve për të cilat jeni të interesuar. Ne
do t'ju rekomandojmë një numër shkollash të
cilat i konsiderojmë të përshtatshme për ju
dhe fëmijën tuaj dhe do 'tju ofrojmë informa-
cionin e duhur për zgjedhjën më të mirë.

Eksperienca jonë do t'ju
ndihmojë t’ia dilni
mbanë
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ZGJEDHJA E NJË SHTETI

Secili nga shtetet europiane ka kulturën e vet, pro-
gramet arsimore dhe shkollat e veta. Besoni në përvo-
jën tonë kur të bëni zgjedhjen.

ZGJEDHJA E NJË PROGRAMI AKADEMIK

Programet e ndryshme shkollore (GCSE, A Levels, IB)
kanë karakteristika të ndryshme, të cilat përcaktojnë
karrierën e ardhshme akademike dhe profesionale të të
rinjve. Ne do ju ofrojmë informacione rreth mundësive
të ofruara nxënësve në mbarimin e çdo programi.

ZGJEDHJA E NJË SHKOLLE

Në Europë ekzistojnë mijëra shkolla private. Secila ka
metodat e veta për zgjedhjen individuale të nxënësve.
Ne do ju ndihmojmë të zgjidhni më të përshtatshmen
për fëmijën tuaj.

REGJISTRIM DHE PRANIM

Ne do të përgatisim dhe dorëzojmë në emrin tuaj të
gjitha dokumentat e nevojshme për pranim. Shumica e
shkollave elitare i kërkojnë kandidatëve të bëjnë
provimet e pranimit, të cilat mund t’i organizojmë në
zyrën tonë.

MBAJTJA E KORRESPONDENCËS

Proçesi i pranimit kërkon kontakt ditor me shkollën e
zgjedhur dhe pagimin e taksave të ndryshme- ne
mund ta realizojmë këtë gjë në vendin tuaj dhe të
ndje kim vazhdimin e të gjithë proçesit.

VIZITA PARAPRAKE

Kur keni vendosur për disa shkolla, do të ishte mirë t’i
vizitonit për t’i analizuar dhe të takoheni me drejtorin
për të shqyrtuar pranimin. Ne do t'ju mundësojmë
takimet dhe do merremi me udhëtimin dhe qëndrimin
tuaj atje.

KËSHILLIM PËR TUTORËT

Ne ofrojmë këshillim për sigurimin e tutorëve për
nxënësit nën 18 vjeç, të cilët kanë zgjedhur të studio-
jnë në Mbretërinë e Bashkuar.
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Shërbimet tona

Kur zgjidhni shkollën e duhur për fëmijën tuaj nëpërmjet INTEGRAL-it, merrni dhe një paketë
shërbimesh falas, e cila përfshin konsultime dhe mbështetje në proçesin e regjistrimit dhe
gjatë studimeve në shkollën partnere. *

ZGJEDHJA E LËNDËVE

Pranimi në universitete varet nga lloji dhe numri i
lëndëve të studiuara në gjimnaz. Në varësi të intere-
save dhe ambicieve të fëmijës tuaj, do përcaktojmë
kombinimin optimal.

KONFIRMIMI I VENDIT

Tek regjistrimi përfundimtar, është i nevojshëm përsëri
dorëzimi i disa dokumentave dhe transferimi i lekëve,
të cilat gjithashtu mund t’i lini nën kujdesin tonë.

UDHËTIMI

Tek ne mund të rezervoni fluturime të leverdisshme së
bashku me sigurimet e nevojshme për fëmijën tuaj.

KONTAKTI ME SHKOLLËN PËRGJATË
QËNDRIMIT TË FËMIJËS TUAJ

Konsulentët tanë mund të përfaqësojnë lidhjen tuaj me
shkollën për problemet e ndryshme administrative dhe
personale.

MONITORIZIMI I PROGRESIT DHE I
REZULTATEVE

Përgjatë vitit të parë të studimit do ju përgatisim përk-
thimin e dëftesës dhe të raporteve që kanë lidhje me
progresin dhe ambjentimin e fëmijës tuaj me shkollën
e re.

KËSHILLIME PËR VAZHDIMIN E
STUDIMEVE

Konsulentët tanë për arsimin e lartë janë në dispozi-
cionin tuaj dhe mund t’ju shpjegojnë kushtet për pran-
imin në universitete jashtë Shqipërisë.
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* shërbime falas vetëm për regjistrimin në shkollat

partnere. 
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Sherborne International ..........................................................................................................................................................Brit. ..................44
Caterham School ........................................................................................................................................................................Brit. ..................46
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Aiglon College ..................................................................................................................................................................IGCSE; IB ..................48
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Leysin American School ..............................................................................................................................................IB;AP;HSD ..................52
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International School Eerde ..........................................................................................................................................IGCSE; IB ..................56
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CATS Academy Boston ..............................................................................................................................................................AP ..................58
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NOBEL International School Algarve ..................................................................................................................................Brit. ..................60
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Schule Schloss Salem ..................................................................................................................................IB; German; Abitur ..................62
Berlin Brandenburg International School..............................................................................................................................IB ..................64
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IB - International Baccalaureate
Arsimim ndërkombëtar në nivelin më të lartë

International Baccalaureate është një program arsimor modern, i cili jep si rezultat diplomën për

mbarimin e arsimit të mesëm, i njohur në nivel ndërkombëtar dhe që garanton pranimin në univer-

sitetet më prestigjoze në të gjithë botën. Është i përbërë në mënyrë që të ketë një profil të madh, ri -

goroz dhe u rekomandohet nxënësve me një nivel të lartë arsimor. Është programi më i famshëm e

dy viteve të fundit të gjimnazit dhe ofrohet në gjimnazet e Zvicrës, Britanisë së Madhe, Gjermanisë. 

Programi shkollor për klasat 11-12
Plani shkollor IB është i ndërtuar në gjashtë grupe lëndësh dhe nxënësit
janë të detyruar të zgjedhin nga një lëndë nga çdo grup. Tre nga ato
duhet të jenë në nivel të lartë (higher level), kurse tre në nivel standart
(standard level). Çdo shkollë ofron kombinime dhe nivele të ndryshme të
lëndëve, gjashtë grupet kryesore të lëndëve janë njësoj kudo, gjithashtu jo
të gjitha lëndët ofrohen për të dyja nivelet. Në mbarim të programit dy
vjeçar çdo nxënës bën provime në të gjitha lëndët, kurse notat e marra,
merren parasysh për pranimin në universitet.

Grupet e lëndëve
Grupi 1: (gjuha e parë) Gjuha dhe letërsia. Gjuha e studimit është ose

gjuha e parë e nxënësit, ose gjuha që përdoret në shkollë.

Grupi 2: (gjuha e dytë) Gjuha e dytë mund të mësohet në nivel elementar,
mesatar dhe të avancuar. Zakonisht shkollat ofrojnë një shumëllo-
jshmëri gjuhësh të dyta.

Grupi 3: Shkenca humane dhe shoqërore (histori, ekonomi, teknologji in-
formacioni)

Grupi 4: Shkenca natyrore (biologji, kimi, fizikë, sisteme natyrore, etj)

Grupi 5: Matematikë (matematikë, metoda matematike, matematikë e
avancuar, etj)

Grupi 6: Arte dhe lëndë me zgjedhje (arte teatrale ose vizuale, shkenca
kompjuterike ose lëndë nga grupet 1-4) 

Njohja e diplomës IB

Gjithnjë e më shumë universitete dhe punëdhënës e njohin këtë kuali-
fikim, i cili është i preferuari i nxënësve të cilëve është e vështirë t’u limito-
het numri i lëndëve të studiuara deri në 4, siç ndodh për shëmbull në
rastin e programit A-Levels të sistemit britanik.

Gjuha e studimit dhe shtetet që e ofrojnë këtë program
Programi ofrohet në gjuhën angleze, franceze dhe/ose spanjolle në shko -
lla të ndryshme. Nëpërmjet INTEGRAL mund të kandidoni në shkollat IB
në Zvicër, Gjermani, Britaninë e Madhe.

Momenti i përshtatshëm për transferim
Tranferimi i nxënësve në programin IB varet nga klasa në të cilën nxënësi
është në atë moment.

Nxënësit nga Shqipëria mund të transferohen pas mbarimit të klasës së 9
ose 10 dhe mund të studiojnë dy ose tre vjet. Shumica e shkollave ofrojnë
opsionin e tre viteve, ku viti i pare është përgatitor (Pre-IB) dhe nuk përf-
shin paraqitje në provime. Kandidatët që transferohen për dy vitet e fundit
duhet të kenë një nivel të shkëlqyer të njohjes së gjuhës dhe rezultate
akademike shumë të mira.

Pranimi dhe zgjedhja e një shkolle
Për zgjedhjen e një shkolle për programin IB dhe për pranim, është e
rëndësishme që lëndët e ofruara nga shkolla të ndryshme të korespondo-
jnë me interesat e nxënësit.

Taksat për programin
Taksat për programin ndryshojnë në varësi të shtetit dhe shkollës së zg-
jedhur. Informacionet e detajuara për shkollat tona partnere mund t’i mer-
rni nga INTEGRAL.

Mosha International Baccalaureate

15-16 Gjimnaz Klasa e 10  Përgatitje për IB

16-17
Gjimnaz

Klasa e 11  
Përgatitje dhe prezantim në provime për marrjen e diplomës IB

17-18 Klasa e 12  
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Britania e Madhe
Arsim i mesëm në gjimnazet elitare

Britania e Madhe njihet si një nga shtetet që në mënyrë tradicionale tërheq një numër të madh stu-
dentësh nga jashtë. Më shumë se 20 mijë nxënës nga kombësi të ndryshme nga Europa kontinentale,
Azia, Afrika dhe Amerika studiojnë në shkollat private të Britanisë së Madhe. Këta jo vetëm që marrin
një arsim cilësor, por si përfaqësues të kulturave dhe traditave të ndryshme ata kontribuojnë në diver-
sitetin e këtyre institucioneve. Gjithmonë e më shumë familje zgjedhin Britaninë e Madhe falë reputa-
cionit të shkëlqyer akademik, traditave në fushën e arsimit, aktivitetet e ndryshme brënda dhe jashtë
shkollës, rezultatet e shkëlqyera shkollore, ambjentin e sigurt, përkushtimin ndaj nxënësve dhe disi-
plinën e mirë të vendosur nga institucionet. 

Cfarë programesh ofrohen?

Në Britanine e Madhe arsimi është i detyrueshëm për fëmijët me moshë nga 5-
16 vjeç. Aty janë dy lloje kryesore shkollash: publike dhe private. Ato private
mund të jenë çdo ditë, me konvikt çdo javë ose të plotë. Këto të fundit janë të
përshtatshme për femijët familja e të cilëve jeton jashtë.

Në shkollat fillore

Mësojnë fëmijët me moshë ndërmjet 5-11 vjeç, klasat zakonisht janë të
përziera (djem dhe vajza).

Në shkollat e mesme

Mësojnë fëmijët me moshë ndërmjet 11-16 vjeç. Disa nga këto ofrojnë pro-
gram me zgjedhje për ata që janë mbi 16 vjeç. Shkollat me konvikt pranojnë
nxënës me moshë ndërmjet 11-18 vjeç. Ndërmjet 11 dhe 14 vjeç nxënësit stu-
diojnë ndërmjet 10 dhe 15 lëndë, kurse programi nuk përfshin provime zyrtare.

GCSE (General Certificate of Secondary Education)

Në moshën 14 vjeç nxënësit fillojnë të mësojnë sipas një program dyvjeçar
duke zgjedhur ndërmjet 5 dhe 10 lëndësh, kurse në fund të kësaj periudhe
bëjnë provime për diplomën GCSE (General Certificate of Secondary Educa-
tion).

Nivelet AS dhe A

Në dy vitet e fundit të gjimnazit nxënësit trajnohen në programe me profile As
dhe A dhe marrin një diplomë e cila njihet për t’u pranuar në universitete. Tra-
jnimi është i profilizuar në funksion të interesave të nxënësve dhe të orientimit
profesional. Ka programe të specializuara në biznes, shkencat natyrore, hu-

mane, gjuhë dhe programi i arteve.

Pranimi

Kriteret për pranimin e nxënësve, të cilat kandidatët nga Shqipëria duhet t’i
kenë parasysh konsistojnë në etapat e mëposhtme:

Ata me moshë 11 ose 12 vjeç, pas mbarimit të klasës së 6- pranimi në
klasën e 7.

Ata me moshë 13 ose 14 vjeç, pas mbarimit të klasës së 7- pranimi në
klasën e 9, atëherë kur nxënësit fillojnë të përgatiten për programin dy
vjeçar GCSE.

Ata me moshë 14 ose 15 vjeç, pas mbarimit të klasës së 8- pranimi në
klasën e 10, atëherë kur fillon programi dy vjeçar GCSE.

Ata me moshë 16 ose 17 vjeç pas mbarimit të klasës së 10- pranimi në
klasën e 12, atëherë kur fillon programi dy vjeçar A-Levels.

Proçedurat ndryshojnë në lidhje me shkollën

Rekomandohet që aplikimi të fillojë të paktën një ose dy vjet para, sepse në
disa shkolla vendet zihen shumë shpejt, ndërkohë që në të tjera ka një listë
pritjeje.

Cilat janë taksat?

Taksat e arsimit të mesëm përfshijnë shkollimin, akomodimin, ushqimin dhe
disa aktivitete jashtëshkollore. Shumat fikse janë të paraqitura në materialet e
informimit të secilës shkollë dhe variojnë ndërmjet 20000- 25000 paundi bri-
tanik në vit.

Mosha Program kombëtar edukativ

8-11 Klasat 4 - 6 Prep - school

11-12 Klasa e 7 Secondary school

12-13 Klasa e 8 Niveli 
IV

Secondary
school

Programi kombëtar arsimor
13-14 * Klasa e 9 

14-15 * Klasa e 10 Niveli 
V 

Përgatitje dhe prezantim në provimet GCSE
(General Certificate of Secondary Education)15-16 Klasa e 11 

16-17 * Klasa e 12 Niveli 
VI

Përgatitje dhe prezantim në provimet AS
Level (niveli standart i avancuar) dhe A Level
(niveli i avancuar)17-18 (19) Klasa e 13 

Skema e arsimit në gjimnazet e Britanisë së Madhe

Mosha Programet kalimtare për të huajt

15-16 I - GCSE 

Program i ndërmjetshëm
njëvjeçar A-Levels
Shkolla me International
Study Centre

17, 18 A- Levels
Pranim në shkollat private
internacionale ose Tuttorial
College

18, 19 Founda-
tion Yesr

Vit përgatitor për pranim
në universitet
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£1200 në vit (£400 në semestër) për te
qenë kujdestari juaj 24-orë.

Ju gjithashtu duhet të depozitoni £ 1000
për të mbuluar çdo kosto ekstra që fëmija
juaj mund të ketë. Ky fond do të përdoret
për të paguar për transferta nga dhe në
aeroport dhe shpenzime të tjera.

Pagesë shtesë 

Transfertat në Aeroport

Kostoja: 45 p një milje 

Akomodim, strehim familjar: £ 35 për na-
të për akomodim të plotë

Kontakt

Helen Lami: helenlami@hotmail.co.uk

Mobile: +44 7968152795

Turi Lami: turi@live.co.uk 

Mobile: +44 7967 271391

Ne bashkpunojmë me Integral dhe pu-
nonjësit mund t’ju ndihmojnë për të re-
zervuar këtë shërbim.

Cila është kostoja?

Britania e Madhe

Kujdestarët akademik 
për studentët shqiptar

Si kujdestar i fëmijëve tuaj, ne jemi pranë
për t’i ndihmuar ata gjatë qëndrimit në
Britaninë e Madhe. Ne i ndihmojmë në
përgatitjen e tyre shkollore dhe ju ofrojmë
mbështetje gjatë gjithë kohës së qëndrimit
në Mbretërinë e Bashkuar. Ne jemi atje në
gadishmëri 24-orë në ditë dhe do të ndih-
mojmë me përgatitjet e udhëtimit për dhe
nga shkolla dhe çdo rast tjetër që fëmija
juaj mund të ketë.

Helen është nga Britania e Madhe dhe Ar-
tur është nga Shqipëria. Ne jetojmë në jug
perëndim të Anglisë dhe flasim gjuhën
shqipe në mënyrë që mund të komunikoj-
më në gjuhën tuaj. Ne kemi jetuar në Bri-
taninë e Madhe për më shumë se 15 vjet
pas takimit në Shqipëri në vitet 1990. Ne
kemi shumë përvojë pune me studentët
ndërkombëtarë dhe të kuptuarit e nevoja-
ve të tyre.

Shumica e shkollave insistojnë që studen-
tët të kenë një kujdestar, nëse ata janë nën
moshën 18 vjeç. Kjo mund të realizohet
nëpërmjet një kompanie  kujdestarie që e
ofron këtë shërbim, ose një mik të familjes
apo të afërm që është mbi moshën 25 vje-
çare.

Ligji në Britaninë e Madhe thotë se stu-
dentët nën moshën 18 vjeç që jetojnë në
Britaninë e Madhe pa prindërit e tyre du-
het të kenë një kujdestar.

Si kujdestarë ne jemi të arritshëm 24-orë
kështu që jemi në dispozicion në raste ur-
gjente. Kjo mund të jetë një urgjencë mje-
kësore ose një problem në shkollë. Ne jemi
atje për të ndihmuar dhe të kujdesemi për
fëmijën tuaj.

Ne ndihmojmë me marrëveshjet të tilla si:
transferta në dhe nga aeroporti dhe fjetje
në familjet pritëse, nëse kjo është e nevoj-
shme edhe gjatë pushimeve shkollore. 

Para se të mbërrini ne... 

• ju japim këshilla dhe përgjigje për çdo
pyetje që keni

• informojmë shkollën se ne jemi kujdes-
tarët

• organizojmë transfertat tuaja nga dhe
për në aeroport me Arturin ose një nga
shoferët tanë me përvojë

• akomodimin në rastet kur fëmijët udhë-
tojnë me prindërit

Gjatë vitit, kur fëmija juaj është në shkollë
ne... 

• mbajmë kontaktet me fëmijën tuaj në
fillim për të parë nëse ata janë siste-
muar dhe për t’i ndihmuar me ndonjë
problem apo ndonjë gjë që kanë nevojë

• ndihmojmë me financat e tyre dhe
ndihmojmë ata për të hapur një llogari
bankare

• sigurohemi që fëmija juaj ka një SIM
card në Britanine e Madhe dhe mund të
komunikojnë me shtëpinë.

• vizitojmë fëmijën tuaj të paktën një herë
në semestër

• ndihmojmë në komunikimet me shkol-
lën dhe  përkthejmë raporte shkollore
apo çdo korrespondencë tjetër

• ndihmojmë me udhëtimin dhe akomo-
dimin për periudhën e pushimeve dhe
festave gjatë vitit shkollor

• mbajmë kontakt 24-orë

Cfarë është kujdestari?

Përse do të më duhet një kujdestar?

Cfarë ofrojmë ne?
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Gjermania

Gjermania ofron një  s is tem speci f ik  ars imi  të  mesëm. Një t ipar  karak-

ter is t ik  është fakt i  që prof i l i z imi  dhe specia l iz imi  f i l lo jnë shumë herët ,

g jë  e  c i la  ndihmon në real iz imin e nxënësve të  ardhshëm. 

Çfarë është ndryshe

Shkollat gjermane janë tre llojshe: Hauptschule, Realschule
dhe Gymnasium.

Në Hauptschule mund të studiojnë fëmijët e moshave ndër-
mjet 10 dhe 15 vjeç (klasat 5-9). Në fund të periudhës së
formimit merret një çertifikatë e cila lejon regjistrimin në
shkolla profesionale deri në moshën 18 vjeç.

Realschule ofron arsimim për fëmijët e moshave nga 10 në
16 vjeç (klasat 5-10), dhe në fund të periudhës merret një
çertifikatë e cila lejon regjistrimin në shkolla profesionale,
gjimnaz ose lice. Realschule kombinon stilin akademik me
atë praktik.

Gymnasium në shumicën e provincave ofrohet deir në
klasën e 13 (nga 10 deri në 19 vjeç). Në fund të studimeve
merret diploma e studimeve të gjimnazit pas dhënies së
provimeve përfundimtare. Abitur i lejon të rinjtë të vazhdo-
jnë studimet në universitet ose në institucion tjetër të arsimit
superior.

Çfarë mësohet

Abitur gjerman

IB (International Baccalaureate)

Arsimimi në Gymnasium është klasik. Nxënësit mund të zg-
jedhin ndërmjet 6 llojeve të programeve të studimit: shken-
ca humane dhe sociale, matematikë dhe shkenca, gjuhë të
huaja dhe muzikë. Çdo gjimnaz ofron një ose dy nga këto
programe, nxënësit zgjedhin minimumi 2 kurse intensive
dhe 7-10 kurse standarte. 

Provimi dhe notat

Në vitin e fundit të gjimnazit nxënësit japin provimet me
shkrim vetëm për lëndët e profilit të zgjedhur- një për se-
cilën nga dy lëndët e studiuara intensivisht dhe një nga dy
lëndët standarte. Mesatarja e përgjithshme formohet në
bazë të notave nga provimet dhe notat e marra ne 2-3 vitet
e fundit të studimit. Pas marrjes me sukses të provimeve
përfundimtare, merret diploma Abiturzeugnis, e cila për-
faqëson diplomën e studimeve të gjimnazit, në Gjermani. Ky
dokument është i nevojshëm, por jo gjithmonë i
mjaftueshëm, për të vazhduar studimet në një universitet
ose në një tjetër institucion arsimor të një nivelit të lartë.

Kur është momenti i duhur për të filluar

Abitur gjerman 

Për këtë program mosha kur rekomandohet të fillohet

është 13-14 vjeç, pak kohë përpara fillimit të ciklit gjimna-

zor. Kjo gjë është e nevojshme për të dhënë provimin

Abitur për gjuhën gjermane dhe dy gjuhë të huaja, përveç

lëndëve të tjera.

IB (International Baccalaureate) - Programi IB përfshin, za-

konisht, tre vitet e fundit të gjimnazit dhe mund të fillohet

pas klasës së 9 ose të 10.
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Zvicër

Katër gjuhë zyrtare, diversitet kulturor, peizazhe të bukura, mjedis i qetë dhe i sigurt, at-

mosferë unike - të gjithë ato bëjnë që Zvicra të jetë jo vetëm një destinacion turistik, por

edhe një vend për performancë të shkëlqyer në fushën e arsimimit. Për më shumë se një

shekull, shkollat private në Zvicër ofrojnë një mundësi për një studim të individualizuar,

modern dhe cilësor. Sistemi i arsimimit në Zvicër është i decentralizuar dhe i pavarur dhe

konsiderohet si një ndër më të mirët në botë. Sistemi f illor dhe i mesëm zgjat 12 vite.

Çfarë është e ndryshme

Sistemi i arsimimit zviceran është i deçentralizuar dhe i
pavarur e ka një reputacion si një ndër më të mirët
në botë. Gjuha zyrtare në kantonin përkatës vendos
edhe gjuhën e mësimdhënies në shkollë. Zona të
ndryshme kanë edhe karakteristika të tjera speciale.
Cikli fillor zgjat nga 4-6 vjet, në varësi të kantonit.
Cikli i mesëm zgjat nga 7-9 vjet, niveli i parë ka një
kohëzgjatje nga 3-5 vjet, ndërsa niveli i dytë 3-4 vjet.

Cikli i mesëm në Zvicër, Swiss Maturite Federale ose
Matura është dygjuhësh. Kjo është e si në gjuhën
franceze por edhe në gjuhën angleze dhe është e
përshtatshme për nxënësit e huaj që kanë aftësi
gjuhësore në të dyja gjuhët. Diploma merret mbas
kalimit me sukses të provimeve përfundimtare dhe
siguron mundësinë për pranim në universitetet më
prestigjoze.

Cilat programe janë të disponueshme?

Së bashku me programin e mësimit zviceran ekzistojnë
edhe shumë programe të tjera arsimimi, që janë të
përshtatura për nxënësit e huaj dhe ofrohen në
shkollat që kanë rregjim konvikti. Të diplomuarit
marrin çertifikata të njohura në nivel ndërkombëtarë:

Swiss Matura   

British GCSE dhe A-levels  

Diplomë amerikane për përfundimin e ciklit të mesëm
(High School Diploma)

Baccalaureate për Francën

Abitur për Gjermaninë

IB (International Baccalaureate)

Mësimdhënia mund të jetë në gjuhën angleze, franceze,
gjermane ose italiane, gjë që sjell një avantazh
shumë të vlefshëm. 

Çfarë studiohet

Programi shkollor përfshin Swiss Maturite Federale  që përf-
shin 13-15 lëndë të detyrueshme, tre gjuhë të huaja dhe
lëndë fakultative sipas zgjedhjes.

Përveç maturës zvicerane, fëmija mund të studioj në Zvicër
programin britanik GCSE dhe A-levels, Baccalaureat francez,
Abitur gjerman dhe International IB (International Baccalau-
reate).

Gjuha e mësimdhënies mund të ndryshoj, edhe në të njëjtën
shkollë, në varësi me sistemin e arsimimit të zgjedhur.

Viti shkollor dhe pushimet

Viti shkollor në Zvicër, zakonisht fillon në muajin shtator dhe
mbaron në muajin korrik.

Kur është momenti më i përshtatshëm për nisje

Shkollat private zvicerane kanë një eksperiencë të madhe
me nxënës të shteteve të ndryshme dhe i kanë përshtatur
programet e studimit, në mënyrë që studentët ta kenë sa
më kollaj tranzicionin në sistemin e ri shkollor.

Nxënësit me moshë ndërmjet 14-15 vjeç mund të pranohen
direkt, në qoftë se kanë njohuri mesatare të gjuhëve të hua-
ja, viti i parë i studimit përfshin kurse shtesë për përmisimin
e nivelit të gjuhës. Pranimi në vitet e fundit të ciklit të
mesëm varen nga niveli i lartë i gjuhës që do të studiojnë
dhe rezultateve të shkëlqyera shkollore. Zgjedhja e shkollës
bëhet në varësi të moshës së nxënësit, përgatitjes gjuhësore
dhe planet për të ardhmen.

Çfarë është e përfshirë në taksën shkollore?

Taksa shkollore zakonisht përfshin studimin dhe akomod-
imin. Në disa raste, ekzistojnë disa taksa shtesë të de-
tyrueshme për aktivitete jashtëshkollore dhe eskursione. 
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International boarding high school in the USA

High School Diploma • Grades 9 to 12
CATS Institute for Global Business
Academic English Program • Summer Programs

International boarding 
high school in the USA

Shaping Global Leaders

www.catseducation.com

Single rooms 
with private 
bathroom

$45 million 
investment in 
new campus

full range of 
clubs and 
activities

60 years of 
experience

100% College 
acceptance in 
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www.oxfordinternational.com

Choose Oxford Tutorial College and find out why we love students with potential. At OTC, 
students thrive in our caring and supportive environment.  We pay special attention to how 
each student learns, making sure they maximise their potential while studying with us. 

WE LOVE STUDENTS 
WITH POTENTIAL

One Year GCSE
Year 11 GCSE

One year A Level
Traditional or Bespoke A-Level

University Foundation

• Higher education advice
• Rich social and sport programme
• Educational trips
• Modern accommodation
• Host families

12 King Edward Street, Oxford,  OX1 4HT, UK.  
Tel: +44 (0) 1865 793333 

• Small class sizes 
• Individually tailored courses
• In the heart of Oxford
• Vast choice of subjects
• Additional support

Contact Magdalena Lasa: magda@integral.al 

INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k Rr. Abdyl Frasheri, Pall 11, Shkalla 5, Kati 2 |Tirana, Albania 

T: +355 422 52 065 | M: +355 66 40 40 501 | www.britanika.al | www.integral.al
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Britania e Madhe
Birmingham, Cambridge, Londër,
Manchester

ABBEY DLD 
GROUP OF COLLEGES

Abbey DLD Group përfshin pesë gjimnaze
private elitare në Birmingham, Cambridge,
Londër dhe Manchester, që ofrojnë arsimim
të cilësisë së lartë për pranimin në special-
izimet më të dashura në universitetet më të
mira Britanike. Te gjitha gjimnazet kanë një
metodologji të perbashkët dhe zbatojnë të
njëjtat mënyra arsimimi për të arritur qël-
limin kryesor, i cili është zgjedhja e pro-
gramit të studimit më të përshtatshëm për
arritjen e rezultateve akademike të shkëlqy-
era. Kjo gjë realizohet nëpërmjet metodave
të reja të arsimimit, pra duke u fokusuar në
nevojat individuale të çdo nxënësi. Mësimi
zhvillohet në grupe të vogla, jepen
vazhdimisht teste për vlerësimin e
nxënësve, ndërsa disa prej profesorëve janë
dhe anëtarë të komisionit të vlerësimit
kombëtar. Çdo vit nxënësit arrijnë rezultate
të shkëlqyera në provimet kombëtare A-
Levels, ndërsa 37% e nxënësve marrin nota
maksimale A dhe A*. Me shumë se 70% e
nxënësve të huaj që kanë dhënë provimet e
programit për përgatitje në biznes janë
pranuar nga universitetet e dëshiruara.

IGCSE (14+ vjeç) 
Ky program intensiv një vjeçar është i pro-
jektuar për nxënësit e huaj që dëshirojnë të
vazhdojnë studimet e gjimnazit në Britaninë
e Madhe ose që duan të përgatiten për pro-
gramin International Foundation Program-
me për pranim direkt në universitet. Nxëne-
sit studiojnë shtatë ose tetë lëndë me zgjed-
hje, duke patur mundesinë të zgjedhin nga
një numër i madh lëndësh.

A-levels (16+ vjec)
Programi është i përshtatshëm për nxënësit
që dëshirojnë të kenë një kualifikim të njo-
hur në shkallë ndërkombëtare, që janë të
gatshëm të mësojnë në universitetet me të
mira dhe duan të kenë një përgatitje specifi-
ke për provimet e Oxbridge dhe fakultetet e

mjekësisë. Në mënyrë tradicionale, programi
standart ka një kohëzgjatje dy vjeçare. Nxë-
nësit fillojnë studimet në muajin shtator dhe
zgjedhin 3 ose 4 lëndë, në varësi të speciali-
zimit që dëshirojnë të aplikojnë në universi-
tet, duke dhënë shtesë provimin IELTS për
përcaktimin e nivelit të gjuhës angleze. 

A-levels i përshpejtuar
Ofrohet dhe një program intensiv A-levels
prej 18 muajsh, që fillon në janar. Ky është i
destinuar nxënësve me aftësi akademike të
jashtëzakonshme. Ne trimestrin e parë, pro-
grami përfshin një hyrje të përshpejtuar të
lëndëve që do të studiohen.

International Foundation Programme
(min 17 vjeç)
Ky program një vjecar është një alternativë e
A-levels dhe ofron përgatitje për pranim di-
rekt në disa universitete angleze. Programi
fillon në shtator, ndërsa në Manchester
mund të fillohet dhe në janar. Kurset janë të
organizuara si module, ndërsa në mënyrë të
detyrueshme mësohet gjuha angleze aka-
demike për dhënien e provimit IELTS, mate-
matikë, teknologji informatike dhe zhvillon
aftësitë e punës në grup me projekte dhe
një prezantimi. Shtesë, zgjidhen dhe lëndë
të rëndësishme për fushën profesionale të
zgjedhur si: biznes, ekonomi dhe kontabili-
tet (në të gjitha gjimnazet), inxhinieri (në
Manchester), muzike dhe art (në DLD Colle-
ge Londër).

Gjuha angleze si gjuhë e huaj (EFL)
Qëllimi i këtij kursi është që të përmisojë af-
tësitë gjuhësore dhe aftësitë e shkrimit.
Nxënësit përgatiten për provimin IELTS.
Kursi është i disponueshëm në Birmingham,
Manchester dhe DLD College Londër.

Të gjitha gjimnazet ofrojnë mundësi të
ndryshme akomodimi: familje mikpritëse
ose konvikte. Organizimi i ngrënies varet
nga lloji i akomodimit të zgjedhur.

Historia dhe përshkrim i shkurtër

Programe Akademike

Akomodim

Gjimnazi jep bursa që përfshijnë një pjesë
të taksës së shkollimit të nxënësve me një
nivel të lartë të gjuhës angleze dhe me re-
zultate të shkelqyera akademike. Vlera e
bursës vendoset nga drejtoria e shkollës
ne varësi të rezultateve të çdo aplikanti.
Kandidatët do të zgjidhen në varësi të kri-
tereve të mëposhtme:
Për vitin e parë të studimit
- Nivel i avancuar i gjuhës angleze, IELTS

6. 5 pikë ose një rezultat ekuivalent. Një
test për përcaktimin e nivelit, i cili do të
jepet në zyrën Integral.

- Mesatarja e notave të marra në dy vitet e
fundit të studimit të lëndëve të zgjedhu-
ra për programin A-levels- minimumi 9

- Dhënia e nje testi matematike dhe
shkrimi i një hartimi rreth një teme të
caktuar

- Intervistë nëpërmjet telefonit ose Skype,
në të cilën vlerësohet rrjedhshmëria e të
folurit.

Për vitin e dytë të studimit:
- Kandidatët duhet të kenë një rezultat të

provimit të IELTS, minimumi 7. 0 pike
dhe minimumi 7. 0 pikë në seksionin e
shkrimit.

- Rezultate akademike të mira në vitin e
parë të studimit, vlerësimi i të cilave bë-
het nga drejtori i shkollës.

Abbey College Birmingham është
themeluar në vitin 1992 dhe është i ven-
dosur në qëndrën e lagjes historike Jewel-
ery Quarter. Gjimnazi ka fituar famën nga
nxënësit dhe prindërit për shkak të për-
gatitjeve cilësore, që garantojnë pranim në
specializimet më të dëshiruara: mjeksi,
stomatologji, farmaci dhe optometri,
biznes, drejtësi dhe finance në univer-
sitetet britanike prestigjoze. Shkolla ka lid-
hje të ngushtë me universitetet Aston dhe
Birmingham. Kampusi ndodhet në një
ndërtesë moderne në sheshin St. Paul, me

Bursa studimi

Abbey College Birmingham



11

Numri i përgjithshëm i nxënësve:
Birmingham: 150
Cambridge: 340
Londër: 130
Manchester: 430

Programe Akademike:
IGCSE – min 14 vjeç
A-levels – min 16 vjeç
International Foundation Programme  – min 17 vjeç
ESL – min 14 vjeç

Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
Pranim: shtator dhe janar
- Lista e notave të dy viteve të fundit
- Test për pranim të gjuhës angleze në zyrën Inte-

gral

Taksa e shkollimit 2016 / 2017 në paund brita-
nik/ vit
Taksa e regjistrimit: 250 paund britanik (jo i rimbur-
sueshëm)

Manchester Birmingham
GCSE 17000-19000 £ 17900-19900 £
A-levels 19 500 £ 20 500 £
Foundation 17000-19500 £ 20 500 £
IELTS 3500 £ 3500 £

Cambridge Londër
GCSE 22100-25250 £ 22100-24000 £
A-levels 27250 £ 25750 £
A-levels – 18 muaj 23250 £ 22000 £
Foundation - 27300 £ 25750 £
IELTS 7000 £ 5000 £

Depozitë për konfirmimin e vëndit:
2000 paund britanikë

Taksë akomodimi
Manchester - 10000 - 13000 £ / vit
Birmingham - 10000 - 13000 £ / vit
Cambridge - 11000 - 17000 £ / vit
Londër - 12000 - 18000 £ / vit

Informacione të përgjithshme

Lloji:
- I kombinuar
- Tutorial College

Vendndodhje:
Birmingham, Cambridge, Londër, Manchesteranë të transportit publik mund të shkoni

drejt e në qëndrën e qytetit. Nxënësit kanë
në dispozicion 21 salla, dy laboratore
shkence, qëndra informatike me internet,
bibliotekë dhe salle leximi, studio arti dhe
dhomë të përbashkët për pushim. Rezul-
tetet e A-Level në 2014 - 58. 8% e të 7
gjitha rezultateve ishin A*, A apo B,  24. 4%
vlersim A* dhe A, 85. 5% ishin nga A* në C
dhe numëri i nxënësve që përfunduan me
sukses ishte 97. 7%.

Abbey College Cambridge ndodhet vetëm
10 minuta larg nga gjimnazet e univer-
sitetit Cambridge. Eshtë themeluar në
1994, gjimnazi ka profesorët më të mire të
vendit. Shkolla organizon vizita të rregullta
në gjimnazet e Cambridge, nxënësit marrin
pjesë në stazhe të praktikës në laboratoret
e universiteti. Ndërtesa e shkollës më pa-
jisje e veta është vazhdimisht nën zgjerim
dhe sot aty ndodhen 28 klasa, gjashtë lab-
oratore të  specializuara, dy qëndra infor-
matike, sallë leximi për pergatitje individ-
uale dhe dhomë të përbashkët. Nxënësit
në Abbey College Cambridge përseri kanë
patur rezultate të shkëlqyera në A-level me
30% A*, 63% A*/A dhe 83% A*/A/B  në
vitin 2014.

Abbey College Manchester është një nga
gjimnazet më të rëndësishme, i cili që nga
viti 1990 ofron përgatitje të shkëlqyer për
GCSE dhe A-levels, si dhe Foundation Pro-
grame në biznes dhe inxhinieri. Gjimnazi
ka tre seksione kryesore: matematikë dhe
shkenca të natyres, shkenca shoqërore dhe
art, gjuhë moderne dhe arsimim ndërkom-
bëtare. Gjimnazi është i vendosur në qën-
dër të qytetit, në afërsi me katedralen dhe
lagjen Chinatown. Kampusi modern për-
fshin 25 salla, tre laboratore të shkencave
moderne, studio arti dhe mass-media,
qëndër informatike. Për të tretin vit radhazi
rezultatet e provimit A-Level kanë qenë
fantastike - 8% e provimeve të marra shë-

nojnë A * ose A, 37% e provimeve të marra
shënojnë A *, A ose B dhe 63% e provime-
ve të marra shënojnë C*.

Kolegji i vjetër, DLD-së është themeluar në
vitin 1931. Pas 10 vjet vendndodhje në
Marylebone, Kolegji ëshë bashkuar me
motrën e saj më të re Abbey College dhe
në 2015, lëvizen në një objektë të ndërtuar
në qendër Londrës, me pamje mbi lumin
Tamis dhe Dhoma e Parlamentit. Me më-
simdhënie të sigurt, vend strehim të stu-
dentëve të gjitha në qendër të qytetit
DLD-College London është një kampus
vërtetë unik. Objekti përfshinë: 220, dho-
ma gjumi ensuite brënda kolegjit. Resto-
rant, duke përfshirë një ekskluzivitet si
Starbucks, 6 laboratore, një sallë për artet
kreative dhe mediat, dhoma e artit, foto-
grafisë, drame, muzikë dhe suita e media-
ve, duke përfshirë një teatër me 100 vende,
gati 40 dhoma studimi, biblioteke e hapur,
pishinë dhe objekte të tjera për përdorim
të përbashkët.

Abbey College London

Abbey College Cambridge

Abbey College Manchester
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London, Cambridge, Birmingham, UK

MPW 
MANDER PORTMAN WOODWARD

MPW Grupi është themeluar në vitin 1973
nga tre të diplomuar të University of Cam-
bridge dhe përfshin kolegje individuale
bazuar në Londër, Cambridge dhe Birming-
ham, i cili ka provuar të jenë institucion me
cilësi akademike, duke ofruar programe të
ndryshme fleksibile të studimit. Më shumë
se 950 studentë studiojnë në këto kolegje
në vit, shumica e të cilëve janë britanik dhe
rreth 1/3 janë studentë të huaj. Rreth 1300
nxënësit që përfundojnë arsimin e mesëm
në Britaninë e Madhe regjistrohen në kurse
të specializuara për ripërsëritje me qëllim
për të rritur rezulatet e tyre në provim. Çdo
vit kolegjet pranojë rreth 100 studentë të
huaj nga vende të ndryshme. Kolegjet ad-
ministrohen pas një modeli uniform me
parime dhe metoda të mësimdhënies të
përbashkëta. Reputacioni i shkëlqyer i MPW
është për shkak të qasjes individuale në
përputhje me nevojat dhe qëllimet e çdo
nxënësi, klasa të vogla, të trajnimit praktik
të ekuilibruar dhe të planprogramit fleksibël
me një larmi të madhe të subjekteve dhe
mundësitë për kombinim të lëndëve. Pro-
gresi i secilit student është vërejtur
vazhdimisht dhe secili prej tyre ka marrë
konsultime të karrierës që do të ndihmojnë
me aplikimet në universitet. Shkolla ka një
sistem të përbashkët të informacionit me
qasje on-line për studentët dhe prindërit që
marrin raporte të shkruara mbi një bazë të
rregullt në lidhje me shenjat dhe përpjekjet
e nxënësve në secilën lëndë. MPW zotëron
tekstet e veta dhe materiale shkollore për
shumicën e disiplinave dhe një numër i
madh i personelit mësimor kanë dok-
toraturë dhe janë anëtarë të komisioneve të
provimeve për lëndës përkatëse. Atmosfera
e qetë sociale predisposese për zhvillimin e
krijimtarisë, vetë disiplinës, analizimit të
shkathtësive dhe aftësive të punës në ekip.

MPW ofron mbi 43 subjekte të ndryshme
të shkencës, pa kufizime për kombinimin e
tyre apo për kohëzgjatjen e tyre. Një vë-
mendje e veçantë i është kushtuar

zotërimin e teknikave të provimit. Vlerësi-
mi i rregullt, testet dhe provimet garanto-
jnë arritje të larta dhe rezultative.

GCSE/IGCSE

MPW ofron programin standart dy-vjeçar
GCSE për studentët që regjistrohen në vitin
e 10 (14 vjec) dhe opsionin e shkurtër
IGCSE një vjeçar për studentët të trans-
ferimit për vitin 11 (për moshën15 vjec).
Ata marrin mbështetje metodike dhe ud-
hëzime gjatë orëve të mësimit, si dhe në
pushime, ndërsa në të njëjtën kohë kanë
mundësinë për të marrë pjesë në sesionet
e organizuara për punë në bibliotekë ku
ata bëjnë detyrat e shtëpisë. Kurrikula përf-
shin trajnimin e detyrueshëm në matem-
atikë, gjuhë angleze, gjuhë e huaj, infor-
matikë, shkenca natyrore, muzikë, arte dhe
dramë, si dhe një lëndë nga fusha humane.
Fondi i orëve përfshinë edhe aktivitete
sportive, aftësitë leximi, si dhe arsimimin
personal, shoqëror dhe shëndetësor.

A-levels (16+ vjec)

Programi dy vjeçar A-Level është ndër
programet më popullore dhe shumica e
studentëve MPW janë regjistruar në të
tilla. Ky program është projektuar për të
diplomuarit GCSE të cilët dëshirojnë të
vazhdojnë arsimimin e tyre me një trajnim
të specializuar për studime universitare
ose për studentët e transferimit nga shkol-
la të tjera që kanë ndryshuar interesin për
lendët. Përveç lëndëve tradicionale Shkolla
gjithashtu ofron një numër të madh të
disiplinave me zbatimin praktik të tilla si:
kontabilitetit, ligj, gjeologjia, studime të
medias, historia e artit, dizajnit grafik,
teknologji e informacionit dhe komunikim-
it, dizajn tekstile, teatri dhe arti, filmi,
qeramika, etj

Accelerated A-levels (17+ vjec)

Njëvit intensiv program A-Level jep
mundësi të ndryshme dhe është projektu-
ar për nxënës të motivuar dhe të zellshëm
të cilët kanë përvojë të mëparshme me
Sixth Form, si dhe për studentët të trans-
feruar nga shkolla të tjera, ose për ata që
do të donin të rrisin notat e tyre në disi-

Histori e shkurtër dhe përshkrimi

Programet Akademike

plina individuale. Programi është gjithash-
tu i përshtatshëm për studentët të cilët
dëshirojnë të rrisin kërkesat e tyre për uni-
versitete duke studiuar në lëndë të tjera
ose dëshirojnë të ndryshojnë kursin e tyre
të arsimit.

Kurse për përmirësimin e notave

Programi është ndërtuar për ata që nuk
janë të kënaqur me notat që kanë marrë
dhe do të donin të jepnin provimet
përsëri. Ky program përfshin një numër të
kufizuar të mësimit në secilën lëndë indi-
viduale. MPW organizon kurse pesë herë
në vit me kohëzgjatje të ndryshme: 

• Program përmbledhje një vjeçar - i për-
shtatshëm për studentët që kanë nevojë
për një rishikim të përgjithshëm në një ose
disa lëndë 

• Programi rishikimit të shkurtër - ka katër
opsione duke filluar në datat e shtatorit
dhe janarit. Ky program është i përshtat-
shëm për studentët qe do të ri-ekzamino-
jnë vllerësimin në një modul të veçantë të
një lënde.

Kurs intensiv gjatë Pashkëve

Ky kurs zhvillohet për më shumë se njëzet
vjet dhe më shumë se 1200 studentë
regjistrohen çdo vit. Programi Intensiv një-
javor është zhvilluar në përputhje me
nevojat e secilit nxënës, duke u fokusuar
në seksione të veçanta dhe duke u thek-
suar në trajnimin praktik. Çdo javë, stu-
dentët mund të rishikojnë dy lëndë nga
GCSE, AS dhe A2- Level. Datat për vitin
2015 janë si më poshtë: 30 mars - 3 prill,
06-10 prill, 13-17 prill.

Opsionet për strehim janë të ndryshme
dhe përfshijnë konvikte, strehim familjar
dhe apartamente me qira individuale.

Konvikti: Konviktet e të rinjve janë në dis-
pozicion në Londër dhe shtrihet në një
distancë prej vetëm 20 min në këmbë nga
kolegji. Studentët janë të caktuara në
dhoma private. Në të njëjtën ndërtesë janë
të vendosur edhe disa mësues që merren

Akomodimi 



13

Numri i studentëve:
London – 550
Cambridge – 190
Birmingham – 160
Numri i studentëve internacional:
London – 137
Cambridge – 30
Birmingham – 24

Programet akademike:
GCSE /1 ose 2 vite/
A-levels /1 ose 2 vite/
Kurse për përmirsim notash
Kurs intensive gjatë Pashkëve

Kërkesat për studentët internacional:
- Lista e notave për dy vitet e fundit me një përk-

thim të certifikuar në anglisht 
- Testi i gjuhës angleze
- Intervistë

Kosto studimi për 2016 / 2017 në GBP

Tarifë regjistrimi – 250 GBP (e pa kthyeshme)

 Cambridge
GCSE/ IGCSE 20550 £
A-levels 21705-25935 £

 Birmingham
GCSE/ IGCSE 17995-19110 £
A-levels 19110-20139 £

Depozit për konfirmim vendi: £ 8000

Kosto Akomodimi
Konvikti: (London) – £ 13500/vit
Strehim në familje:
Londra – £ 8100/vit
Cambridge, Birmingham – £ 6300/vit

Informacion Bazë

Tip:
- Mixed
- Tutorial College

Vendndodhja:
London, Cambridge, 
Birmingham

me sigurinë dhe mirëqenien e të gjithë
studentëve.

Strehim në familje: Studentët janë të ven-
dosur në familje të përzgjedhura të cilat
kanë një histori të gjatë të marrëdhënieve
partnere me kolegjin dhe shërbejnë si roje
për studentët. Familjet ofrojnë mëngjes
dhe darkë. Dreka është shërbyer në kolegj.

Apartament me qira (18 + vjec): Opsionet
përfshijnë studiot dhe apartamente në të
cilat janë akomoduar disa studentë të cilët
ndajnë një kuzhinë të përbashkët, dhomë
ndënjeje dhe banjo.

Kolegji është i vendosur në South Kens-
ington afër Imperial College dhe disa nga
muzetë më të njohura dhe galeri në
Londër. Ajo zë një ndërtesë të bukur të
shekullit të 19-të. e cila ka qenë rinovuar
dhe modernizuar. Kolegji ka ndërtuar një
sallë moderne të medias, si dhe, dhoma të
specializuara kompjuterike, studio për
muzikë dhe filma, art dhe atelie, dy studio
fotografike, gjashtë laboratorë të special-
izuar për biologji, kimi, fizikë dhe infor-
matikë. Studio kryesoer Drama ofron
kushte të shkëlqyera për prova dhe shfaq-
je. Facilitetet e kolegjit korrespondojnë me
kërkesat moderne për mësimdhënie duke
përfshirë kompjutera hi-tech dhe multi-
media, bord interaktive të bardhë dhe të
teknologjisë audio-vizuale të gjeneratës
më e re.

Kolegji në Cambridge ndodhet pranë Kop-
shtit Botanik të universitetit dhe përbëhet
nga dy ndërtesa të afërta me njëra-tjetrën
dhe në afërsi të qendrës së qytetit në të
njëjtën kohë. Objekti kryesor është vendo-
sur në BROOKSIDE - një ndërtesë
katërkatëshe  e stilit Viktorian e cila ofron
klasa të ndritshme dhe me hapësirë, tre
laboratorë të specializuar shkencor dhe një
studio arti. Shumica e klasave janë të pa-
jisura me teknologji audio-vizuale, dërrasa

MPW – London

MPW – Cambridge

interaktive të bardha dhe ekrane multime-
dial. Ka Wi - Fi në të gjithë ndërtesën. Ob-
jektet përfshijnë edhe dy salla të leximit
për vetë-përgatitje, të pajisura me tekste
dhe dhjetë kompjutera; bibliotekë në inter-
net me pesëmbëdhjetë stacionet e punës
dhe një sallë të madhe provimi. Kolegji
është një qendër e autorizuar provimi për
ekzaminime të ndryshme. Studentët mund
të përdorin gjithashtu edhe një dhomë të
përbashkët për të pushuar me tre kom-
pjuterë për kërkim në internet dhe një
kafeteri e cila shërben pije të nxehtë dhe të
ftohtë, si dhe sobë gatimi.

Ndërtesa e dytë në Panton Street është
gjithashtu e stilit Viktorian shtëpi dhe salla
të mëdha Auditorium për mësimdhënie
dhe një dhomë e përbashkët për të
pushuar.

Trajnimet sportive zhvillohen në bazën e
shkollës me konvikt The Leys e cila ndod-
het përballë kolegjit.

Kolegji në Birmingham është vendosur në
Edgbaston zonë e qetë dhe e gjelbër në
afërsi te kampusit te universitetit dhe ofron
kushte te shkelqyera studimore. Objektet
perfshijne laboratore shkencore të pajisur
plotësisht dhe dy dhoma kompjuteri. Shumi-
ca e klasave janë të mobiluara me projek-
tues dhe multimedia bord. Qëndra e shkol-
lës ofron një shumëllojshmëri të gjërë të tek-
steve dhe prospektet e universiteteve të
ndryshme. Ka një rrjet të brëndshëm kom-
pjuterik multimedial, shërbim Interneti,
mundësi për skanim dhe fotokopje me
ngjyrë që mund të përdoret çdo ditë. 

Ekziston edhe një dhomë pushimi me maki-
na shitëse për pije dhe snacks, zona me një
ekran të madh TV për e-messages dhe in-
formacion aktual në lidhje me ngjarje të
ndryshme dhe faktet kryesore të jetës në
kolegj.

MPW – Birmingham
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Oxford, Britania e Madhe

Oxford Tutorial College

Oxford Tutorial College është një kolegj i pa-
varur i specializuar në A-Level dhe GCSE për
ata që synojnë për të shkuar në arsimin më
të lartë. Gjatë viteve shkolla ka krijuar një re-
putacion të shkëlqyer për të siguruar përga-
titjen efektive për provimet publike. Kolegji
ndodhet në King Edward Street, në zemër të
zonës universitare. Përveç sallave të mësim-
dhënies, ka një bibliotekë të mbikëqyrur e
pajisur me tekstet shkollore esenciale dhe
materialeve të referencës. Studentët gjithas-
htu kanë qasje me një koleksion të konside-
rueshëm të testeve të mëparshme, progra-
meve dhe një makinë fotokopje, sallë IT, ku
nxënësit janë në gjendje të hyjnë në internet
nëpërmjet një lidhje të shpejtë broadband.
Rrjeti WIFI operon në të gjithë ambientet.

Në disa mënyra kolegji ofron një mjedis
krejt të ndryshëm me atë të një shkolle
tradicionale. Qasja e mësimdhënies është
interaktive dhe jo-formale. Mbështetja e
dhënë nga  dy tutorët dhe personeli tjetër
akademik fokusohet në mënyrë të veçantë
në nevojat individuale dhe stilet e mësimit.
Çdo student merr element të shkollimit
një-për-një (one-to-one) si pjesë e progra-
mit të tyre mësimor. Studentët janë të in-
kurajuar në çdo fazë për të marrë pjesë ak-
tive në procesin e të mësuarit.

Programi një vjeçar GCSE mundëson stu-
dentëve jo vetëm për të siguruar kualifiki-
met e kërkuara për të vazhduar studime
më të avancuara në Mbretërinë e Bas-
hkuar, ose jashtë shtetit, por edhe për të
fituar aftësitë thelbësore akademike që ata
kanë nevojë për të kryer me sukses të stu-
dimet e tyre të mëtejshme.

Planprogrami përfshin një program GCSE
thelbësor të matematikës, gjuhës angleze,
Informacion dhe Teknologji e Komuniki-
mit, Shkencë dhe Studimet e Biznesit ç’ka
çon te dhënia e pesë kualifikimeve GCSE.
Mësimet mbështetëse shtesë jepen në
përgatitjen e gjuhës angleze akademike
dhe IELTS.

A-Level ju ofron studentëve ndërkombëta-
rë një mësimdhënie të shkëlqyer, nga më-
sues me përvojë në A–Level. Klasa të reja
dhe imersive të gjuhës angleze ku studen-
tët mësojnë anglishte akademike dhe më-
sojnë sesi të marrim shënime, shkruajnë
ese, të bëjnë prezantime si dhe lëndë spe-
cifike, punë me fjalorin dhe përgatitje për
IELTS.

Programe AkademikeHistoria dhe përshkrim i shkurtër

GCSE 

A-level

Shkolla ofron pesë degë të ndryshme, në
varësi të asaj që studenti do të donte të
studionte.

Kursi University Foundation është projek-
tuar për t'i dhënë studentëve ndërkombë-
tarë mbështetjen që u duhet për të apli-
kuar me sukses për programet e biznesit
me orientim në shkallë profesionale në
universitetet e Mbretërisë së Bashkuar.

Kursi mbulon pesë fusha kryesore: gjuhë
angleze, Biznes, Matematikë, TIK, Studime
në Britaninë e Madhe. Nxënësit zgjedhin
dhe dy lëndë nga specializimet në vijim:
Kontabilitet, Мarketing, Menaxhim, Drej-
tësi, (etika, Kuptimi biznesit, Biznes dhe
mjedisi ekonomik të biznesit ndërkombë-
tar, programe kompjuterike për menaxhi-
min financiar)

Programi Përgatitja Akademike (APP) ës-
htë projektuar për t’u dhënë studentëve
ndërkombëtarë përkrahjen që nevojitet
për të siguruar suksesin që ata të fillojnë
studimet e tyre akademike. Kursi APP
ofron një program mësimor të detajuar, të
dobishëm dhe interesant për përgatitjen e
studentëve nëstile të ndryshme të të më-
suarit të cilat do t’i hasin në studimet e ty-
re të ardhshme.

Nxënësit studiojnë module kryesore së
bashku me modulet e provimit ç’ka i ndih-
monë ata për të zhvilluar gjuhën dhe aftë-
sitë e të mësuarit të pavarur e që do ju du-
het për t'u bërë plotësisht të përgatitur për
studimet në nivel të lartë.

Aktivitete Social-Kulturore dhe Vizitat
Një numër  aktivitetesh organizohen, sipas
kërkesës, duke përfshirë vizitat në teatër
apo galeri të artit në Oxford, Londër dhe
Stratford, fjalime nga folës të ftuar, debate,
muzikë, art dhe klube të filmit, të cilat
zhvillohen rregullisht. Studentët inkurajo-
hen gjithashtu që të marrin pjesë në jetën
e pasur të  Oksfordit dhe për të ndihmuar
ata që dëshirojnë të bashkohen në klube
të ndryshme dhe shoqëri të cilat janë të

Aktivitetet Jashtëshkollore 

University Foundation

Programi Përgatitja Akademike (APP)
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Informacione të përgjithshme

Grup mosha: 15-19

Numri i nxënësve: 210

Numri i nxënësve me konvikt: 140

Numri i nxënësve të huaj: 130

Programet Akademike:

- GCSE

- A-levels

- University Foundation Year

- Programi Përgatitja Akademike (APP)

Kërkesat për studentët e huaj dhe provimet e
pranimit:

- IELTS 5. 5

- Listë notash

Kostoja vjetore: 2015 / 2016:  

GCSE – 19980 GBP

A-levels (3 lëndë) – 8990-27980 GBP

University Foundation - 18870 GBP

Programi Përgatitja Akademike (APP): 
5 940 - 8 100 GBP

Akomodimi:

Shpenzimet javore të akomodimit:

• Familje mikpritëse, dhomë standard, 2 vafte 
(15 +): £ 250

• Familje mikpritëse, en-suite, 2 vafte (15 +): £ 300

• Residence Pavarur, Self-Catering (18 +): £ 150 £
200

• Rezidencë gjysëm e  panvarur, 2 vafte (18 +): 
£ 250 £ 350

• Rezidencë me mbikqyrje (15-17): £ 300- 350 £

Një depozitë e rikthyeshme prej £ 200 nëse nuk ka
dëmtime (£ 700 për ata në rezidencën e pavarur).

Kosto regjistrimi - 350 GBP 

Lloji:
-kombinuar
-Sixth Form College

Aeroporti më i afërt:
Gatwick – 95 min
Heathrow – 1 orë

Vendndodhje:
Oxford 

hapura për ta, duke përfshirë Oxford Uni-
on Society.

Sportet
Basketboll dhe futboll janë ndër më të po-
pullarizuarat dhe ndeshjet zhvillohen gjatë
fundjavës apo në mbrëmje. Një sallë spor-
tive është e rezervuar çdo javë për bad-
minton, basketboll dhe pingpong. Studen-
tët që dëshirojnë të luajnë regbi, hokej, La-
Crosse apo ndonjë sport tjetër i cili luhet
në ekip, të tilla si vozitje, regjistrohen në
klubet e qytetit ose klubet universitare.

Rezidencat e pavarura (për moshën 18+)

Kolegj ka një rezidencë studentësh pranë
qendrës së qytetit, që përbëhet nga trem-
bëdhjetë dhoma gjumi dhe studimi të stilit
en-suite. Një kuzhinë dhe sallë pritjeje e
madhe dhe e pajisur ju jep studentëve ha-
pësirën sociale të duhur. Këto rezidenca vi-
hen në dispozicion për studentët të cilët
dëshirojnë të kujdesen për veten e tyre.

Rezidencat gjysëm të pavarura (për mos-
hën 18+)
Për studentët të cilët janë të gatshëm për
më shumë pavarësi, por jo gati të gatuajnë

për veten e tyre, rezidencat  gjysëm të pava-
rur ofrojnë njëzgjidhje të përkryer. Studentët
kanë dhoma gjumi dhe studimi personale
në shtëpi me standarte të larta, me pesë ose
tetë dhoma,  me një distance që përshkohet
në këmbë largë nga kolegji. Disa dhoma ja-
në të stilit en-suite.

Rezidencë me mbikëqyrje (për moshat 15-17)
Një rezidencë unike dhe elegante.  Ju sigu-
ron studentëve një dhomë gjumi e studimi
brenda një suite me dy apo tre dhoma
gjumi. Çdo rezidencë ka edhe dhomën e
ndjenjes së saj, kuzhinë dhe banjo.

Familjet mikpritëse (për moshën 15+)
Studentët që jetojnë në familje kanë një
dhomë gjumi dhe studimi personale, me
vaktet mëngjes dhe darkë te siguruara nga
familja. Disa prej këtyre shtëpive ofrojnë
orendi për studentët që duan të gatuajnë
ushqimin e tyre.

Akomodim
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Britania e Madhe

Bromsgrove School

Bromsgrove School është e vendosur në
afërsi të qytezës së mrekullueshme Broms-
grove të qarkut të Worcestershire. Shkolla
ka një histori të vjetër, informacionet e pa-
ra duke filluar që nga shekulli i XVI, i kohës
së dinastisë Stuart. Në vitin 1693, sir Tho-
mas Cook dhuroi ndërtesat e para që bëj-
në pjesë edhe në ditet e sotme në kampu-
sin e shkollës. Shkolla është e vendosur në
një park të bukur prej 100 hektarësh.
Ndërtesat e ndërtuara në kohë të ndrys-
hme përbëjnë një kombinim të stileve arki-
tekturore. Per shkak të investimeve të
medha për pëtmirsimin e infrastrukturës,
Bromsgrove është sot një nga shkollat më
moderne të krahinës Midlands dhe vazhdi-
misht zë vendet e para në klasifikimin e
shkollave me të mira angleze. Investimet e
fundit janë biblioteka moderne dhe qën-
dra e arteve, design dhe teknollogji. Në
shkolle mësojnë shumë nxënës të huaj të
cilët integrohen shpejt për shkak të atmos-
ferës miqësore dhe të këndshme. Qëllimi
kryesor i shkollës është formimi i një per-
sonaliteti ambicioz, të fortë, të menduarit
kritik dhe të pavarur dhe që dëshirojnë një
zhvillim të vazhdueshëm. Në sajë të për-
pjekjeve të përbashketa të profesorve e
nxënësve, shkolla krenohet gjatë viteve të
fundit me performancat akademike të
shkëlqyera dhe rezultateve të jashtëzakon-
shme në provimet përfundimtare, si dhe
me nxënësit e pranuar në universitetet eli-
te. Në vitin 2014, 58% të nxënësve kanë
marrë notë maksimale A në A-Levels,
ndërsa 23%- nota A*- B.

GCSE

Pjesa më e madhe e nxënësve përgatiten 3
vite për provimet GCSE, përpara se të vaz-
hdojnë me nivelin tjetër të profilit. Nxëne-
sit e huaj që dëshirojnë të vazhdojnë pro-
gramin IB, i ofrohet një vit përgatitor in-
tensiv. Nxënësit paraqiten në 11 provime
për GCSE. Lëndet e detyrueshme janë gju-
ha angleze, matematika, shkencat natyro-
re, feja, e sipas zgjedhjes gjuhë moderne.
Për shkak të shumëllojshmërise së lëndeve,
mund të hartohet një program individual
fleksibël, i përshtatur për çdo nxënës. 

Ky program ka një kohëzgjatje prej 2 vi-
tesh dhe fokusohet në zhvillimin akademik
dhe individual dhe në pergatitjen për pra-
nim në universitet, duke ndjekur në të njëj-
tën kohë zhvillimin e aftësive për komuni-
kim, për drejtues grupi, punë me informa-
cione të ndryshme. Ofrohet një numër i
madh lëndësh, katër në vitin e parë dhe tre
në vitin e dytë, gjate të cilëve nxënësit pa-
raqiten në provimet e fundit të vitit. Në ni-
velin AS ofrohet një program unik që për-
fshin një seri leksionesh me qëllimin që të
pasuroj njohuritë dhe eksperiencat jas-
htëshkollore. Të gjithe nxënesit zotërojne
aftesi PC dhe mësojne të punojnë me një
software të ndryshëm.

IB është një program i mirënjohur ndër-
kombëtar, me një kohëzgjatje dy vjeçare, i
përshtatur për nxënësit ambicioz, të moti-
vuar dhe me një potencial akademik të lar-
të, që deshirojne të pranohen në universi-
tete prestigjioze. Nxënësit studiojnë gjas-
htë lëndë sipas zgjedhjes në grupe të
ndryshme, tre nga këto i perkasin një niveli
të lartë (HL), ndërsa pjesa tjetër- një niveli
standart (SL). Çdo nxënës kalon një kurs
formimi profesional në “Teoria e njohurisë”,
me qellimin të zhvillojë një mendim kritik
dhe të përvetësojë teorinë e njohurisë.

Në fund të programit duhet të shkruhet
një hartim prej 1200-1600 fjalevë të nje te-
me të paracaktuar, nota duke u perfshire
në rezultatin e përgjithshëm të vleresimit
për diplomen IB.

Lëndët IB e ofruara në Bromsgrove:

Grupi 1 (gjuha e parë e huaj A1): anglisht,
gjermanisht

Grupi 2 (gjuha e dytë e huaj A2): gjerma-
nisht, frëngjisht, spanjisht, latinisht dhe ita-
lisht

Grupi 3 (personalitet dhe shoqëria): eko-
nomi, histori dhe gjeografi, biznes dhe
menaxhim, ekosisteme.

Grupi 4 (Shkenca eksperimentale): bio-
logji, kimi, fizikë ose ekosisteme dhe sho-
qëria 

Historia dhe përshkrim i shkurtër

Programe Akademike

A-levels

International Baccalaureate (IB)

Grupi 5 (matematikë (HL/SL): Shkenca ma-
tematike, matematikë e avancuar

Grupi 6 (Art): muzikë dhe arte vizive.

Gjuha angleze si gjuhë e huaj (ESL)

Shkolla ofron kurse intensive të gjuhes an-
gleze, nxënësve të cilet nuk kanë një nivel
të përshtatshëm për të filluar menjëherë
me programin bazë të shkollës.

Bromsgrove School ofron kushte akomo-
dimi te shkëlqyera nxënësve ëe i është për-
fshirë dhe ushqimi. Vajzat dhe djemtë janë
te akomoduar në dhoma të ndryshme.
Nxënësit me moshe ndërmjet 13-14 vjeç
janë zakonisht të akomoduar, në dhoma
me 2 deri në 4 krevate, ndërsa ata me mos-
he mbi 15 vjeç në dhoma dyshe, me banjo
në çdo kat. Shumica e nxënësve të rritur ja-
në të akomoduar në dhoma individuale, di-
sa prej tyre kanë dhe banjo të veten. Ne vi-
tin 2001, ndërtesa ku janë akomoduar vaj-
zat është zgjeruar dhe modernizuar, duke
arritur në 20 dhoma të reja, me banjo të
veten, të dizenjuar për studentët e kursit të
avancuar. Në dispozicion të nxënësve është
dhe staf i specializuar mjeksore.

Përvec aktiviteteve jashtëshkollore, nxënësit
kane mundësinë të marrin pjesë në shumë
evenimente jashtëshkollore në klube dhe
grupe të ndryshme, që kontribuojnë në
zhvillimin e disa aftësive si vetëdisiplinimi,
iniciativa, aftësi drejtuese dhe të tjera. Gjatë
javës, nxënësit mund të studiojnë art, des-
ign, teknollogji, informatikë, teatro, elektro-
nikë, muzikë, kërcim, hipizem, cricket, shah,
bridge, vetembrojtje, iahting, të marrin pje-
se në evenimentet e kinematografisë, foto-
grafisë, grupit drejtuesit të ri dhe të tjera.
Nxënësit shkojnë vazhdimisht në koncerte,
teatro, ekspozita dhe muze. Organizohen
dhe eskursione në Europen Qëndrore dhe
Lindore, SHBA ose Amerika e Jugut. Sporti
është një pjesë e rëndësishme e jetës së
nxënësve të Bromsgrove. Sportet kryesore
që mund të praktikohen janë: atletikë, cric-
ket, hockey, maratone, rugby, futboll, tenis,
not, aerobikë dhe netball. Ofrohen dhe

Akomodim

Aktivitete jashtëshkollore
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Mosha e nxënësve: 2 - 18 vjeç
Mosha e nxënësve në konvikt: 13 – 18 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 1270
Numri i nxënësve në konvikt: 400
Numri i nxënësve të huaj: 270

Programe Akademike:
GCSE
А-Levels
International Baccalaureate (IB)
Anglishtja si gjuhë e huaj (ESL)

Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
- Lista e notave të dy viteve të fundit
- Teste të gjuhes angleze dhe matematikë për të

gjithë nxënësit/ jepen në zyrën Intengral

Taksa për vitin shkollor: 2015 / 2016
Taksë për nxënësit në konvikt: £ 31 185 

Taksë regjistrimi: 100 paund britanik

Depozitë: 1000 paund britanik (i rimbursueshëm)

sporte të tjera: badminton, basketboll, qitje,
karate, hipizem, iahting, squash, ping pong,
etj. Çdo vit ndodhin evenimente sportive si
brënda ashtu dhe jashtë vendit. Përvec fus-
have dhe pajisjeve në teritorin e shkollës,
nxënësit mund të përdorin dhe hapësirat e
pajisjet sportive në afërsi.

Godina sportive e shkollës ka dy salla sporti,
pishinë, fusha hockey, futboll dhe tenis, fus-
ha atletike, fusha squash, palestër, fusha
golfi, etj. 

Jepen bursa studimi për rezultate shkollo-
re të mira dhe talent të jashtëzakonshëm
në fushën e artit, muzikës dhe sportit. Kan-
tidatët plotësojnë formulare speciale dhe
në muajin janar të paraqiten në provimet e
pranimit, klasifikimi duke u bërë në varësi
të rezultateve të marra. Nxënësit në vitin e
9 dhe 10 japin provime të gjuhës angleze,
matematikë, Verbal Reasoning Test dhe
një pyetësor të përgjithshëm nga ana e
drejtorisë, që përfshin dhe një hartim. 

Bursa studimi

Informacione të përgjithshme

Lloji:
-kombinuar
-Shkollë private me konvikt

Aeroporti më i afërt:
Birmingham- 30 min, 
Londër, Heathrow- 2 orë

Vendndodhje:
Bromsgrove, 
Worcestershire



18

Oxford, Britania e Madhe

D’Overbroeck’s College

Gjimnazi është themeluar më vitin 1978
dhe është i vendosur shumë afër me të
famshmin qytet universitar Oxford, i cili
përcjell entuziasmin e të rinjëve. Gjimnazi
D’Overbroeck’s ka një famë akademike të
shkëlqyer dhe është i përshtatshëm për
nxënës të pavarur, mjaft të motivuar dhe
ambiciozë, që dëshirojnë të vazhdojnë stu-
dimet në universitetet prestigjioze të Brita-
nisë së Madhe, si Oxford dhe Cambridge,
Imperial College, LSE, UCL, Universitetet në
Edinburgh, Bath, Bristol, Newcastle, Leeds,
etj.

Një dallim i veçante i shkollës është për-
pjekja për të krijuar një atmosferë të për-
shtatshme për të zhvilluar cilësi individuale
të çdo nxënësi, duke u fokusuar në indivi-
dualitetin e secilit, në mendimin kritik dhe
krijues, inkurajimin e ndryshimit dhe të
origjinalitetit.

Niveli akademik i arsimimit, atmosfera
shoqërore jo zyrtare, marrëdhenia nxënës-
profesorë e bazuar në besim dhe pjesë-
marrja aktive e nxënësve në proçesin e
studimit janë çelësi i rezultateve të mira në
provime. Përafersisht 10% e të diplomua-
rëve pranohen çdo vit në Oxbridge. Më-
simi bëhet në grupe të vogla, ndërkombë-
tare, deri në 10 vetë (një mesatare prej
shtatë vetash), ndërsa afërsisht 60% të stu-
dentëve janë nga Britania e Madhe. Gjim-
nazi ka nje program për përgatitje speciale
të dizenjuar për mjekësi dhe drejtësi, duke
patur parasysh aplikimet në universitetet
më të mira, ndërsa një pjesë e madhe e
profesorëve janë autorët e librave dhe
anëtare të komisioneve të vlerësimit. Një
element i rëndesishëm në progresin e nxë-
nësve e përbën edhe marrëdhenia e tyre
me profesorët, e cila realizohet në dy më-
nyra - nëpërmjet konsultimit direkt dhe
vlerësimeve të vazhdueshme, nëpërmjet
përgatitjeve të raporteve të detajuara mbi
rezultatet si dhe rekomandime.

Gjimnazi ka tre ndërtesa, të ndodhura afër
me njëra tjetrën. Ewert Place është i ven-
dosur në Summertown, një lagje në veri të
qytetit, me shumë banka, dyqane, resto-
rante. Në këto ndërtesa zhvillohen kurset e

matematikës, shkencave të natyrës dhe ar-
tit. Godina përfshin laboratore të speciali-
zuara fizike, kimie dhe biologjie, të pajisu-
ra në mënyrë moderne, sallë informatike
dhe punishte për artet plastike, qeramike
dhe fotografi.

Swan Building është e vendosur në Bunba-
ry Road, ndërmjet Summertown dhe qen-
drës së qytetit. Në këtë ndërtesë ndodhen
salla për lëndët e tjera, bibliotekë dhe një
sallë e përbashkët për pushim. Seksioni i
muzikës, studios së regjistrimit dhe studios
së teatros ndodhet në Leckford Place.

GCSE (15-16 vjec)- programi i studimit
me kohëzjatjeje një vjeçare, i dizenjuar për
nxënësit me një nivel të ulët dhe mesatar
të gjuhës angleze, që përfiton një formim
bazë për nivelin tjetër- A-levels. Mësimi
zhvillohet në International Training Center.
Ka një numër të GCSE dhe lëndëve IGCSE
për të zgjedhur duke përfshirë katër lëndët
e detyrueshme: anglisht, matematikë (për-
fshirë opsionin për matematikë e avan-
cuar), qytetari dhe kimi. Dhe një zgjedhje e
mëposhtme: biologji, fizikë, art, studime të
biznesit, frëngjisht, gjeografi, gjermanisht,
histori, gjuhës amëtare.

Rezultatet e shkëlqyera IGCSE për 2014:
60% e të gjitha notave A * / A, dhe 81% A
*- B.

A-levels (16-19 vjeç)- program dy vjeçar,
i destinuar nxënësve me një nivel të lartë
të gjuhës angleze. Në A-levels ofrohen më
shumë se 30 lëndë nga fusha të ndryshme.
Përveç lëndëve tradicionale janë të dispo-
nueshme dhe shumë lëndë me orientim
praktikë si dhe, biznes, komunikim dhe
kulturë, kompjutera, ekonomi, film dhe
teatro, histori te artit, teknologji muzikore,
fotografi, politike dhe të tjera. Gjimnazi
mund të mburret me rezultate të shkël-
qyera në provimet A-levels- 70% e rezulta-
teve të marra janë A*-A, më shumë se ni-
veli mesatarë në rang shteti, ndërsa 47% të
nxënësve kanë marr tre ose më shumë no-
ta A/A*.

Përgatitje gjuhësore- studimi zhvillohet në

Programe Akademike

Historia dhe përshkrim i shkurtër International Study Centre, me profesorë
të kualifikuar për të punuar me të huaj.
Kohëzgjatja është duke filluar që nga një
trimestër deri në një vit shkollorë. Pro-
grami është i përshtatshëm për ata që
dëshirojnë të vazhdojnë studimet në A-le-
vels. Përveç kursit të gjuhëve të huaja, nxë-
nësit studiojnë lëndë GCSE dhe marrin
pjesë në aktivitete sportive, aktivitete jas-
htëshkollore dhe eskursione të organizua-
ra nga gjimnazi. Qëllimi nuk është vetëm
përvetësimi i një përgatitje akademike, por
edhe për të patur disa aftësi dhe zakone të
lidhura me pavarsinë, përdorimin e buri-
meve të ndryshme të informacionit dhe të
qënit efikas në menaxhimin e kohës.

Hayfield House- i vendosur në rrugën
kryesore që lidh anën veriore me qendrën e
qytetit, vetëm pesë minuta larg në këmbë
nga Ewert Place. Ndërtesa është e destinuar
nxënësve- vajza dhe djem, që janë në vitin e
parë të A-levels. Ofrohen 17 dhoma me një
vend special studimi, internet dhe lavaman.
Në dispozicionin e nxënësve janë dhe guz-
hina komplet të mobiluara dhe një sallë e
përbashkët për TV, VCR dhe DVD. Kujdestari
i kampusit jeton në të njëjtën ndërtesë dhe
mbikqyrë qetësinë dhe rregullin e nxënësve.
Sigurohet mëngjesi dhe një vakt.

“106”- është i vendosur në Bunbary Road,
përballë me ndërtesën e zyrave të shkollës.
Ka 10 dhoma dyshe për vajza dhe djem, të
ndara në të dyja anët e ndërtesës. Dhomat e
përbashkëta kanë një banjo individuale dhe
internet. Ekziston një dhomë e përbashkët
pushimi, sallë ngrënjeje dhe kopësht. Kuj-
destari i kampusit jeton në të njëjtën ndërte-
së.

Benson’s House- është i vendosur në Sun-
derland Avenue, në anën veriore të qytetit,
vetëm 10 minuta me autobus nga Summer-
town. Kampusi ofron 5 dhoma të mobiluara
me TV, VCR dhe DVD dhe një guzhinë të
madhe, komplet të mobiluar. Kujdestari je-
ton në të njëjtën ndërtesë dhe siguron qetë-
sinë dhe rregullin e nxënësve. Sigurohet
mëngjesi dhe një vakt.

Akomodim
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Familje mikpritëse- seksioni i akomodimit
ofron një larmishmëri akomodimesh në fa-
milje mikpritëse, në varësi me nevojat dhe
dëshirat e secilit nxënës. Të gjitha familjet ja-
në të zgjedhura me vëmëndje, kanë shumë
vite eksperience dhe ofrojnë një atmosferë
shoqërore. Shumica e tyre jetojnë në pjesën
veriore të qytetit, vetëm disa hapa larg
shkollës ose kanë transportim publik afër.
Akomodimi bëhet në dhoma individuale, të
mobiluara mirë. Sigurohet mëngjesi dhe një
vakt.

Gjimnazi ofron më shumë se 20 grupe të
interesit të përbashkët, ndërsa takimet
ndodhin dy herë në javë. Shumë e fam-
shme është studioja e teatros, orkestra,
kori i gjimnazit, klubi i jazz-it, klubi i deba-
teve, debate në grup rreth politikës, filozo-
fisë dhe ekonomisë, seksioni ushtarak dhe
sportiv Duke of Edinburgh edhe të tjera.

Sport- ofrohen stërvitje, rugby, basketboll,
not, hockey, ngjitje në mur dhe të tjera. Për
këtë qëllim përdoren sallat e sportit dhe
fushat e lojës në Universitetin Oxford
Brookes. Ekipet e sportit të gjimnazit mar-
rin pjesë në shumë konkurse krahinore
dhe kombëtare.

Art- arti është një pjesë e rëndësishme e
jetës në kampus. Nxënësit e grupit të tea-
tros janë  të përfshirë në mënyrë aktive në
proçesin e krijimit, deri në zbatim dhe in-
terpretim. Çdo vit prezantohet një spekta-
kël i ri ose një musical. Programi muzikor
përmban shumë koncerte dhe spektakle
solo që zhvillohen në sallën e muzikës të
gjimnazit Keble, që bën pjesë në Universi-
tetin e Oxford.

Për nxënësit të A-levels ofrohen shumë
bursa për arritje të shkëlqyera dhe talente
në fusha të ndryshme. Çdo vit jepen deri
në katër bursa për rezultate të shkëlqyera
akademike, bursa për studentë të talentuar
në fushën e shkencës, bursa studimi për
talent të rrallë në fushën e artit plastik dhe
figurativ, bursa për realizime të jashtëza-
konshme në muzikë dhe aktrim. Për bursa
akademike kandidatët japin provime,
ndërsa për bursat e artit është e nevoj-
shme prezantimi i një dosjeje ose një audi-
cion.

Kërkesë për pranim
Kandidatët duhet të kenë rezultate shkol-
lore shume të mira në tre vitet e fundit
dhe nota të larta të gjuhës angleze dhe
matematikë, si dhe në lëndët që do të stu-
diojnë në A-levels. Ata që kanë kaluar me
sukses provimet e pranimit dhe intervistat
do të fitojnë vendin në gjimnaz.

Aktivitete jashtëshkollore

Bursa studimi
Informacione të përgjithshme

Mosha e nxënësve: 14-19 vjeç

Mosha e nxënësve në konvikt: 15-19 vjeç

Numri i përgjithshëm i nxënësve: 240

Numri i nxënësve në konvikt: 160

Numri i nxënësve të huaj: 96

Programe Akademike:

- GCSE

- A-Levels

- International Study Centre

- Kurse të gjuhëve të huaja gjatë verës

Kërkesa për pranim për studentët e huaj:

- Lista e notave të tre viteve të fundit

- Teste të gjuhës angleze dhe matematike

- Letër rekomandimi nga një profesorë

- Intervistë (edhe nëpërmjet telefonit)

Taksa për vitin shkollor: 2015 / 2016

GCSE: 26940 paund britanik/ vit

A-levels: 20580 paund britanik/ vit

Gjuha angleze- 1500 paund britanik/trimestër

Taksë regjistrimi: 500 paund britanik

Depozitë: 1000 paund britanik (jo i rimbursueshëm
në rast heqje dorë, pasi është pranuar vendi)

Taksë shtesë:

Lende GCSE- 1340 paund britanik 

(Studiuar ne A-levels)

Studim individual- 49 paund britanik/ orë

Taksë akomodimi

Hayfield House dhe “106” – 11100 paund brit. / vit

Benson’s House – 8850 paund britanik/ vit

Familje mikpritëse – 6600 - 11100 paund brit. / vit

Lloji:
-kombinuar
-Tutorial College

Aeroporti më i afërt:
Heathrow - 1 orë

Vendndodhje:
Oxford 

Ofrohen kurse të gjuhës angleze me
kohë të shkurtër në muajt korrik dhe
gusht. Klasat janë të vogla, deri në 12
nxënës. Programi kombinon përmirësi-
min e njohurive të gjuhës, përmirësimin
e aftësive të komunikimit dhe njohurisë
së kulturës dhe mënyrës së jetesës bri-
tanike. 

Kurse të gjuhëve të huaja gjatë verës
(14 – 18 vjeç)
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Mosha e nxënësve: 15 -19 vjeç

Numri i përgjithshëm i nxënësve: 220

Programe Akademike:

- Program i përshpejtuar GCSE (O-levels)

- Program i përshpejtuar A-levels

- A-levels

- Përgatitje për IELTS

Kërkesa për pranim për studentët e huaj:

• Lista e notave të tre viteve të fundit
• Mesatare shumë të mirë dhe nota maksimale në

lëndët që do të studiohen në A-levels
• IELTS- minimumi 5. 0 pikë për GCSE dhe 5. 5 pikë

për A-levels/ shkenca ekzakte/ ose 6. 0 për A-le-
vels/ ekonomi dhe shkenca sociale/ ose test të
gjuhes angleze në gjimnaz

• Vizitë në shkollë dhe intervistë ose intervistë te-
lefonike

Taksa për vitin shkollor: 2015 / 2016

Taksat e shkollimit:

GCSE (maksimumi 5 lëndë) ose A-levels, (maksi-
mumi 4 lëndë)- 11600 paund britanik/ vit

IELTS - £ 4950  / vit

A-levels e përshpejtuar (18 muaj)- 11600 paund
britanik

IELTS (18 muaj) -3300 paund britanik/ vit

Taksë regjistrimi- 250 paund britanik (i parimbursu-
eshëm)

Taksë akomodimi- 5400 paund britanik (viti shkol-
lore- 10 muaj)

Depozitë për konfirmimin e vëndit(vetëm për nxenësit
e huaj): 3000 paund britanik (pagohet vetëm nje herë
dhe rimbursohet nga taksa për semestrin e parë)

Depozite për libra- 300 paund britanik (i rimbursu-
eshëm në fund të programit)

Croydon, Britania e Madhe

Cambridge Tutors College

Informacione të përgjithshme

Lloji:
-kombinuar
-Shkollë private me konvikt

Aeroporti më i afërt:
Gatwick: 30 min
Heathrow: 1 h 30 min

Vendndodhje:
Croydon, qarku Surrey

Cambridge Tutors College (CTC) është një sim-
bol i arritjeve akademike të nxënësve të tij në
më shumë se 50 vite. Që nga inaugurimi i tij
në 1958, kanë ndryshuar shumë- vendodhja,
kampusi i shkollës, programet akademike dhe
nxënësit, por në gjithë këto vite CTC ka mbetur
i vendosur në përkushtimin për të ndihmuar
çdo nxënës të vlerësoj potencialin akademik
dhe personal. CTC është një gjimnaz ndër-
kombëtar, ku studiojnë afërsisht 300 nxënës
nga më shumë se 30 shtete. Kampusi i shkol-
lës është i vendosur në Croydon, të qarkut të
Surrey, vetëm 30 minuta larg me tren nga
qendra e Londrës. Nxënësit kanë në dispozi-
cion laboratore me pajisje moderne ku do të
zhvillojnë eksperimentet shkencore mjekët e
ardhshëm dhe shkencëtarët. Kampusi është
mjaft i gjerë dhe i modernizuar. Qendra e re
shkollore Osbourne ka hapur dyert në vitin
2003. Ndërtesa moderne ofron kushte të stu-
dimit të gjeneratës së fundit, duke përfshirë
salla kompjuterash me software dhe hardware
modern, bibliotekë, sallë leximi e gjerë dhe
amfiteatër. Në vitin 2004 është hapur sallë e re
ngrënjeje, ndërsa në vitin 2005- moderni Cop-
se Centre ku çdo sallë është e pajisur me tabe-
la të bardha interaktive.

Gjimnazi ofron një program akademik rigo-
roz dhe përgatitje të specializuar për pra-
nim në Oxbridge, universitetet e mjeksisë,
stomatologjisë dhe mjekësi veterinare. CTC
krenohet me arritjet e shkëlqyera të nxë-
nësve të saj- 73% prej tyre kane arritur në
vitin 2014 rezultate shumë të mira (A*-B)
në provimet përfundimtare për A-levels
(53% kane marr notën maksimale A*-A).
Nxënësit më të mirë janë pranuar në uni-
versitetet prestigjioze angleze: Oxford,
Cambridge, Imperial College, LSE, UCL,
Warwick dhe të tjera

Program i përshpejtuar GCSE- O- level
(15-16 vjec)

Gjatë kohëzgjatjes së programit të për-
shpejtuar një vjeçar për marrjen e diplomës
GCSE, nxënësit mund të studiojnë më shu-
më se 6 lendë. Lëndët e detyrueshme që
bëjnë pjesë në program janë gjuha angleze
dhe matematika. Lëndët e tjera fakultative
janë: kontabilitet, art dhe design, biologji,
kimi, fizike, ekonomi, gjuha franceze, gjeo-
grafi, histori, italisht, matematik, spanjisht,

teknologji informatike dhe IT.

Program i përshpejtuar A-levels (17-19
vjec)

Programi ka një kohëzgjatje prej 18
muajsh, ndërsa fillimi i vitit shkollor është
në muajin janar. Ofrohet një numër i madh
i lëndëve me zgjedhje, si dhe përkrahje për
zhvillimin e aftësive të studimit individual.
Nxënësit zgjedhin tre ose katër lëndë, në
varesi të mundësive dhe zhvillimit të tyre
në çdo lëndë. Ofrohet: kontabilitet, bio-
logji, kimi, ekonomi, matematikë e avan-
cuar, spanisht, italisht, psikologji, matemati-
kë, fizikë, statistikë.

Nxënësit zgjedhin jo më shumë se katër lëndë
ndërmjet: kontabilitet, art dhe design, biologji,
shkenca e biznesit, kimi, shkenca IT, ekonomi,
letërsi angleze, gjuha franceze, matematikë e
avancuar, gjeografi, organizim shtetëror dhe
shkenca politike, histori, teknollogji informati-
ke dhe IT, gjuha spanjolle, juridik, matematikë,
fizikë, gjuha italiane dhe statistikë.

Për nxënësit e huaj ofrohet përgatitje gjuhë-
sore në çdo nivel, përfshirë dhe përgatitje të
specializuar për provimin në nivel akademik
IELTS, derisa nxënësit të fitojnë minimumin
prej 6, 5 pikëve i kerkuar në disa specializime
të universiteteve.

Akomodimi bëhet në familje mikpritëse që
jetojne në rrethinat të qytetit Croydon. Ofro-
hen kushte të rehatshme, duke patur
parasysh pëlqimet e nxënësve. Ofrohen
dhoma individuale, me ushiqim të përfshirë.

Ofrohet një shumëllojshmëri e madhe aktivite-
tesh sportive, kulturore dhe sociale, që ekuili-
brojnë programin akademik tej mase të spe-
cializuar. Programi javor i aktiviteteve jashtës-
hkollore është i drejtuar nga kujdestarët.

Në çdo vit i jepen bursa nxënësve me poten-
cial akademik dhe performanca të shkëlqye-
ra. Aplikimi bëhet nëpërmjet një formulari, i
drejtuar drejtorit. 

Historia dhe përshkrim i shkurtër

Programe Akademike

A-levels (17 – 19 vjeç)

Përgatitje për IELTS

Akomodim

Aktivitete jashtëshkollore

Bursa studimi
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Mosha e nxënësve: 14-19 vjeç
Mosha e nxënësve në konvikt: 14-19 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 167
Numri i nxënësve në konvikt:167
Numri i nxënësve të huaj:167

Programe Akademike:
- Program përgatitor
- GCSE
- IB
- A-levels
- University Foundation Programme
- Study Abroad (High School Programme)
- Përgatitje gjuhësore për qëllime akademike

Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
• Lista e notave të dy viteve të fundit
• Rezultati i IELTS ose provim i gjuhës angleze (je-

pet në zyrën Integral)

Taksa për vitin shkollor: 2016 / 2017

Canterbury, Britania e Madhe

CATS Canterbury

Gjimnazi ofron mundësinë për të praktikuar
shumë sporte: futboll, volejboll, basketboll,
not, badminton, artet marciale, salsa dhe
balet. Grupi i teatros është mjaft i famshëm.
Shkolla vazhdimisht organizon vajtje në
teatër dhe koncerte, bowling, kinema, grup
debatesh, mbrëmje të dedikuara kulturave
të ndryshme, diskotekë dhe party. 

Aktivitete jashtëshkollore

Informacione të përgjithshme

Lloji:
-kombinuar
-Sixth Form College
-Shkollë private me konvikt

Aeroporti më i afërt:
Heathrow, Gatwick

Vendndodhje:
Canterbury

CATS Canterbury është një gjimnaz nderkom-
bëtar, i themeluar më 1952, pjesë e Cambrid-
ge Education Group (CEG). Shkolla ndodhet
në afersi të qendrës historike të qytetit Can-
terbury, vetem 90 minuta larg Londrës. Gjim-
nazi kombinon arkitekturën tradicionale me
design-in modern dhe ofron të gjitha kushtet
e duhura të studimit dhe kërkime individuale.
Kampusi ka dy godina të mëdha, që kane një
siperfaqe prej 1765 m² dhe që përfshin: labo-
ratore shkencore me pajisje të teknologjisë së
fundit, salla informatike, amfiteatro për semi-
nare, klasa dhe prezantime me flip charte, bi-
bliotekë moderne, qëndër të re shkollore,
WiFi në të gjithë zonen e shkollës.

Kurset do të zhvillohen në klasa të vogla.
Ofrohen kurse shtesë të gjuhes angleze, në
varësi me kërkesat e nxënësit, që janë të per-
fshira në taksën e dhënë. Nxënësit e talentuar
dhe të aftë vazhdojnë aktivitete shtesë për të
përmirsuar teknikën e të mësuarit (mendim
kritik, analizë, strategji për të pervetesuar më-
simet).

Është një program fleksibel që ofron përga-
titje për A-levels, IB ose Foundation Course.
Kohëzgjatja e programit është 1-3 simestre.
Nxënësit studiojnë 12 lëndë të detyrues-
hme. Në fund të programit studentët mund
të marrin një IGCSE ose IELTS.

Gjatë vitit të parë studentët studiojnë art
dhe dizajn, studime biznesi, biologji / kimi /
fizikë, dramë, gjuhë angleze, letërsi botëro-
re, gjeografi, histori, matematikë, informati-
kë, latinisht. Në vitin e dytë studentët vaz-
hdojnë studimin e tyre me vetëm 5 lëndë:
gjuhë angleze, matematikë, shkenca, gjuhë
moderne e huaj, gjeografi / histori.

Nxënësit studiojnë një gamë të gjerë prej
gjashtë lëndësh akademike, tre në nivel më
të lartë dhe tre në nivel standard. Ata
zgjedhin 1 lëndë nga secili prej grupeve të
mëposhtme: Studime për gjuhën dhe letër-
sinë, gjuhë individësh dhe shoqatave,
shkenca eksperimentale, matematikë, arte.
Pjesë e programit janë teoria e dijes, ese

dhe kreativiteti, veprim dhe shërbimit.

I rekomanduar nxënësve ambicioz që kanë një
orientim profesional të qartë. Studiohen 3-4 lën-
dë sipas zgjedhjes. Kohëzgjatja është dy vite.

Program studimi i përshpejtuar për pranim në
universitet, i rekomanduar për nxënësit e huaj
që dëshirojnë të studiojnë në Angli. Studiohen
3-4 lëndë, që zgjidhen nga një shumlloj-
shmëri fushash. Kohëzgjatja është një vit.

Eshtë realizuar për nxënësit e huaj me qëlli-
min për t’i familjarizuar me arsimimin dhe
kulturën britanike. Kjo siguron përmirsim të
nivelit të gjuhës angleze, studim të lendeve
të ndryshme, pasurim të horizonteve kultu-
rore nëpermjet aktivizimit me nxënës nga
më shumë se 35 shtete, mundësi për të
marr kredite në vendin e vetë, përgatitje in-
dividuale në varësi të kërkesave të çdo nxë-
nësi. Kohëzgjatja është 1-4 trimestra.

Përgatit nxënësit e huaj në programet e tjera
akademike të ofruara nga gjimnazi. Përfshin
gjuhën angleze praktike dhe akademike, pa-
surim të fjalorit dhe mësim të fjalorit të fus-
hës së biznesit, matematikës, shkencave naty-
rore e shoqërore dhe art.

Gjimnazi vë në dispozicion disa kampuse të
godinave moderne që kanë dhomë ndenje-
je me LCD, internet wireless, vend parkimi
për biçikleta dhe kuzhinë të mobiluar. Te
gjitha kampuset kanë kujdestarë që jetojnë
së bashku me nxënësit dhe sigurojnë qetësi
e rregull. Akomodimi bëhët në dhoma indi-
viduale ose dyshe, pjesa më e madhe me
banjo të vetën.
Familje mikpritese (18 vjeç +)- Akomo-
dimi bëhet në familje të zgjedhura me kuj-
des që jetojnë jo më shumë se 20 minuta
larg me këmbë, në dhoma të rehatshme in-
dividuale dhe dyshe. Sigurohen të trija vak-
tet, ndërsa gjate javës dreka shërbehet në
dhomen e ngrënies së gjimnazit. 

Historia dhe përshkrim i shkurtër

Programe Akademike

Program përgatitor (15+ vjeç)

A-levels (16+vjec)

University Foundation Programme 17+

High School Term - 16+

Përgatitje gjuhësore për qellime
akademike- 15 vjeç +

AkomodimGCSE (14+ vjec)

IB (16+ vjec)

Lloji programi 
+gjuha angleze për qël-
lime akademike

Mosha Taksë 
shkollimi

- Program përgatitor 15+
£ 17 805/

3 terms- IB, GCSE 16+
- A-levels 16+
- University Foundation

Course 17+ £ 17 805/
3 terms

- Gjuha angleze për qellime
akademike 15+ £ 6 370 

/ semester
High School Term 
(për semestër) 15+ 13 470

Taksë regjistrimi £ 200
Depozitë (i rimbursueshëm) £ 2300
Taksë shtesë:

- Lëndë shtesë A-levels 16+ £ 4590

Taksë për akomodim
Familje mikpritëse (në
varësi të llojit të dhomës) 18+ £ 8430 / vit

Kampus (në varësi të llojit
të dhomës)

£ 8430-
11955 / vit
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Cambridge, Londër,  Britania e Madhe

CATS Cambridge dhe Londër

Një program i rekomanduar vetëm për stu-
dentët që janë të pasionuar për një karrierë
në mjekësi veterinare, farmaci, mjekësi apo
stomatologji. Studentët do të përfitojnë
nga seminaret javore duke futur gamën e
programeve mjekësore e disponueshme në
nivel universitar, kërkesat për t'u bërë një
mjek, përgatitje për provimet e pranimit
(BMAT / UKCAT) dhe çështjet aktuale në
shkollë. Shkolla ofron përgatitje të gjerë
dhe të specializuar për intervistat në univer-
sitet, duke përfshirë  takime dhe seminare
mbi praktikën e intervistës të dhënë nga ek-
spertë nga universitetet më të mira. Ne in-
kurajojmë fuqimisht nxënësit të ndërmarrin
përvojë vullnetare pune në vendin e tyre.

Eshtë një program i specializuar për nxënë-
sit e huaj, me qëllimin për ti familjarizuar
me arsimimin dhe kulturën britanike. Kjo si-
guron përmirësimin të nivelit të gjuhës an-
gleze, studim të lëndeve të ndryshme, pa-
surim të horizonteve kulturore nëpërmjet
aktivizimit me nxënës nga me shume se 35
shtete, mundësi për të marr kredite në ven-
din e tyre, përgatitje individuale në varësi të
kërkesës së çdo nxenësi. Kohezgjatja është
1-4 trimestra.

Përgatit nxënësit e huaj në programet e tje-
ra akademike të ofruara nga gjimnazi. Për-
fshin kurse të gjuhës angleze praktikë dhe
mësim, pasurim të fjalorit dhe mësim të fja-
leve që përdoren në fushën e biznesit, ma-
tematikës, shkencave natyrore dhe shoqë-
rore e të artit.

Akomodimi bëhet në lagje të bukura dhe të
sigurta në Cambridge, me hapesira jetese të
rehatshme, të pajisura me gjithçka që nevo-
jitet dhe në varësi të moshës, ofrohet një
ekuilibër ndërmjet mbikqyrjes dhe pavarsisë
të nxënësve.

High School Term - 15+

Përgatitje gjuhësore për qëllime
akademike (15+ vjeç)

Akomodim

Program i përshpejtuar Programi Spe-
cialist për mjeksi (17+)Shkolla është pjesë e Cambridge Education

Group (CEG), një grup gjimnazesh që ofrojnë
programe të ndryshme studimi nxënësve nga
Britania e Madhe dhe jashtë shtetit. Qëllimi
kryesor i shkollës është vlerësimi i potencialit,
stimulimi i ambicies, zhvillimi i komponentëve
dhe zbulimi i aftësive të reja që nxënësit as
nuk dyshonin se i kishin. CATS Cambridge ës-
htë e vetmja shkollë-konvikt në qendrën e qy-
tetit Cambridge që ofron kushte të shkëlqyera
studimi, në një atmosferë sa më shumë sti-
muluese. Kampusi modern i shkolles ka katër
ndërtesa, i shtrirë në një sipërfaqe prej 2790
m², në afërsi të parkut historik të St. John’s
College. Nxënësit kanë në dispozicion më
shumë se 30 salla për të zhvilluar kurset, semi-
naret, të pajisura me flip-chart dhe pajisje
multimedia, dhoma studimi individuale dhe të
përbashkëta, hapesira për pushim laboratore
shkencore, një qendër e re studimi që për-
fshin bibliotekën, sallë leximi dhe sallë kom-
pjuterash, Internet Wireless gjatë gjithë terri-
torit të shkolles, sallë ngrënjeje luksoze, dyqan
dhe Internet café. Nxënësit në CATS Cambrid-
ge që studiojnë art në Gjimnazin e Arteve
Skenike dhe Vizuale (pjese e CEG), kanë në
dispozicion studio moderne muzike dhe dra-
me, mode dhe tekstile, grafike 3D, një teatro,
laborator fotografie dhe punishte për perpu-
nimin e drurit dhe të hekurit.

Kurset zhvillohen në klasa të vogla, në mënyre
çdo individ të ketë vemendje të veçantë nga
profesori. Ofrohen kurse shtesë të gjuhës an-
gleze, në varësi me nevojat e nxënësit, që janë
të përfshira në taksë. Metodat e reja dhe pro-
gramet e studimit të përshpejtuara ndihmoj-
në në zhvillimin e një ansambli teknikash stu-
dimi si: stërvitje e memories, mind mapping,
lexim i shpejtë, mendim kreativ, etj. Profesorët
janë eksperte në fushat e tyre (33% janë di-
plomuar në Oxford ose Cambridge), kurse një
pjesë e madhe kanë mbaruar doktoraturën.
Një nga të diplomuarit më të famshem të ketij
gjimnazi është kampioni botërore i Formula 1
Lewis Hamilton. Njëkampus i ri CATS College
Cambridge, me doma teke të stilit en-suite
me vendndodhje pranë shkollës do të hapet
këtë vit.

Nxënësit janë të përkrahur si në procesin e
studimit, ashtu edhe gjate periudhës së për-
gatitjes për pranim në universitet. Gjimnazi
ofron përgatitje të specializuar për provimet

Oxbridge dhe BMAT në universitetet e mjeksi-
së.

Dhe këtë vit, gjimnazi krenohet me rezultatet
e shkëlqyera, që janë mbi nivelin mesatar të
shtetit (38% nota A, 11%-A*), ndërsa 75% të
nxënësve janë regjistruar në 30 universitetet
me të mira ne Angli, si Cambridge, Warwick,
Imperial, London School of Economics, Dur-
ham, York dhe të tjera.

Është një program fleksibel që ofron përga-
titje për A-levels, IB ose Foundation Course.
Kohëzgjatja e programit është 1-3 trimes-
tra. Studentët në Londër studiojnë 3 lëndë
me deyrim dhe 2 lëndët fakultative, dhe në
Cambridge  studentët studiojnë 7 lëndë me
detyrim. Në fund të programit studentët
mund të marrin një IGCSE ose IELTS.

Standarti i artë për pranim në çdo universi-
tet, A-levels është i mirënjohur në të gjithë
botën dhe i rekomandohet nxënësve ambi-
cioz dhe me vetëbesim, me një orientim
profesional të qartë. Studiohen 3 -4 lëndë
fakultative. Kohëzgjatja e programit është
dy vjeçare.

Ofrohet një përgatitje e thelluar në lëndët e
zgjedhura, me të cilat kandidohet në univer-
sitet. I rekomandohet nxënësve inteligjent
dhe të vendosur. Studiohen 3-4 lëndë, ndër-
sa kohëzgjatja e tij është 3-5 trimestra.

Është një program studimi i përshpejtuar, du-
ke patur parasysh pranimin në universitet, i
përshtatur për nxënësit e huaj që dëshirojnë
të studiojne në Angli. Studiohen 3-4 lëndë,
që zgjidhen nga një numër shumë i madh
fushash. Kohëzgjatja është 1 vit.

Historia dhe përshkrim i shkurtër

Programe Akademike

Program përgatitore (15 vjeç +)

Program i përshpejtuar A-levels (16+ vjeç)

A-levels (16 vjeç +)

University Found. Programme (17 vjeç +)
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Mosha e nxënësve: 14-21 vjeç
Mosha e nxënësve në konvikt: 14-21 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 237
Numri i nxënësve në konvikt:230
Numri i nxënësve të huaj:213

Programe Akademike:
- Program përgatitor
- A- levels
- A-levels në nivel të përshpejtuara
- University Foundation Programme
- High School Term
- Përgatitje gjuhësore me qëllime akademike

Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
• Lista e notave në dy vitet e fundit
• Provim të gjuhës angleze ose rezultati i IELTS (je-

pet në zyren Integral)
• Intervistë në gjimnaz

Taksa për vitin shkollor: 2016 / 2017

Informacione të përgjithshme

Lloji:
-kombinuar
-Sixth Form College
-Shkollë private me konvikt

Aeroporti më i afërt:
Gatwick- 40 min

Vendndodhje:
Cambridge

Akomodim në kampuset e gjimnazit

Ofrohen 30 kampuse që kanë lidhje të
drejtëpërdrejtë me gjimnazin, ku nxënësit
caktohen në varesi të moshes. Akomodimi
bëhet në dhoma individuale ose dyshe, një
pjese e të cilave ka banjo të vetën. Ekziston
kuzhinë e mobiluar dhe dhoma të për-
bashkëta për pushim, vend parkimi për
biçikleta. Kujdestari i kampusit jeton së
bashku me nxënësit dhe siguron qetësi dhe
rregull. Nxënësit nën moshen 16 vjeç jeto-
jnë në shtepi të vogla me kopësht, të ven-
dosura jo shume larg shkollës. Sigurohet
një atmosferë familjare dhe e ngrohtë e
mbikëqyrje të nxënësve edhe gjate natës.
Sigurohen të trija vaktet. Konviktet e
nxënësve me moshë ndërmjet 16 dhe 18
vjeç ndodhen maksimumi 15 minuta larg
me këmbe, në afërsi të një stacioni auto-
busi. Konviktet e nxënësve më shumë se 18
vjeç ndodhen maksimumi 20 minuta larg
me kembë, por ekziston dhe kushte trans-
portimi të rehatshme. Ofrohen të trija vak-
tet ose akomodim pa ushqim të përfshirë.

Familje mikpritëse (18 vjeç +)

Nxënësit janë të akomoduar në familje të
zgjedhura me kujdes, që jetojnë më pak se
20 minuta larg me kembë, në dhoma indi-
viduale të rehatshme, me telefon dhe inter-
net. Sigurohen të trija vaktet (mëngjesi dhe
darka shërbehen tek familja mikpritëse,
ndërsa dreka- në sallën e ngrënjes të gjim-
nazit).

Londër
Kampusi - Kolegji ka kampusin e vet, i cili
është dy stacione larg me metro ose 15
minuta me këmbë. Për nxënësit nën
moshën 18 vjeç sigurohet monitorim
24/24 nga personeli i shkollës, i cili jeton
në të njëjtën ndërtesë. Ofrohen dhoma in-
diviuale, të mobiluara me banjo personale.

Familja pritëse - Akomodimi bëhet në
familje pritëse të cilat ofrojnë një ambjent
komod dhe të kujdesshëm dhe të cilat in-
spektohen në mënyrë konstante nga
kolegji. Ofrohen dhoma individuale, banjo
personale dhe ushqim i pjesshëm. Dreka
serviret në shkollë.

Shtëpi me qera (mbi 18 vjeç)

Për nxënësit më të mëdhenj që preferojnë
të jenë të pavarur, kolegji ofron mbështetje
për gjetjen e një vendi privat.

Gjimnazi ofron mundësi për praktikimin e
shumë sporteve si: futboll, basketboll, vo-
lejboll, not, badminton, fitness, artet mar-
ciale (kung fu, karate, taekwondo), salsa
dhe balet.

Bashkëpunimi me Universitetin e Cambrid-
ge i jep mundësinë studentëve të antareso-
hen në komunitetin më të famshem të de-
bateve, që përfshin personalitete ndërkom-
bëtare si politikanë e aktore. Në gjimnaz ka
grupe dhe klube të ndryshme arti, kërcimi,
shah, aktrimi, filozofie, ansambël muzikore
etj. Zhvillohen mbrëmje tematike dhe festa
si festimi i vitit të ri kinez, dita e Shën Va-
lentinit, karaoke dhe të tjera. Gjatë kohës të
lirë organizohen eskursione në Londër, Ox-
ford, Stratford upon Avon, Paris, Moskë,
Pragë dhe Firenze. 

Aktivitete jashtëshkollore

Lloji i programit Mosha
Taksa e

shkollimit/
vit

- Program përgatitor 15+
£ 22320-

25305
- A-levels 16+
- University Foundation 

Programme 17+

- Përgatitje gjuhësore me
qëllime akademike 15+ £ 19110

- Program i pershpejtuar 
A-level (3 lëndë) 16+ £ 34800

- High School Term 
(për semestër) 16+ £ 10 375 

Program i përshpejtuar Pro-
grami Specialist për mjeksi 17+ £ 34 800 

Taksë regjistrimi £ 200
Depozitë (i rimbursueshëm) £ 2 300
Taksë shtesë:

- Lende shtese A-levels £ 4590

Taksë akomodimi - Cambridge
Familje mikpritëse 18+ £ 8640
Kampus (në varësi të dhomës
dhe të vakteve të perfshira)

£ 9270-
13320

Taksë akomodimi - Londër
Kampus (në varësi të dhomës
dhe të vakteve të perfshira)

£ 15600-
21900
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Liverpool, Britania e Madhe

Liverpool College

Liverpool College ndodhet 4 milje larg qen-
drës së Liverpool (825 000 banorë). Qyteti
është qendër administrative e komitetit
Merseyside në veri-perëndim të Anglisë
dhe ka fituar njohje ndërkombëtare falë
grupit muzikor ‘’The Beatles’’ dhe falë ekipit
të futbollit me po të njëjtin emër. Baza
shkollore zë një sipërfaqe prej 26 hektarësh
në një zonë të bukur me pyje, shumë afër
një parku të famshëm në jugun e qytetit, i
cili është objekt i mbrojtur natyror. Kolegji
ka transport të vetin nëpërmjet autobuzeve,
të cilat lehtësojnë aksesin në objektet his-
torike dhe kulturore të qytetit. Në kushtet e
një ambjenti të qetë i cili ka primare nevojat
dhe kërkesat individuale, nxënësit kanë
mundësinë të vlerësojnë potencialin e tyre.
Kolegji gëzohet në mënyrë konstante me
realizimet e mëdha të nxënësve të tij që
nga themelimi i tij në 1840 e deri më sot.
Në proçesin mësimor përdoren praktikat
më të mira arsimore, fakt i cili e transfor-
mon Liverpool College në një nga shkollat
më të mira dhe prestigjoze të krahinës.

Ndërtesat e shkollës janë ndërtuar në stil
tipik viktorian dhe përmbajnë klasa mod-
erne, studio arti, biblotekë, sallë infor-
matike, laboratore shkencore, kabinet
muzike, pistë atletizmi, terrene tenisi, crick-
et, sallë gjimnastike, sallë fitness, studio de-
sign, kërcimi, teatri etj.

Liverpool College ofron dy programe para-
lele- IB dhe A-levels, me kualifikim shtesë
AQA Baccalaureate. 67% e nxënësve japin
provimet IB, kurse të tjerët 33% zgjedhin
A-levels. Liverpool College është filial i
Universitetit të Liverpoool, gjë e cila është
avantazh për të diplomuarit të cilët duan
të regjistrohen në këtë universitet por ed-
he akses të palimituar në resurset shken-
core dhe në sallat e ndryshme të fakultetit.
Shumica e profesorëve janë asistentë në
universitet.

IGCSE (15 - 16 vjeç)
Një program rreth një vit që inkurajon stu-
dentët të përmirësojnë anglishten e tyre ,

Historik i shkurtër dhe përshkrim

Programe akademike

Sistemi britanik

të marrin kualifikimet për hapin tjetër në
karrierën e tyre akademike , të kuptojnë
një kulturë të ndryshme dhe të zhvillojnë
në mënyrë të pavarur , si dhe duke u
dhënë atyre një ndjenjë të komunitetit dhe
punës në grup .

Të gjithë studentët marrin tre lëndë bazë,
Anglisht, Matematikë dhe Prespektivë
globale dhe pastaj ata të zgjedhin dy ose
tre lëndë nga IGCSE nga opsionet e më-
poshtme: Ekonomi , Studime Biznesi , His-
tori , Biologji , Kimi dhe Fizikë.

Perspektiva Globale është një kurs i ri
modern që është ndër- kurrikular dhe
shtrihet përtej kufijve tradicionalë të
lëndës. Theksi është në zhvillimin e aftë-
sisë për të menduar në mënyrë kritike në
lidhje me një sërë çështje globale. Si pjesë
e vlerësimit për Prespektivat globale , secili
nxënës do të shkruajë dy raporte hu-
lumtuese me 1500-2000 fjalë . Perspektiva
globale është përfshirë në program, sepse
ajo do të prezantojë nxënësit me llojin e
vlerësimit që ata do të duhet të zotërojnë
për A- levels apo IB dhe më vonë edhe në
universitet . Temat të cilat ata studiojnë
gjithashtu do ti ndihmojnë në IGCSE. 

A-levels (16 vjeç)

Nxënësit në Liverpool College pritet të stu-
diojnë katër lëndët në A- levels në viti 12-të
dhe pastaj të vazhdojë me tre lëndë në viti
13- të. Ofrohen 24 lëndë opsionale ndërm-
jet: art dhe design, biologji, shkenca biznesi,
kimi, art teatrakle, design dhe teknologji,
ekonomi, gjuhë dhe letërsi angleze,
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Mosha e nxënësve: 3-18 vjeç
Mosha e nxënësve në konvikt: 16-18 vjeç
Numri total i nxënësve: 740
Numri i nxënësve në konvikt: 30

Programe akademike:
- IGCSE
- A-levels
- AQA Baccalaureate

Kërkesa për pranim:
Kolegji kërkon një mesatare shumë të mirë në
lëndët që do të studiohen në A-levels, ose që do të
studiohen në nivelin e lartë të programit IB. Është e
nevojshme dëftesa me notat e dy viteve të fundit.
Kërkesa për kandidatët e huaj:
Dëftesa me notat në dy vitet e fundit
Provim në anglisht dhe matematikë, bëhen në zyrat
Integral

Taksa për vitin shkollor 2015 / 2016

Shkollim: Free

Taksë akomodimi:

IGCSE - £ 25 500 / vit

A Levels  - £ 13 000 / vit

Taksë regjistrimi: 50 paund anglez (e parimbur-
sueshme)
Depozitë për konfirmimin e vendit: 1000 paund an-
glez

Informacione të përgjithshme

Lloji:
- Miks
- Shkollë private me konvikt

Aeroporti më i afërt:
Liverpool- 15 min. Man-
chester- 45 min.

Vendndodhje:
Liverpool, veri-perëndim i
Anglisëfrëngjisht, matematikë, matematikë e avan-

cuar, gjeografi, histori, muzikë dhe
teknologji muzikore, spanjisht, arsimim
fizik.

AQA Baccalaureate
AQA Baccalaureate është një kualifikim
shtesë, e cila ofron një përgatitje më të
gjerë se A-levels dhe e cila zhvillon aftësi
të reja për krijimin e projekteve mbi një
temë të zgjedhur dhe për të marr pjesë në
menyrë aktive në aktivitete të ndryshme
ekstrashkollore, vepra bamirësie, sporte
me aplikim ushtarak etj. Ky kualifikim
ofron pikë shtesë atëherë kur aplikohet për
universitet dhe inkurajohet zhvillimi i disa
cilësive personale të rëndësishme si:
pavarësia, iniciativa, kapaciteti për të marr
vendime, vendosja dhe puna në grup.

Nxënësit që studiojnë në konvikt janë
pjesë e integruar e gjithë komunitetit
shkollor. Kolegji ka dy konvikte për një
numër prej 30 vajzash dhe djemsh me
moshë ndërmjet 16-19 vjeç. Atmosfera
është ndërkombëtare, fakt i cili lehtëson
integrimin e plotë të nxënësve në konvikt.
Vajzat akomodohen në Lightbody Hall, i
cili ofron dhoma individuale të rehatshme
dhe të kompletuara tërësisht, me telefon

dhe internet. Një banjo përdoret nga tre
nxënës. Këta kanë në dispozicion kuzhinë
të pajisur dhe lavanderi. Djemtë jetojnë në
dhoma individuale në Robertsone Hall.

Përveç orëve të studimit ofrohen mbi 100
sporte si: rugby, futboll, cricket, hokej, net-
ball dhe sporte në grup si: basketboll,
volejboll, badminton, tenis dhe sallë gjim-
nastike me shumë funksione. Trajnimet
bëhen nga instruktorë profesionistë.
Kolegji ka trup teatri, ansambël muzikor
dhe orkestër, të cilat japin koncerte në
mënyrë të rregullt. Organizohen eskur-
sione edukative në Rusi, Peru, Kanada, Ze-
landën e Re, Francë dhe Itali.

Aktivitetet jashtëshkollore

Akomodimi
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West Somerset, Britani e Madhe

Sidcot School

Sidcot School është themeluar në vitin 1699
dhe është një nga shkollat me konvikt me
të vjetra në Angli, me tradita të hershme ar-
simimi. Shkolla ndan vlerat morale, të the-
meluara në ide si: barazi, korektësi, dialog,
respect ndaj vetes dhe të tjerëve si edhe
mbrotja e idealeve. Inkurajohet shpirti i biz-
nesit, shprehja e lirë e mendimeve, shprehja
hapur e deshirës për të ndryshuar botën që
na rrethon. Shkolla ndodhet në një zonë ru-
rale të qetë në fshatin piktoresk Winchcom-
be, jug-perëndim të Anglisë, afërsisht 20
minuta me makinë nga Bristol dhe 40 mi-
nuta nga Bath.
Sidcot është një vend i mrekullueshëm, që
shtrihet në një sipërfaqe prej 120 ha në ko-
drat e Mendip Hill. Nxënësit nuk kanë kohë
të mërziten pasi dita e tyre e përditshme
është e mbushur me aktivitete artistike dhe
kulturore. Shkolla ka një qendër arti ku
ndodhet atelier designi dhe studio për tea-
tër, si edhe klub për argëtime. Kampusi i
shkollës përfshin ndërtesa me klasa dhe
konvikte, 20 ha fusha sporti, fusha tenisi
dhe squash, pishinë e mbuluar dhe e ngro-
hur, qendër sportive me sallë gjimnastike,
qendër shkencore moderne e pajisur me la-
boratore, qendër mjekësore, shkollë muzike
me studio regjistrimi profesionale, qendër
IT moderne me internet. Biblioteka është
një vend ku nxënësit mund të lexojnë ose të
marrin pjesë në takime të organizuara
shpesh me shkrimtarë dhe poetë. Në katin
e parë të ndërtesës ndodhet qendra e nxë-
nësve të dy viteve të fundit të gjimnazit
(Sixth Form), ku ofrohen informacione të
plota rreth universiteteve dhe mbështetje
në orientimin professional. Kurset zhvillo-
hen në klasa të vogla, afërsisht me 6 vetë,
gjë që lejon një mësimdhënje individuale
dhe përqëndrim në nevojat e çdo nxënësi.
Pamvarsisht se Sidcot nuk është një shkollë
selective, çdo nxënës përfiton nga mbës-
htetja e plotë për të zhvilluar potencialin e

çdo nxënësi.
Në shkollë mësojnë nxënës nga mbi 30
shtete, që edukohen me shpirtin e toleran-
cës ndaj kulturave dhe feve të ndryshme.

Sidcot është një nga të pakta shkolla në
jug- perëndim të Anglisë që ofron progra-
met A-levels dhe IB. Është në dhjetëshen e
shkollave në Bristol dhe Somerset për sa i
përket rezultateve në provimet GCSE dhe
A-levels. 96. 5% të nxënësve kalojnë provi-
met GCSE, ndërsa 33% kanë marr mbi 5 no-
ta A*(nota më e madhe). Rezultatet në A-le-
vels janë 71% nota ndërmjet A*-B, ndërsa
në programin IB mesatarja është 33, 5 pikë
(ndërkohë që mesatarja në botë është 28-
29 pikë), 25% të nxënësve kanë mbi 40 pikë,
ndërsa dy vajza kanë marr pikët 43 dhe 44.
Sidcot është dy herë fituese e çmimit “The
Good School Guide” për notat më të mëd-
haja në matematikë të avancuar në të gjithë
shtetin. Një pjesë të të diplomuarëve vaz-
hdojnë studimet në universitetet prestigjo-
ze si Imperial College, Cambridge, Sout-
hhampton, Sussex, etj.

GCSE (14 – 16 vjeç)

Lëndët GCSE janë të ndara në grupe mën-
janë, që ju lejojnë nxënësve mundësinë
për kombinime të ndryshme dhe për të
plotësuar nevojat e tyre individuale. Lën-
dët e detyrueshme janë: anglisht, matema-
tikë, shkenca të natyrës, teknologji infor-
matike dhe IT, shkenca fetare dhe sport.
Përveç këtyre, nxënësit zgjedhin 4 lëndë
shtesë, nga një në secilin grup, ku zgjedhja
bëhet me ndihmën e profesorit kujdestar.
Inkurajohet një zgjedhje e ekuilibruar që të
përfshij një lëndë shoqërore (histori, gjeo-
grafi, business), një lëndë kreative me
orientim praktik (art, design dhe tekno-
logji, teknologji ushqimore, tekstile, muzi-
kë, art, teatër, etj) dhe një gjuhë shtesë

Historik i shkurtër dhe përshkrim

Programe akademike

Sistemi britanik

(frëngjisht, gjermanisht ose spanjisht). Pro-
grami i studimit mund të zhvillohet në një
periudhë një ose dy vjeçare.

A-levels (16-18 vjeç)
Ky program prej dy vjetësh ofron një për-
gatitje akademike të zgjeruar, e nevojshme
për aplikimin në universitet. Të diplomuarit
me sukses kanë mundësinë të pranohen
nga universitetet më prestigjoze në botë.
Lëndët të A-levels përqëndrohen në aftësi-
të e organizimit dhe në potencialin inte-
lektual të nxënësit. Një nga avantazhet e
programit është fleksibiliteti për zgjedhjen
e lëndëve, në mënyrë që të korespondojnë
sa më mirë me kompetencat e çdo nxënësi
për të zhvilluar aftësitë e punës individua-
le. Në fund të vitit të parë jepen provimet
e nivelit AS, rezultatet e të cilave ju paraqi-
ten universiteteve ku do të aplikohet vitin
tjetër. Në vit të dytë studiohet pjesa e dytë
e kursit A2. Shumica e nxënësve zgjedhin
4 lëndë AS në vitin e parë dhe vazhdojnë
me dy lëndë A2 në vitin e dytë. Në qoftë
se është e nevojshme, në vitin e dytë
mund të zgjidhet një lëndë shtesë nga AS.
Nga nxënësit kërkohet një motivim i fuqis-
hëm, organizim i mirë dhe orientim i qartë,
zgjedhja korekte e lëndëve duke patur pa-
rasysh suksesin. Ofrohet: art dhe design,
design tekstil, biologji, kimi, business, des-
ign dhe teknologji (design prodhimi), art
dramatik dhe teatri, ekonomi, letërsi an-
gleze, matematikë, gjeografi, histori, mate-
matikë e avancuar, fizikë, psikologji, muzi-
kë dhe kontabilitet.

Lëndët e studiuara të nivelit të avancuar
përfshijne 240 orë dhe ndahen në 5 orë në
javë, ndërsa lëndët standarte përfshijnë
150 orë, nga 3 orë në javë. Gjithashtu, pro-
grami përfshin 100 orë të teorisë së njoh-
jes, të dedikuara debateve dhe shkëmbimit
të ideve. Të gjitha lëndët përfshijnë shkri-
min e hartimeve, që përfshijnë ndërmjet

International Baccalaureate - IB
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20 dhe 50 % të notës përfundimtare. Nxë-
nësit shkruajnë një esë të zgjeruar në një
nga lëndët shtesë. Për këtë qëllim, ata dis-
ponojnë edhe 40 orë konsultim dhe punë
eksperimentale ose kërkimi. Programi IB
inkurajon zhvillimin multikulturor të nxë-
nësve, përveç sferës akademike. Për këtë,
shkolla ofron një larmishmëri aktivitetesh
jashtëshkollore. Në Sidcot ofrohen lëndët
IB e mëposhtme:

Grupi 1 (gjuha e parë e huaj)- gjuha an-
gleze dhe letërsi angleze, gjuha dhe letër-
sia gjermane

Grupi 2 (gjuha e dytë e huaj)- nivel A-
gjermanisht, nivel B- frëngjisht, gjerma-
nisht, spanjish, nivel fillestar- spanjisht

Grupi 3 (shkenca sociale)- ekonomi, his-
tori, gjeografi (HL dhe SL), psikologji (SL)

Grupi 4 (shkenca eksperimentale)- bio-
logji, kimi, fizikë

Grupi 5 (matematikë)- matematikë dhe
shkenca matematike

Grupi 6 (art) – art 

Matematika është një lëndë me traditë
dhe në 2010 nxënësit e Sidcot janë kualifi-
kuar në etapën kombëtare të olimpiadës
së matematikës, mbas përfundimit me
sukses të etapës ndër qytete.

Jeta në konvikt është një pjesë e jetës së
shkollës, ku dominon një atmosferë e qetë
dhe e pëlqyeshme. Shkolla ka pesë konvik-
te, tre për çuna dhe dy për vajza. Nxënësit
më të vegjël në moshë jetojnë në dhoma
me dy, tre ose katër krevate, ndërsa të
mëdhenjtë në dhoma individuale. Çdo
konvikt ka kuzhinë të mobiluara totalisht
dhe dhomë të përbashkët me televizor,
DVD ose tavolina për të luajtur. 

Ofrohen mundësi të ndryshme për të
praktikuar sporte tradicionale si: not, rug-
by, cricket, netball, tenis, atletike, skermë
dhe hockey. Shkolla promovon një mënyrë
jetesë të shëndetshme, duke patur disa
clube hobby: hipizëm, astronomi, balet,
koreografi, orkestër, modelim, ski, debate,
kërcim, teatro, dhënia e ndihmës së parë,
etj. Çdo vit mbi 170 nxënës marrin pjesë
në konkursin për çmimin e dukës së Edin-
burghut.

Çdo vit jepet një numer i caktuar bursash
të pjesshme për rezultate akademike të
shkëlqyera, talent artistik ose kontribut në
jetën shkollore. Më shumë informacione
rreth këtyre bursave jepen në momentin e
aplikimit.

Kurset verore
Kurset verore të ofruara nga Sidcot janë
shumë të veçanta dhe ju dedikohen nxë-
nësve ndërkombëtar dhe britanik që dës-
hirojnë të shquhen në plan akademik, si
për studimet e gjimnazit por edhe ato të
universitetit. Këto kurse do të zëjnë shumë
peshë në përgatitjen e tyre por edhe në
dosjen e një studenti të ardhshëm në uni-
versitet. 

Aktivitete jashtëshkollore

Bursa

Akomodimi

Mosha e nxënësve: 3-18 vjeç

Mosha e nxënësve në konvikt: 11-18 vjeç

Numri total i nxënësve: 525

Numri i nxënësve në konvikt: 165

Programet akademike:

- GCSE/IGCSE

- A- levels

- IB

- Kurse verore për gjuhën

Kërkesa për nxënësit ndërkombëtar:

- Lista e notave për dy vitet e fundit

- IELTS 4. 5 pikë për GCSE; IELTS 5. 0 pikë për A-

levels ose IELTS 5. 5 pikë për IB

- Test të gjuhës angleze dhe matematikë (jepet në

zyrën Integral)

- Intervistë

Taksat e shkollimit për 2015 / 2016 në paundin

britanik:

Taksat për nxënësit në konvikt:

Viti 7-9: £23400/ vit

Viti 10-11: £24720/ vit

Viti 12-13: £28020/ vit

Taksa për regjistrim: £150 ( i parimbursueshëm)

Depozitë për konfirmimin e vendit: £3500 ( i rim-

bursueshëm mbas largimit nga shkolla, mbas

pagesës së të gjithave taksave dhe shpenzimeve)

Informacione të përgjithshme

Lloji:
- Miks
- Shkollë me ose pa konvikt

Aeroporti më i afërt:
Bristol- 10 min
Londër -2 orë

Vendndodhje:
Winscombe, North Somerset
jug-perëndim të Anglisë
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Bournemouth, Oxford, Londër, Britania e Madhe

Kings Colleges

Programi dyvjeçar ofrohet në Londër dhe
Oxford dhe njihet si “standarti i artë” për
regjistrimin në universitetet më prestigjoze
në botë dhe siguron jo vetëm njohuri të
thelluara në lëndët e zgjedhura, por for-
mon aftësi mësimi, mendimin kritik dhe
kërkime individuale. Grumbullimi në grupe
të vegjël, mbështetja e përhershme dhe
provimet praktike qëndrojnë në bazë të
progresit të shpejtë dhe rezultateve aka-
demike të mira. Në funksion të orientimit
profesional janë bërë programe indivuale
për secilin nxënës. Zgjidhen 3-5 disiplina.
Gjatë vitit shkollor ofrohen shtesë leksione
historie universale të shekullit të 20, politi-
ka dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Nxë-
nësit mund të studiojnë lëndë praktike si
mendimi kritik, zgjidhja e problemeve dhe
metoda sasiore. Programi përfshin leksio-
ne të gjuhës angleze, komunikim dhe për-
gatitje për provimin IELTS. Një pjesë e rën-
dësishme e planit arsimor e përbën përga-
titja individuale, projektet dhe kërkimet,
thelbësore për t’ia dal mbanë në universi-
tet. Nxënësit me nivel më të ulët të gjuhës
mund të fillojnë programin Extended A-
Level. Ai përbëhet nga 1-3 simestre të më-
simit të gjuhës intensiv dhe disa klasa më-
sim akademik plus 6 simestre të programit
A-Level. Nëse studenti duhet të regjistro-
het në programin e 7, 8 apo 9 kjo varet
nga niveli i gjuhës angleze.

Prej shumë vitesh Kings Colleges ofron
kurset më të mira për përgatitje për regjis-
trim në universitet. Ky program intensiv
njëvjeçar është më i shpejti dhe më i drej-
tpërdrejti për studimet e larta dhe ofrohet
nga Bournemouth, Londra dhe Oxford. Ja-
në krijuar kurset e mëposhtme për përga-
titje në drejtime të ndryshme:

Advanced Level Foundation

Ky program njëvjeçar bazohet në planin
shkollor A-levels dhe aktivitetet udhëhiqen
nga të njëjët profesorë. Është për nxënësit
e motivuar dhe të përgjegjshëm, me një
potencial akademik të lartë, të cilët aspi-
rojnë universitetet elitare.

A-levels – min. 16 vjeç

University Foundation Courses - 
min. 17 vjeç

Kings Colleges janë një nga grupet kryeso-
re të kolegjeve internacionale të Britanisë
së Madhe të cilat ofrojnë programe të spe-
cializuara për integrimin me sukses në sis-
temin arsimor britanik dhe për regjistrimin
në universitetet elitare angleze. Që prej
themelimit të tyre, në vitin 1957, mundo-
het mundësimi i kurseve të ndryshme, du-
ke kombinuar traditat e pasura me meto-
dat moderne të reja. Programet e përgatit-
jes gjuhësore janë nga më të mirat dhe
garantojnë një progres të shpejtë dhe efi-
çent në varësi të mundësive individuale.
Kings Colleges sigurojnë një atmosferë të
ngrohtën dhe miqësore, ku nxënësit zënë
vendin kryesor dhe marrin mbështetje në
çdo etapë të zhvillimit.

Falë bashkëpunimit frutdhënës ndërmjet
Frederic King dhe Robert Watts, kolegji i
Bournemouth ka qënë i pari që ka hapur
dyert në 1957; në 1966 është hapur baza e
Londrës kurse dymbëdhjetë vjet më vonë i
bashkohet Kings Colleges në Oxford. Kings
Colleges janë pionerë në mësimin e nxë-
nësve të huaj. Mbi 75% e tyre pranohen në
universitetet më të mira të Anglisë dhe
Skocisë.

Kings Bournemouth

Baza shkollore ndodhet pothuajse 10 mi-
nuta larg me këmbë nga qendra e Bourne-
mouth, një nga stacionet detare më të bu-
kura dhe tërheqëse të krahinës Dorset në
jug të Anglisë. Dy ndërtesat mbresëlënëse
të kolegjit ndodhen në një zonë elegante
dhe rrethohen nga kopshte. Në dispozi-
cion të nxënësve janë 28 klasa, më të
shumtat të pajisura me teknika audio dhe
video, tabela të bardha interaktive, audito-
rium i përdorur dhe si sallë kinemaje dhe
vend për organizimin e festave. Në territo-
rin e kolegjit ekziston internet wireless kur-
se qendra informatike siguron kushte të
shkëlqyera për përgatitje gjuhësore, ush-
trime dhe punë në projekte shkollore, nën
udhëheqjen e një profesori.

Kings Bournemouth është kolegji i vetëm
internacional i qytetit i cili përmban terre-
ne multifunksionale ku mund të praktiko-
hen sporte të ndyshme: basketboll, volej-
boll, badminton, tenis dhe ping pong.

Kings Oxford

Kolegji i Oxfordit ndodhet në një lagje të
qetë, pothuajse 20 minuta me autobuz
nga qendra e qytetit. Afër janë shumë dy-
qane, bare, restorante, bibloteka dhe një
qendër sportive. Baza shkollore ka 21 kla-
sa, disa të pajisura me teknika audio dhe
video, tabela të bardha interaktive, labora-
tore fizike dhe një studio arti të madhe,
me departament pikture, grafiku dhe mo-
delimi. Në auditorium bëhen provimet dhe
organizohen takime me përfaqësues të
universiteteve të ndryshme. Në dispozicion
të nxënësve është dhe një qendër informa-
tike me internet wireless.

Kings Londra

Kolegji është i formuar nga dy ndërtesa të
mëdha të vendosura periferinë e qetë të
Londrës Beckenham. Qendra e Londrës ës-
htë vetëm 17 minuta larg me trenin, por
evitohet zhurma e qytetit, niveli i shtrenjtë
i jetesës dhe pasiguria e qytetit të madh.
Shkolla ka 18 klasa, më të shumtat të paji-
sura me teknikë audio-video për studime
individuale. Përballë shkollës është një
kompleks sportiv me pishinë, sallë gjim-
nastike, terrene sporti, studio kërcimi, qen-
dër shëndeti dhe bukurie.

Kings Colleges ofrojnë dy plane studimi:

- Një kurs të përshpejtuar një-vjeçar në
Bournemouth, Londër dhe Oxford

- Një kurs standart midis 4 - 6 semestrash
në Bournemouth

Studentët do të ndjekin një program të për-
zier duke përfshirë lëndë si shkenca mate-
matike dhe shkencat humane. Nxënësit
mund të  përgatiten për provimet GCSE në
një gamë tlëndësh, në varësi të aftësive dhe
njohurive të gjuhës.

Lëndët përfshijnë: Art, Biznes, Anglisht,
Gjeografi, Histori, Teknologji informacioni,
Matematikë, PHSE, Shkenca, Arsimimit fizik.

Ka gjithashtu mundësi për studentët që të
marrin pjesë në një sërë aktivitetesh jas-
htëshkollore, si Young Enterprise dhe inter-
college debating society.

Historik i shkurtër dhe përshkrim

Programe akademike

GCSE- min. 15 vjeç
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Programe akademike

• GCSE 
• A-levels
• University Foundation Courses 
• Përgatitje gjuhësore
• Kurs gjuhësor për IELTS
• Kurse vere për gjuhë të huaj

Kohëzgjatja: 1-6 trimestre, në varësi të programit të
zgjedhur.
Datat e hapjes së programit njëvjeçar: shtator, janar
ose prill

Kërkesa:
• Dëftesë me notat e tre viteve të fundit
• Niveli minimal i gjuhës angleze: IELTS 4. 5- 5. 5,

në varësi të programit të zgjedhur
• Provim në gjuhën angleze (mund të bëhet në zy-

rën Integral)

Taksa paund anglez për vitin 2015 / 2016

Taksa shtesë:

Transferim: 121-210 paund anglez/ një drejtim- në
varësi të distancës së aeroportit- qendra shkollore

Orë individuale: 44-55 paund anglez/ora

Informacione të përgjithshme

Art Foundation

Ky kurs është për studentët të cilët kanë
aftësi artistike dhe krijuese dhe duan një
rrugë të shpejtë, dhe të drejtpërdrejtë të
Artit dhe Dizajnit të lidhura me kurset  në
një nga universitetet në Mbretërinë e Bas-
hkuar.

International Business Foundation

Ky kurs është ideal për studentë që duan
një kualifikim në degë të biznesit ose sy-
nojnë të përdorin atë për të përparuar në
një kurs në shkallë universitare të fokusuar
në mënyrë specifike në biznes apo menax-
himin.

Hospitality and Tourism Management
Foundation

Programi është për nxënësit interesat e të
cilëve drejtohen drejt industrisë turistike,
hotelerisë dhe sferës së serviseve turistike.

Përgatitje gjuhësore

Tre kolegjet ofrojnë kurse gjuhësore të
ndryshme në funksion të nivelit të parë
dhe të kërkesave të nxënësve.

-kurse anglishte të përgjithshme- studimi
është intensiv, nga 28 orë/javë, 20 janë për
perfeksionimin e njohurive gramatikore,
lexim, shkrim dhe dëgjim, kurse 8 orë janë
për gjuhë angleze të specializuar.

-kurset e përgatitjes për provime- ofrohen
kurse përgatitore për provimet FCE, CAE
ose IELTS. Kurset për provimet Cambridge
organizohen në Bournemouth dhe Londër,
kurse ato për IELTS- në tre kolegjet. Më-
simdhënia përfshin 20 ose 28 orë/javë, në
të cilat nxënësi familjarizohet me formatin
e provimeve, vendosin në përdorim të gjit-
ha aftësitë dhe minimumi tre orë/javë je-
pen provimet provë.

-kurs i specializuar për art dhe design- ko-
hëzgjatja minimale është 4 javë. Mësim-
dhënia bëhet në Oxford dhe përfshin 20
orë anglishte të përgjithshme, 8 orë aktivi-
tete të specializuara në art dhe minimumi
6 orë/javë punë individuale në projekte.

Familje mikpritëse

Akomodimi bëhet në familje të përzgjed-
hura me kujdes, të cilat kanë eksperiencë
të gjatë. Të gjitha familjet sigurojnë një
akomodim të rehatshëm, një atmosferë të
këndshme. Shumica jetojnë në një distan-
cë prej 10-30 minutash me këmbë ose ka-
në transport të leverdisshëm.

Kampusi

Kings Bouremouthe (minim. 16 vjeç)- kon-
vikti Milton House është një ndërtesë e re
e ndodhur në Charminster, një zonë shu-
më e famshme mes nxënësve, vetëm 15
minuta me këmbë nga kolegji. Afër ndod-
hen dy qendra për relaksim dhe argëtim.
Disa dhoma (5-7) janë të grupuara në
apartamente individuale, secili është i mo-
biluar dhe me kabinë personale për dush.
Nxënësit kanë kuzhinë dhe dhomë të për-
bashkët me televizor. Në konvikt ka lavan-
deri dhe internet wireless.

Kings Oxford (minim. 16 vjeç)- nxënësit
akomodohen në Crescent Hall, kampus
studentor i cili i përket universitetit Oxford
Brookes. Ndërtesa moderne ofron kushte
të shkëlqyera dhe ndodhet vetëm dy mi-
nuta larg kolegjit. 6 dhoma janë të gru-
puara në apartamente të ndara, secili me
dy banjo dhe telefon. Ka lavanderi.

Kings London (minim. 18 vjeç)- akomodimi
bëhet në disa shtëpi të rehatshme, të
ndodhura në distancë të vogël nga kolegji.
Dhomat janë të mëdha kurse nxënësit ka-
në në dispozicion dhoma të përbashkëta,
një kuzhinë të ndarë, dy banjo dhe një ko-
pësht të madh.

Akomodimi

Gjatë kohës së verës organizohen kurse
të gjuhës angleze, me kohëzgjatje nga 2
në 10 javë, shumë programe për të ka-
luar kohën e lirë, aktivitete sportive dhe
argëtuese, eskursione. . 

Kurse vere të gjuhëve të huaja - 
14-18 vjeç

Lloji:
- mix
- International College

Aeroporti më i afërt:
Heathrow, Gatwick,
Stansted, Luton

Vendndodhje:
Bournemouth,
Londër, Oxford

Program Taksa studimi
GCSE £ 7 616/ semester
A-levels £ 22 848/ vit
University Foundation
Courses £ 15300 / vit

Kurs gjuhësor për IELTS
(6 javë) £ 1842 - 2034

Taksë regjistrimi £ 75
Taksë për konfirmimin
e vendit

£ 500 (mbahet nga taksa
e pare simestrale)

Depozitë £ 500 (e rimbursueshme)
Taksë akomodimi/ paund anglez/ javë (në varësi të
qendrës shkollore dhe të llojit të akomodimit të
zgjedhur)
Familje £ 4454 - 5848 / vit
Kampus £ 5950 - 7820 / vit



30

Mosha – 15-19
Numri i nxënësve 73
Numri i nxënësve me konvikt 69
Numri i studentëve të huaj 69

Programe Akademike:
- GCSE / IGCSE  
- A-Levels
- Foundation Course 

Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
- Ekuivalent i të paktën gjashtë GCSE kalon në kla-
sën A * B 
-Letër Rekomandimi
- Lista e notave të dy viteve
- Matematika dhe testi i Anglishtes
- Intervistë

Taksa për vitin shkollor: 2015 / 2016
Tarifat vjetore konvikt - £ 29, 610
Tarifa e regjistrimit - £ 215
Depozita - £ 1600

Taksë shtesë:
Nivel shtesë A-Level - £ 4455 (gjuha amtare £ 1,
725) në vit
Kosot e IELTS - 1725 £ në vit
Ekzaminim publik tarifë vjetore për qendrën - £ 125
Tarifat për Shkenca dhe Arte (2 lëndë apo më
shumë 975 £) £ 735 në vit

Folkestone, Kent,  
Britania e Madhe

Informacione të përgjithshme

Lloji:
- I kombinuar
- Sixth Form College
- Shkollë private me konvikt

Aeroporti më i afërt:
Heathrow (2 orë)

Vendndodhje:
Folkestone, Kent

kalojnë fundjava në Paris, Belgjikë dhe des-
tinacione të ndryshme me interes kulturor.

Shërbimet
Studentët Earlscliffe bëjnë punë vullnetarë
për deri në dy orë në javë në shtëpitë për të
moshuarit, spitalet, shkollat dhe qëndra ba-
mirësie. Klubet dhe shoqatat takohen një
herë në javë: Debating Society, Public Spea-
king Society, Global Affairs Club, UNESCO
Committee, Student Council, Italian Club,
Law Society, Creative Writing Club, Essay
Skills Club, Chess Club, French Club.

Bursat
Ka një numër të kufizuar të bursave akade-
mike në Earlscliffe. Për më shumë detaje, ju
lutem kontaktoni Integral.

Earlscliffe

Sixth Form College Earlscliffe ofron më të mi-
rëm e arsimimit britanik; të ashtuquajtur " gold
standard”A-Level program në lëndët tradicio-
nale, duke siguruar studentët me përgatitjen
më të mirë akademike për hyrjen në universite-
tet më konkurruese në botë. Shkolla ofron shu-
mëllojshmëri aktivitetesh rigoroze suplementa-
re që kontribuojnë për një student në Earlsclif-
fe duke fituar një avantazh të rëndësishëm mbi
shokët e tij ose të saj diku tjetër.

Vendndodhja Folkestone, Kent, në breg të de-
tit. Shkolla ka një vendndodhje fantastike për të
udhëtuar për në Londër, vetëm 55 minuta me
tren e duke qenë afër Evropës kontinentale Eu-
rostar dhe EUROTUNNEL  janë veç pak minuta
me makinë nga shkolla. Çdo nxënës merr pje-
së në programin e Earlscliffe TRaC ™ (Test, Rank
and Coach). Të premteve studentët ulen në një
testim 45 minuta në secilën nga lëndët e zgjed-
hura. Çdo të hënë studentëve dhe prindërve ju
jepen rezultatet. Çdo javë studentët kanë sean-
ca stërvitje me tutorët për të përdorur TRAC
dhe zonat ku është e nevojshme mbështetje
shtesë. Duke monitoruar progresin çdo javë
studentët janë në gjendje për të parë rezultatet
e përpjekjeve të tyre dhe të bëjnë përmirësime
të menjëhershme kur është e nevojshme.

Studentët ndërkombëtarë të moshës 15
vjeç mund regjistrohen nëEarlscliffe pë të
ndjekur programin  3 vjeçar A-Level ose
për të përfunduar vetëm një nga ato tre vi-
te, ITY (International Transition Year). Një
pjesë nxënësish zgjedhin për të ndjekur
programin për dy vite, duke marrë provi-
met GCSE në fund të kursit të tyre.
Orari javor është i përbërë nga mësimet në
fushat e mëposhtme: Matematikë, Shkenca
Natyrore dhe Shkenca Sociale për gjysmën
e orarit mësimor dhe studime të Gjuhës
Angleze për gjysmën tjetër. Studentët cilë-
sor përfundojnë një kurs të shkurtër të
Universitetit Oxford gjatë vitit të studimit
me ne dhe kanë mundësinë për të zgjed-
hur nga një shumëllojshmëria e kurseve
duke përfshirë histori, histori arti, informa-
tikë dhe gjuhë moderne.

Të gjithë studentët në Earlscliffe do të zgjed-
hin katër lëndët në nivelin AS dhe të vaz-
hdojnë me po të njëjtat lëndë në A2. Një nga
këto katër subjekte zakonisht do të jetë gju-

ha e studentit. Pothuajse të gjitha lëndët që
ofrohen në Earlscliffe janë parë si lëndë "tra-
dicionale" dhe për këtë arsye pranohen nga
universitetet më të mira të Britanisë së Mad-
he. Nxënësit zgjedhin një lëndë nga secili
prej blloqeve tona opsion A, B, C dhe E dhe
mund të marrë një subjekt shtesë nga:

Blloku A: Gjeografi,  Histori, Matematikë
ose Psikologji
Blloku B: Kimi,  Ekonomik ose Matematikë
e avancuar
Blloku C: Biologji, Qeverisje & Politikë ose
Fizikë
Blloku D: Anglisht, Letërsi, Art & Design ose
Studime Biznesi
Blloku E: Arabisht, Gjuhë Kineze, Frëngjisht,
Gjermanisht, Gjuhë Japoneze, Persisht, Por-
tugalisht, Rusisht, Spanjisht, Turqisht apo
ndonjë gjuhë tjetër sipas kërkesës.
Blloku F: IELTS

Shkolla ka tri shtëpi me konvikt, një për vaj-
zat dhe dy për djemtë, të gjitha të arritshme
lehtë në këmbë nga kolegji kryesor. Shumi-
ca e dhomave kanë hapësirë, me WC priva-
te dhe banjo; çdo nxënës ka veshjet dhe ta-
volinën e vet hapësirën e tij, dhe të gjitha
dhomat janë të lidhur me Wi-Fi. Standarti i
lartë i akomodimit është tërheqës për nxë-
nësit çka i jep Earlscliffe një fasadë të bukur
Victoriane. Secila nga shtëpitë konvikt ka një
dhomë të përbashkët me televizionin Sky, lo-
jëra dhe objekteve të tjera të tilla si bilardo,
pingpong dhe hokej në ajër. Shtëpitë kon-
vikte ofrojnë një kuzhinë për studentët me
pajisje për të përgatitur snacks dhe ushqime.

Sporte
Nxënësit luajnë futboll, basketboll, volejboll,
squash, badminton dhe pingpong çdo javë.
Në muajt e verës, shkolla ofron edhe tenis
dhe golf. Ekipi i futbollit luan në një kampio-
nat konkurrues. Ka edhe një palestër dhe
pishinë të madhe pranë, për të cilat studen-
tët tanë kanë akses të plotë.

Kulturë
Earlscliffe është në distance të vogël nga sta-
cioni i trenit me shpejtësi të lartë London St
Pancras. Si udhëtim merr vetëm 55 minuta,
studentët rregullisht vizitojnë kryeqytetin,
veçanërisht të mërkurën për vizita muzikore
teatrale dhe galeri ekspozitash. Studentët

Historia dhe përshkrim i shkurtër
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Aktivitete jashtëshkollore

Akomodimi
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Mosha e nxënësve: 7-18 vjeç
Numri i nxënësve angleze: 80%
Datat e fillimit të vitit shkollorë- shtator
Programe Akademike:
-GCSE
-A-levels

Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
- Lista e notave të tre viteve të fundit
- Provime të gjuhës angleze dhe matematike (je-

pen në zyrën Integral)

Taksa për vitin shkollor: 2015 / 2016
Taksat për nxënësit me konvikt:
GCSE- 26850 paund britanik/ vit
A –levels- 26850 paund britanik/ vit

Taksa e regjistrimit: 200 paund britanik
Depozitë për pranimin e vendit:
8950 paund britanik (jo i rimbursueshëm)

Taksë shtesë:
Taksa Tutor: 1305 £ / vit
Transferimi nga / në aeroport
Birmingham - £ 70, Manchester - £ 120;
Heatrhow - £ 220, Gatwick - £ 250

Cannok, 
Britania e Madhe

Chase Grammar
School

Informacione të përgjithshme

Lloji:
- I kombinuar
- Shkollë private me konvikt

Aeroporti më i afërt:
Manchester dhe Birm-
ingham

Vendndodhje:
Cannock, Staffordshire
afer BirminghamChase Academy është një shkollë private, e the-

meluar më vitin 1979, ndërtesa e vjeter e vitit
1879 e së ciles ndodhet në qarkun Cannok
Chase, ndërmjet kodrave të rajonit Stafordshi-
re. Ne afërsi ndodhet qyteti historik Lichfield.
Shkolla ndodhet jo shumë larg stacionit të tre-
nit dhe të autobusit Cannok, të vendosura
ndermjet Regly dhe Birmingham. Aeroportet
më të aferta janë Manchester dhe Birmingham.
Shkolla është moderne dhe ofron një arsimim
cilësore. Kjo ka mbajtur metodat më të mira tra-
dicionale angleze dhe i meson të rinjve disa vir-
tyte si sinqeriteti dhe të qënit punetorë.

Programi shkollorë kombinon përgatitjen teo-
rike me një numer të madh aktivitetesh jashtës-
hkollore. Ne Chase pranohen nxënës të mos-
have të ndryshme- duke filluar që nga arsimi
fillor deri tek arsimi i mesëm. Profesorët mbik-
qyrin nxënësit gjatë gjithë qendrimit, që prej një
moshe të mitur deri në regjistrimin në universi-
tet. Qellimi kryesor është zhvillimi i potencialit të
plote të çdo nxënësi. Të rinjtë motivohen të pu-
nojnë me këmbëngulje, ndërsa përpjekjet e ty-
re vlerësohen dhe shpërblehen.

Chase Academy ofron programe akademi-
ke të ekuilibruara, duke patur mundësinë e
zgjedhjes nga një numer shumë i madh
lëndësh- GCSE dhe A-levels. Në vitin 2014
nxënësit e shkollës kanë marr rezultatet
më të mira në provimet perfundimtare A-
levels në qarkun Stratfordshire. 86% e nxe-
nesve kanë marr notat A*-B.

Nxënësit janë në gjendje të zgjedhin mes
5 dhe 11 lëndëve të GCSE-së në varësi të
aftësisë së tyre individuale. Lëndët kryeso-
re që do të ndërmerren janë: Gjuhë Angle-
ze, Shqip, Letërsi, Matematikë, Fizikë, Kimi
dhe Biologji. Lëndët me zgjedhje përfshij-
në: Histori, Gjeografi, Frëngjisht, Gjerma-
nisht, Muzikë, Art, Dance, Studime Biznesi,
Dizajn dhe Teknologji, Arsim, Fizike.

Nxënësit marrin një përgatitje të shkëlqyer
dhe shumica e tyre vazhdojnë A-levels. Ata
zgjedhin ndërmjet 3 lëndëve, në varësi të
orientimit të ardhshëm profesionalë dhe
në fund të vitit të dytë jepen provimet

shtetërore, që i lejojnë të regjistrohen në
universitet. Përqindja e nxënësve me rezul-
tate të mira në provime është mjaft e
madhe- 98% e të diplomuarëve vazhdojnë
studimet në institucione të arsimit të lartë.

Shkolla ka konvikt ku jetojnë nxënësit an-
glezë dhe ata të huaj. Numri i vogël i nxë-
nësve lejon krijimin e një atmosfere të pël-
qyeshme familjare. Kujdestarët merren me
sigurimin e nxënësve, duke i ofruar ndihme-
sën edhe këshilla gjatë proçesit të studimit.

Nxënësit kanë mundësinë të praktikojnë at-
letizëm, badminton, basketboll, cricket, ae-
robikë, gjimnastikë, hockey, tenis, not dhe
të tjera. Nxënësve më të rritur ju ofrohet një
ofertë më e gjerë. Nxënësit marrin pjesë në
konkurse të ndryshme të zonës dhe kombë-
tare.

Gjatë kohës së lirë, nxënësit kanë mundësi-
në të zhvillojnë aftësitë në fusha të ndrys-
hme si dhe të regjistrohen në klubet e mu-
zikës, teatros dhe kërcimit. Pjesëmarrja në
evenimente të ndryshme përbën një ekspe-
riencë të vlefshme dhe krijon besim në
shfaqjen e talenteve. Vazhdimisht organizo-
hen vizita në muze, koncerte dhe teatro. Es-
kursionet dhe konkurset e organizuara sipas
modelit Duke of Edinburgh Awards ka si
qëllim zgjerimin e njohurive, arsimimin nën
shpirtin e tolerancës dhe të krijimtarisë.
Shkolla ofron aktivitete muzikore shtesë.
Nxënësit mund të marrin pjesë në mësime
individuale të disa instrumenteve muzikore
si dhe të regjistrohen në orkestrën e shkol-
lës. Kori i shkollës dhe grupet e instrumen-
teeve kanë aktivitete të vazhdueshme gjatë
vitit dhe marrin pjesë në shfaqjen vjetore që
zhvillohet në një sallë prej 500 vetash. Teatri
është një degë e rëndesishme e programit
shkollorë. Shfaqjet vjetore përbëjnë vendin
perfekt për të luajtur grupi i teatros.

Shkolla jep bursa deri në 50% të taksës vje-
tore të shkollimit për rezultate akademike të
shkëlqyera. 

Historia dhe përshkrim i shkurtër
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Wycliffe College është një shkollë private me
një pasuri historike të jashtëzakonshme dhe
vizione progresive. Shkolla kombinon vlerat
arsimore të larmishme me arsimimin e
përgjithshëm të nxënësve. E themeluar me
1882, shkolla pranon nxënës nga nivele të
ndryshme arsimore dhe krenohet me arritjet
e sukseset e tyre personale. Metodologjia e
arsimimit bazohet në mbështetjen dhe inku-
rajimin e secilit nxënës, me qëllim që t’i zhvil-
loj kreativitetin, individualitetin, interesat
artistike dhe shkencore. Wycliffe College
është shkolla e parë në Britaninë e Madhe e
pranuar në Organizatën e Fëmijëve Super të
Talentuar. E vendosur në një sipërfaqe prej
60 hektar, në periferi të qytetit Stonehouse,
në zemër të krahinës Cotswolds, të rrethit
Gloucestershire, shkolla ndodhet afër llojeve
të ndryshme të transportit publik drejt Lon-
drës dhe qyteteve në afërsi si Bristol, Bath
dhe Cheltenham. Kompleksi shkollor përf-
shin një bibliotekë të madhe, klasa moderne

me ekipamente moderne dhe teknollogjike.
Gjimnazi zotëron një qendër sportive mod-
erne me sallë gjimnastike, fusha squash,
cricket dhe fusha në ajër të pastër. Në vitet e
fundit janë bërë investime të mëdha për për-
misimin dhe modernizimin e studios së artit,
të konvikteve, qendrës mjekësore dhe Fakul-
tetit të Shkencave të Natyrës.

Programet e studimit janë të përshtatura
sipas nevojës individuale dhe kërkesës të çdo
nxënësi për zhvillimin e tyre akademik. Shu-
mica e të diplomuareve janë të pranuar në
universitetet e zgjedhjes së parë. Shkolla
ofron një program mësimor kompleks, i cili
kombinon kurset klasike me ato moderne,
me orientim praktik. Nxënësit mund të stu-
diojnë në të njëjtën kohë histori dhe mass
media ose astronomi dhe gjuhë japoneze.
Gjimnazi ofron përgatitje profesionale në
fushën e sportit BTEC, një program shtesë,
ekuivalent me 2 lëndë nga A-levels.

Historia dhe përshkrim i shkurtër

Programe Akademike

Objektivi kryesor i programit është të ofroj
një përgatitje akademike të avancuar për
dhënien me sukses të provimeve përfun-
dimtare. Nxënësit mësojnë 5 lëndë të de-
tyrueshme: gjuha dhe letërsia angleze,
matematikë, shkenca natyrore të kombi-
nuara me fe, dhe katër opsionale: histori,
art dhe design, shkenca biznesi dhe eko-
nomie, gjeografi, astronomi, design e tek-
nologji, spanjisht, frëngjisht, gjermanisht,
japonisht, muzikë, teknologji informatike
dhe IT, teatro dhe arsimim fizik. Nxënsit
zhvillojnë disa projekte, që bëjnë pjesë në
notën përfundimtare.

Për nxënësit e huaj që nuk kanë nivelin e
duhur të gjuhës angleze, shkolla ofron një
program një vjeçar, i cili i përgatit për të
filluar studimet A-levels. Përveç përmirësi-
mit të nivelit të anglishtes (minimumi 8
orë/javë), nxënësit zotërojnë njohuri shtesë
në lëndët kryesore dhe zhvillojnë aftësitë
për të mësuar dhe për t’u integruar me
sukses midis nxënësve britanike. Programi
përfshin një larmishmëri lëndësh, midis të
cilave gjuha angleze, matematikë dhe
shkenca, gjithashtu nxënësit studiojnë ed-
he një pjesë të lëndëve të programit A-le-
vels si edhe një gjuhë e dytë e huaj, psiko-
logji, biznes, gjeografi, art ose teatër. Në
javën e parë, nxënësit janë të rregjistruar
në një program për t’u familjarizuar me je-
tën dhe akomodimin në konvikt, si dhe i
jepet mundësia të bëjnë shokë të rinj.

Në programin A-levels, shkolla ofron 29
lëndë të ndryshme që mund të zgjedhin
nxënësit. Përveç lëndëve bazë, nxënësit në
Wycliffe mund të studiojnë edhe lëndë
praktike si kontabilitet, biznes, gazetari,
shkenca politike, menaxhim turizmi, teatër,
ekonomi, art kinematografike, muzikë, psi-
kologji, etj. Gjatë vitit shkolla organizon vi-
zita në universitete të ndryshme të Britani-
së së Madhe, për t’i familjarizuar nxënësit
me specializimet e ofruara dhe procedurat
e pranimit. Gjithashtu, shkolla zhvillon dhe
prezantime nga profesorë të universiteteve
të ndryshme.

GCSE (14-16 vjeç)

A-levels (16-18 vjeç)

Development Year

Gloucestershire, Britania e Madhe

Wycliffe College
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Programi akademik për kohë të shkurtër
Ky program përfaqëson një semestër ose
dy studimi në një shkollë me konvikt dhe
është i krijuar për nxënësit e klasës së 8
dhe të 9 që dëshirojnë të kuptojnë çfarë
mësojnë fëmijët angleze të moshës së tyre
dhe gjithashtu, të mësohen të jenë të pa-
varur. Do të studiohen të gjitha lëndët, si
edhe gjuha angleze intensive. Në program
janë të përfshira dhe mësimet individuale,
aktivitete jashtëshkollore në varësi të pre-
ferencave të nxënësve dhe ekipamenteve
të kompleksit shkollore.

Nxënësit kanë në dispozicion 8 kampuse
të rinovuara dhe modernizuara, që ofrojnë
kondita të shkëlqyera, duke patur secila
kuzhinë të mobiluar, sallë ngrënjeje dhe
akses në internet gjatë gjithë kohës. Djem-
të dhe vajzat janë të akomoduar në godina
të ndryshme, me përjashtim të nxënësve
më të rritur, të dy viteve të fundit të gjim-
nazit, që jetojnë në të njëjtën ndërtesë, por
hyrje të ndryshme.
Nxënësit më të vegjël në moshë jetojnë në
dhoma me dy ose tre krevate, ndërsa ata
me të rriturit janë të akomoduar në dhoma
individuale me banjo. Jeta konviktore ofron
shumë eksperienca interesante, formim ko-
lektivi dhe punë në ekipe, si edhe miqësi të
reja. Në konvikt zhvillohen konkurse sporti-
ve, ndërsa në ditët pushim organizohen es-
kursione në vende turistike në afërsi.

Akomodim

Koha e lirë është e mbushur me aktivitete inte-
resante dhe argëtuese, midis më të famshme
janë shahu, alpinizmi, astronomia dhe gastro-
nomia. Sportet e preferuara janë: rugby, hoc-
key, cricket, netball, tenis dhe futboll. Në gjas-
htë vitet e fundit, ekipa e squashit, të shkollës
udhëheq në kampionatin kombëtar të shkol-
lës. Gazetarët fillestarë bëjnë hapat e para të
profesionit, duke marr pjesë në hartimin e re-
vistës së shkollës, ndërsa organizata e bamirsi-
së mbledh fonde për projekte të ndryshme.
Pavarsisht se progresi akademik është një për-
parësi, nxënësit janë të inkurajuar të zhvillojnë
talentin artistik në fushën e muzikës, artit dhe
teatros. Nxënësit mund të shpalosin talentin
duke marr pjesë në kurse arti, ku mund të ek-
sperimentojnë teknika të ndryshme- grafike,
pikturë, qeramikë dhe fotografi. Gjithashtu,
mund të marrin pjesë në punishte dhe të vizi-
tojnë muze, galeri dhe ekspozita. Gjimnazi ka
një teatër për të rinjtë të vetin ku prezantohen
shfaqjet e shkollës. Aktivitetet teatrale nuk janë
veç një rrugë drejt suksesit, por një udhetim
drejt pasurimit shpirtëror, njohjes së personali-
tetit dhe punës në ekipë. Muzikë dashësit
mund të zhvillojnë aftesitë vokale dhe instru-
mentale në korin dhe orkestrën e shkollës, si
edhe në grupin e jazzit.

Për nxënësit e super talentuar ofrohen
bursa muzikore. 

Aktivitete jashtëshkollore

Mosha e nxënësve: 13 -18 vjeç
Mosha e nxënësve në konvikt:13 -18 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 415
Numri i nxënësve në konvikt: 252
Numri i nxënësve të huaj: 120

Programe Akademike:
- GCSE
- Development Year
- А-levels
- Program akademik me kohë të shkurtër

Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
Dëftesa e notave të tre viteve të fundit
Provim pranimi në anglisht dhe matematikë

Taksa për vitin shkollor: 2015 / 2016
Taksat për nxënësit me konvikt:
GCSE: £ 28185/ vit
Vit përgatitor: £ 31965/ vit
A-levels: £ 29550/ vit
Programi akademik me kohë të shkurtër- 680 £ /
javë
Taksat e rregjistrimit: £95 (i parimbursueshëm)
Depozitë për konfirmimin e vendit: £1000

Taksa shtesë:
Kurse individuale: £39/ 1 kurs (50 min)
Taksë për regjistrim në sport/trimestër
Kanotazh- £125/ simestër
Skermë- £ 63 / simestër
Scouting-£27/ simestër
Squash- £400/simestër

Informacione të përgjithshme

Lloji:
- I kombinuar
- Shkollë private me konvikt

Aeroporti më i afërt:
London Heathrow- 2 orë

Vendndodhje:
Cotswolds, Gloucestershire
Jug-Perendim të Anglisë
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Wales, Britania e Madhe

Cardiff Sixth Form College

Cardiff Sixth Form College (CSFC) është e
vendosur në Wales, Cardiff. Gjimnazi ka një
reputacion akademik të përsosur dhe zë
ndër vëndet e para në Britaninë e Madhe
për rezultatet e nxënësve në provimet A-
levels. Në vitin 2011, 98% të nxënësve ka-
në marr notat A*-B, ndër të cilat 84% janë
A* dhe A, ndërsa 80% janë vetëm A* (nota
maksimale).

Në vitin 2009, gjimnazi zuri vendin e parë
në klasifikimin e gjimnazeve me konvikt në
Angli. Nxënësit kanë privilegjin të mëso-
hen nga profesionistë, të cilët me ekspe-
riencën e tyre të shumtë, i japin një mbës-
htetje të veçantë nxënësve në proçesin e
zgjedhjes dhe pranimit të universitetit.
Qëllimi kryesorë është sigurimi i një mje-
disi të sigurtë, ku nxënësit mund të zhvil-
lojnë potencialin e tyre dhe të arrijnë re-
zultate maksimale. Gjimnazi krenohet me
zhvillimin profesional të nxënësve të tij që
tradicionalisht pranohen në degët më të
kërkuara të universiteteve prestigjoze, du-
ke përfshirë Oxbridge. Programet shtesë
dhe eksperienca profesionale e fituar në-
përmjet praktikave të ndryshme janë çelësi
drejt një karriere të suksesshme. CSFC dis-
ponon një rrjet të mirë organizuar me pro-
fesorë, të cilët ndihmojnë në integrimin e
nxënësve në jetën konviktore. Në klasat
me nxënës më të vegjël në moshë, mënyra
e dhënies së mësimit dhe aktivitetet jas-
htëshkollore të ndryshme janë një garanci
për prindërit për investimet e bëra. Gjatë
proçesit të mësimit, nxënësit janë të kës-
hilluar të përdorin në mënyrë sa më efika-
se kohën e tyre. Ata do të fitojnë aftësi in-
telektuale, negocimi, mendimi kritik, do të
përgatiten për provimet, do të mësojnë të
marrin shënime, të përgatiten për provi-
met dhe të mësojnë sa më shpejt. Në fund
të çdo kursi, jepen provime, ndërsa pjesë-
marrja aktive në proçesin e mësimit kontri-
buon në notën përfundimtare. Kompleksi
shkollorë ka një sipërfaqe prej 4 hektarësh
dhe përfshin klasa moderne me tabela të
bardha, internet Wi-Fi, salla muzike me

piano dhe instrumente të ndryshme muzi-
kore, salla multimedia me video e DVD, dy
laboratore kimie, nje fizike, bibliotekë me
më shumë se 28 000 libra.

Kz është një prgram intensive një vjeëar ku
studentët mund të studiojnë lëndët e më-
poshtme: matematikë, fizikë, kimi, biologji,
anglisht letërsi, gjuhës angleze, arsimit te-
tar dhe gjeografi. Studentët do të jenë në
gjendje të marrin një maksimum prej 6 lën-
dësh. Përveç kësaj, studentët do t'ju jepet
dhe Arsimim Social Personal (PSE) dhe Ar-
simimi fizik (këto lëndë janë jo-vlersuese).

Programi ofron përgatitje akademike të
avancuar në lëndët e zgjedhura, me të
gjitha llojet e kombinimeve të mundshme,
në varësi të nevojave individuale të çdo
nxënësi. Në zgjedhjen e lëndëve merren
parasysh disa faktorë: specializimi që dës-
hirojnë të vazhdojnë në universitet, intere-
sat e nevojat e nxënësit, që pasqyrojnë pi-
kat e tyre të forta, aftësinë për të zgjidhur
problemet, për të shkruar hartime dhe
ofruar ide të reja. Gjimnazi ofron një pro-
gram fleksibël. Në vitin e parë zgjidhen 3-
5 lëndë, ndërsa në vitin e dytë vazhdohet
me tre. Ofrohet dhe një program i për-
shpejtuar që fillon në janar dhe zgjat 5 se-
mestra në vend të 6. Ata që dëshirojnë të
përmisojnë notat mund të përfitojnë orë
shtesë, në çdo semestër. Lëndët më të pre-
feruara janë: biologji, kimi, letërsi angleze,
ekonomi, histori, matematikë e matemati-
kë e avancuar, fizikë, psikologji, biznes gju-
hë moderne etj. 

Programi bën pjesë në kurset shtesë dhe
familjarizon nxënësit me çdo gjë që lidhet
me studimin e pranimin në universitet. Ata
mësojnë të bëjnë kërkime individuale, të
mendojnë në mënyrë kritike dhe të krijoj-
në një dosje me kërkimet e bëra. Këto kua-

Historia dhe përshkrim i shkurtër

Programe akademike

GCSE (min 15 vjeç)

A-levels

Programe shtesë

Cambridge Pre-U 

lifikime shtesë lehtësojnë kalimin e nxë-
nësve në modelin akademik të mësimit
dhe përgatitjes.

Gjimnazi është i vetmi në Wales që ofron
kurse përgatitore për BMAT (Bio Medical
Admission Test) dhe UKAT (UK Clinical Ap-
titude Test), të kërkuara nga universitetet
për specializimin e mjekësisë, stomatolog-
jisë, farmacisë dhe mjekësisë veterinere.
Qëllimi i tyre ështëtë familjarizojnë nxënë-
sit me provimet, të fitojnë besim dhe aftësi
praktike specifike, strategji për përmisimin
e notave dhe teknika inteligjente për ad-
ministrimin e kohës. Programi përfshin dy
aktivitete në ditë, të fokusuara në zgjid-
hjen praktike të problemeve e mendim kri-
tik. Gjatë kursit jepen dy provime provë.

CSFC ofron përgatitje praktike për intervis-
tat në Oxford dhe Cambridge dhe dhënien
e testeve provë. Nxënësit inkurajohen që
të marrin pjesë në konkurse e olimpiada të
ndryshme. Mësuesi i zhvillimit profesionalë
i familjarizon me proçedurat e aplikimit.
Nxënësit duhet të demonstrojnë që tas-
hmë kanë njohuri të avancuara e aftësi për
të shkruar projekte me tema etike, politike
dhe mjedisi.

Përgatitje për UKAT dhe BMAT

Përgatitje për pranim në Oxbridge
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-Mosha 15 - 19 vjet

-Numri i përgjithshëm i nxënësve: 85

-Numri i nxënësve me konvikt 46

Programe akademike:

- GCSE

- A-levels

Programe shtesë:

- Cambridge Pre-U

- Përgatitje për UKAT dhe BMAT

- Përgatitje për pranim në Oxbridge

Datat e fillimit për pranim në programet akade-
mike:

Shtator- 3 semestra

Janar- 2 semestra

Kërkesa për nxënësit e huaj:

Dëftesa e notave të tre viteve të fundit

Nivel i mirë i gjuhës angleze- rezultate të mira në
Toefl ose IELTS

Intervistë 

Taksat për vitin shkollor 2014-2015 në paund bri-
tanik

Taksat për nxënësit me konvikt:

£ 32700-36000 / vit (në varësi të llojit të akomodimit
të zgjedhur)

Taksa e regjistrimit: £150 (i parimbursueshëm)

Taksa për konfirmimin e vendit: £1000 (i rimbur-
sueshëm mbas përfundimit të studimeve)

Të gjithë studentët akomodohen në Stu-
dent Castle, e cila është  në distancë të
shkurtër nga shkolla. Ndërtesa përbëhet
nga 148 dhoma teke, të mobiluara me shi-
je me dopio-krevate, en suite, dush dhe të
pajisur me kuzhinë. Gjithashtu ka edhe 41
banesa studio me pajisje kuzhine, TV, dho-
më ndenjte e përbashkët, hapësirë për të
luajtur bilardo etj.

Aktivitetet jashtëshkollore janë të mendua-
ra e organizuara në mënyrë që të plotësoj-
në përgatitjen e nxënësve dhe të krijojnë
shanse të medha pranimi në universitetet
më me emër. Gjimnazi ofron një larmis-
hmëri grupesh si: Grupi i inxhinierëve të
rinj, ambasadori i mirësjelljes, kurs për
ndihmën e parë, grupi i shkencës dhe tek-
nologjisë, grupe mode, kulture, debate,
shkollë vere që përfshin asistencë në një
projekt kërkimi me doktorë ose shkencëta-
rë, kryerja e një autopsie, vizita në panaire
arsimimi. Kompleksi sportiv përfshin 5 fus-
ha tenisi, fusha basketbolli, volejbolli dhe
futbolli, 2 salla kërcimi modern, balet, 3
pishina, palestër dhe sallë gjimnastike. Du-
ke patur David Lloyds si trajnerë, sporti zë
një pjesë shumë të rëndësishme në jetën e
çdo nxënësi.

Gjimnazi ofron bursa deri në 100 % të tak-
sës së shkollimit, në varësi të lëndëve të
zgjedhura në A-levels, notave dhe intervis-
tës që zhvillohet në shkollë. Nxënësit du-
het të demonstrojnë një etikë të punës
dhe një angazhim të fuqishëm për studi-
met e tyra. Gjithashtu nxënësit janë të lu-
tur të sjellin një dosje me të gjitha arritjet
e tyre personale. 

Cardiff Sixth Form College është i lumtur t’ju
njoftoj hapjen në shtator 2014 të një qendre
të dytë në qytetin historik të Oksfordit,
“shtëpia” e Universitetit të famshëm të Ok-

sfordit. Kampusi i ri do të jetë i vendosur në
zemër të qytetit të Oksfordit, një orë nga
Londra. Kolegji është vendosur në një ndër-
tesë moderne në "London Place", në Lindje
të qytetit. Studentët do të strehohen në Wa-
vy Gate ndërtesë e re në distance jo të lar-
gët nga objektevet mësimore në Londër
Place. Wavy Gate mund të strehojë 93 stu-
dentë. Të gjitha dhomat janë teke, janë të
stilit en-suite me dush në dhomë. Dhomat
janë grupuar nga gjashtë. Secili grup ka kuz-
hinën e vet dhe hapësirë ku studentët mund
të pushojnë, dhe studiojnë së bashku në
mbrëmje. Lëndët e A-level ofrohen dhe në
Oksford: biologji, kimi, ekonomi, matemati-
kë, matematikë e avancuar, fizikë.

Reputacioni i Oxford-it si një qendër botë-
rore e përsosmërisë në qarqet akademike
dhe të arsimit na mundëson që të ofrojë
lëndët me karakteristika unike:

Mbështetje nga Oxbridge: Përfshin kës-
hilla nga specialistë dhe tutorët e pranime-
ve universitare, Oxbridge praktikë për in-
tervistë, dhe Përgatitjen për testet speciale
të kërkuara për pranimin në Oxbridge.

Oxford University Seminars: Seminare
dhe biseda nga akademikët e Universitetit
të Oksfordit dhe tema të tjera relevante për
studentët dhe karrierën e ardhshme, të tilla
si shkencë, mjekësi, biznes dhe politikë.

Mentorët e Oxford University: Këta janë

studentë nga Universiteti i Oksfordit të ci-
lët do të udhëheqin dhe mbështesin gjatë
kohës së studimit në Oksford. Kjo përfshin
pjesëmarrjen në aktivitete kulturore, të tilla
si teatër apo ngjarje sportive, ose këshillim
për çështje akademike. Kjo është një më-
nyrë e mirë për të ndihmuar studentët të
integrohen në kulturën britanike, dhe për-
gatiten për jetën universitare. Studentët do
të përfitojnë nga karakteristikat unike, si
dhe pikat e forta të të dyja kolegjeve pava-
rësisht se në cilën janë duke studiuar.

Bursa

Aktivitete jashtëshkollore

Akomodimi

Cardiff Sixth Form College, Oxford

Informacione të përgjithshme

Aeroporti më i afërt:
Cardiff

Vendndodhje:
Wales

Lloji:
- I kombinuar
- Shkollë private me konvikt
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Bath, Britania e Madhe

Kingswood School

A-Levels (16 – 18 vjeç)
Në dy vitet e fundit të gjimnazit, nxënësit
vazhdojnë studimet me A-levels, kurs
akademik i nevojshëm për pranim në univer-
sitetet angleze. Kursi është i profilizuar në
varësi të interesave të nxënësit dhe profesionit
të tij të ardhshëm. Kursi është i strukturuar në:
vitin e parë AS (Advanced Subsidary), zgjid-
hen 4 lëndë; nxënësit marrin njëkohësisht
kualifikim nëfushën e zgjedhur si edhe për-
gatitjen bazë të lëndëve. Në vitin e dytë A2,
nxënësit zgjedhin cilën lëndë duan të heqin
dorë nga programi i tyre. Ato specializohen
në studimin e tre lëndëve, të cilat do t’i japin
provim në fund të vitit. Komisioni shtetërorë,
nga ana e Ministrisë së Arsimimit të Britanisë
së Madhe, vlerëson hartimet. Me rezultatet e
marra mund të aplikohen në çdo universitet.
Lëndët e ofruara janë të ndryshme: art, bi-
ologji, kimi, mendim kritik, design dhe
teknologji, art, ekonomi e biznes, letërsi an-
gleze, gjeografi, politike, histori, teknologji
informatikë, latinisht, gjuhë të huaja, muzikë,
fizikë, sport, shkenca fetare.
Anglishtja si gjuhë e huaj
Programi j’u rekomandohet nxënësve të huaj
me një nivel jo të mirë të gjuhës angleze.

Kampusi i shkollës ka shtatë ndërtesa për
nxënësit me ose pa konvikt. Djemtë dhe va-
jzat janë të akomoduar mënjanë. Çdo
ndërtesë disponon dhoma të përbashkëta
për pushim, kuzhina të vogla dhe dhoma
përgatitje. Nxënësit me të vegjël akomod-
ohen disa në një dhomë, ndërsa më të mëd-
henjtë në dhoma individuale. Nxënësit në
Sixth Form disponojnë një qendër shkollore
mënjanë, me dhoma individuale, sallë semi-
nari, amfiteatër, dhomë pushimi dhe kuzhinë.
Çdo nxënës ka një profesorë që e udhëzon
në punën akademike, që është gjithmonë i
pranishëm për këshilla dhe mbështetje, edhe
gjithashtu që mban kontakt të vazhdueshëm
me prindërit e nxënësve.

Art 
Për aktivitetet në fushën e artit, shkolla ka
atelie qeramike dhe të arteve të bukura.
Konditat e jashtëzakonshme i ofrojnë të
gjithë fillestarëve mundësinë për të prak-

Akomodim

Aktivitete jashtëshkollore

Shkolla ndodhet në qytetin e famshëm, i të
cilit emër vjen nga burime mineralesh të nx-
ehta, ndërsa fama e tij ndërkombëtare është
nga arkitektura dhe bukuria natyrore. Qyteti
të lë mbresa për ndërtesat karakteristike të
Bathit në ngjyrë të artë, të ndërtuara në
stilin Gregorian, nga arkitektë të famshëm si
B. Nash, R. Allen dhe J. Wood. Gjithashtu,
është i njohur për galeritë dhe muzetë e tij,
si edhe për qendrën tregtare që është ndër
më të mirat në Angli. Bath është një qendër
turistike shumë e famshme edhe për festi-
valet e muzikës, ndër më të njohurat është
Mozartfest në nëntor dhe Festivali
Ndërkombëtarë i Muzikës në maj.
Kingswood School është themeluar më
1748 nga John Wesley dhe ofron kushte të
shkëlqyera studimi dhe jetese, në jug-
perëndim të Anglisë. Shtrihet në një sipër-
faqe prej 218 hektarë, në mes të një parku
në veri të qytetit, mbi një kodër ku është një
pamje e jashtëzakonshme e qytetit. Kampusi
i shkollës disponon të gjitha pajisjet e nevo-
jshme për studim e akomodim: qendër arti,
shkollë muzike (me studio për regjistrim
zëri), një qendër mënjanë për nxënësit e
klasës së gjashtë, bibliotekë, qendër
teknologjike informatike, teatër, kompleks
sportiv. Biblioteka është e vendosur në një

godinë të ndërtuar me 1936 dhe disponon
më shumë se 10 000 libra (shkollorë dhe
argëtimi). Nxënësit më të vegjël mund të
përdorin bibliotekën e vogël që ndodhet në
shtëpinë Westwood.

GCSE (14-15 vjeç)
Programi ka një kohëzgjatje prej dy vitesh
dhe përfshin studimin e 5-8 lëndëve të kul-
turës së përgjithshme. Vlerësimi bëhet në
shumicën e lëndëve, në bazë të hartimeve
dhe provimeve të funvitit. Për këtë arsye,
hartimet janë një pjesë shumë e rëndë-
sishme e kursit GCSE. Kjo lloj pune duhet
gjatë gjithë periudhës dy vjeçare, edhe jo
vetem një periudhë intensive në fund të
kursit. Nxënësit duhet të mësojnë të plani-
fikojnë punën edhe të respektojnë afatet e
dhëna. Dorëzimi i hartimeve mbas afatit të
dhënë, çon në notë të vogël. Në këto dy
vite kursi, nxënësit mësojnë lëndët e de-
tyrueshme dhe 5 fakultative. Një nga
lëndët fakultative duhet të jetë nga fusha e
shkencave të natyrës. Zgjedhja e bërë i kri-
jon mundësinë nxënësve të japin 9 provime
në fund të kursit. Lëndët e detyrueshme
janë: anglisht, matematikë, frëngjisht ose
gjermanisht, shkenca natyrore, shkenca
fetare, teknologji informatike dhe IT, sport.

Historia dhe përshkrim i shkurtër

Programe Akademike
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Mosha e nxënësve: 3-18 vjeç

Mosha e nxënësve në konvikt: 11-18 vjeç

Numri i përgjithshëm i nxënësve: 660

Numri i nxënësve në konvikt: 175

Programe Akademike:

- Preparatory School

- GCSE

- A-Levels

- Përgatitje gjuhësore

Kërkesa për pranim për studentët e huaj:

• Dëftesa e notave të dy viteve të fundit
• Provim në gjuhën angleze dhe matematikë
• Vizitë në shkollë

Taksat e shkollimit 2016 / 2017 në paund
britanik

Viti 7-8 -  £24105/ vit

GCSE, A-levels - £28872/ vit

Përgatitje gjuhësore: £25143 – 29910/vit

Taksë regjistrimi: £100/ i parimbursueshëm

Depozitë për konfirmimin e vendit:

£1000 (i parimbursueshëm) + £9600 (do të pago-
het së bashku me taksën për semestrin e I)

Informacione të përgjithshme

Lloji:
-kombinuar
-Shkollë private me konvikt

Vendndodhje:
Bath, Somersettikuar një fushë të artit. Organizohen gjith-

monë vizita në galeritë në Bath, Londër
dhe Bristol. Një nga eksperiencat më të pa-
harrueshme nga jeta shkollore janë ak-
tivitetet me teatrin. Nxënësit mund të sh-
palosin talentin e aktrimit, mund të bëjnë
pjesë në ekipin teknik që merret me
ndriçimin, zërin ose skenografinë. Qëllimi i
këtyre aktiviteteve është që t’i ofroj
nxënësve mundësinë për t’u zhvilluar nga
ana intelektuale dhe emocionale. Zakon-
isht, organizohen tre shfaqje në vit, duke i
dhënë rëndësi interpretimit të aktorëve, si
edhe skenografisë e kostumeve. Repertori
është i gjerë dhe përfshin shfaqje, interpre-
time muzikore si edhe teatro moderne.
Disa nxënës shkruajnë vetë pjesët e tyre
dhe regjizojnë shfaqjet, si pjesë e pro-
gramit GCSE dhe A-levels.
Muzikë
Muzika eshte një komponent i de-
tyrueshëm e jetës shkollore, një e treta e
nxënësve mësojne ti bijen një instrumenti.
Në shkollën e muzikës janë dy orkestra me
instrumente frymore, një grup jazz, tre kore
dhe disa grupe muzikore. Te gjitha grupe
muzikore japin vazhdimisht koncerte në
shkollë, si edhe jashtë saj. Ata që merren
me kompozim kanë në dispozicion studion
e regjistrimit të zërit. Departamenti i e

regjistrimit te zerit. Departamenti i muzikës
është i vendosur në ndërtesën e bukur që
ka dy klasa, dy studio, 15 salla për ak-
tivitete praktike, si dhe një studio regjistri-
mi të zerit. Nxënësit mund të krijojnë
muzikë, por edhe të dëgjojnë të tjerët. Gru-
pet që kanë shfaqje gjithmonë janë:
orkestra me instrumenta me tela, orkestra
e instrumenteve frymorë, grupi jazz, grupi
rock, kori, grupi i kitares, etj.

Çdo nxënës, pamvarsisht eksperiencës së
mëparshme, praktikon një sport individual
ose ekipi. Në këtë mënyrë, nxënësit mund
të zbulojnë talente të reja që mund ti en-
tuziasmojnë që të bëjnë edhe më shumë
sport. Kompleksi i shkollës ka një sipërfaqe
prej 50 hektarësh ku ndodhen fusha rugby,
hockey, cricket, tenis, netball dhe pista
vrapimi. Përveç këtyre, shkolla disponon
edhe palestër, pishinë të mbuluar dhe sallë
gjimnastike. Shumë të famshme janë vrapi-
mi, futbolli dhe golfi.

Shkolla jep bursa për rezultate akademike
të larta, art dhe sport deri në 25 % të tak-
sës së shkollimit. Nxënësit e huaj mund të
aplikojnë për bursën e specializuar John
Wesley, që është themeluesi i shkollës.

Aktivitete sportive

Bursa studimi

Aeroporti më i afërt:
Heathrow – 1, 5 orë
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Теnbury Wells, Worcestershire, Britania e Madhe

Saint Michael's College

provime përfundimtare në fund të çdo se-
mestri. Studiohen shtatë lëndë: dy janë të
detyrueshme- anglisht dhe matematikë
dhe pesë fakultative: informatike, ekonomi,
gjeografi, mass media, art, biologji, biznes,
kimi, fizikë dhe spanjisht. Çdo nxënës bën
në mënyrë të detyruar 12 orë gjuhë angle-
ze në javë.

Nga shtator 2013 ofrohet një program in-
tensiv përgatitje me kohëzgjatje një vjeçar
për provimet GCSE. Programi përfshin pesë
lëndë: anglisht, matematikë, gjeografi, biz-
nes dhe ekonomi. Shtesë, ofrohet arsimim
fizik dhe sport.

Në këtë program dy vjeçar, nxënësit mund
të zgjedhin ndërmjet tre dhe pesë lëndë:
matematikë, matematikë e avancuar, art,
kimi, biznes, fizikë, biologji, gjeografi, eko-
nomi dhe psikologji. Shtesë, nxënësit për-
gatiten dhe për dhënien e provimit IELTS.
Provimet zhvillohen në fund të vitit të dytë
shkollorë dhe vlerësimi bëhet nëpërmjet
notave nga A*-U. Universitetet britanike ju
kërkojnë kandidatëve të marrin rezultate
maksimale në të paktën pesë lëndë GCSE
ose dy lëndë A-levels, si edhe një rezultat
prej 6, 5 pikësh në IELTS. Mbi 94% e nxë-
nësve nga gjimnazi St. Michaels kanë dhë-
në me sukses provimet përfundimtare në
2012, ndërsa 54% kanë marr rezultate me
nota maksimale A*-B.

Ky program akademik një vjeçar është kri-
juar për nxënësit që kanë mbaruar gjimna-
zin në vendin e tyre dhe dëshirojne të apli-
kojnë në universitetet britanike ose për ata
nxënës me një nivel jo të mirë të gjuhës an-
gleze. St. Michaels College ka binjakëzim
me mbi 20 universitete, që garantojnë pra-
nimin automatikisht të të gjithë nxënësve
që kanë mbaruar me sukses këtë gjimnaz.
Ndër të cilat është: Oxford Brookes Univer-
sity, University of Westminster, Anglia Poly-
technic University, University of Buckin-
gham, University College Worcester, Univer-

IGCSE (15 - 16 vjeç)

A-levels (mbi 16 vjeç)

University Foundation (mbi 17 vjeç)

St. Michaels College është një shkollë ndër-
kombëtare e vogël dhe mikpritëse, e vendo-
sur në Tenbury Wells, në zemër të Anglisë,
të rrethit të Worchestershire, afër qytetit
Herfort dhe Worcester. Krahina është e fam-
shme për bukurinë natyrore. Falë ven-
dndodhjes së saj, gjimnazi ofron kondita
ideale studimi dhe jetese në një mjedis të
qetë dhe të sigurtë, larg zhurmës së qytetit
të madh. E ndërtuar me 1856, shkolla filli-
misht ka qënë e destinuar për korin e dje-
mëve të katedrales St. Michaels, e ndodhur
në afërsi. Kompleksi shkollorë shtrihet në një
sipërfaqe prej 10 hektaresh dhe arkitektura
është në stil viktorian, të cilat janë të përfshi-
ra në listën e monumenteve historike të
ruajtura si thesare kulturore britanike.
Kampusi shkollor është i madh dhe i moder-
nizuar. Në ndërtesën kryesore dhe në zyrat e
administratës, menca, kabinet mjeksorë, stu-
dio arti, dhomë e përbashkët pushimi dhe
bibliotekë, sallë leximi individuale dhe kom-
pjutera me akses falas në internet. Salla mo-
derne e internetit dhe laboratorët e biologji-
së ndodhen në ndërtesën Hickman. Nxënë-
sit kanë në dispozicion pajisje dhe fusha
sportive: pishinë, fusha me ndriçim gjatë
gjithë vitit, mund të luhet futboll, basketboll
dhe tenis, fusha volejbolli, basketboll, cric-
ket, pista vrapimi dhe sallë sporti.

Gjimnazi ka një traditë të gjatë për sa i për-
ket kualitetit të arsimimit dhe ka një reputa-
cion si një nga shkollat ndërkombëtare më
të mira në Britaninë e Madhe. Mësimi bëhet
në grupe të vogla, që lejon komunikim të
drejtëpërdrejtë nxënës-profesorë. Shumëlloj-
shmëria e kombësive siguron një atmosferë
intelektuale, ku dominon respekti reciprok,
ndryshim kulturorë dhe respektim të tradita-
ve. Çdo profesorë është kujdestari i një grupi
të vogël nxënësish dhe është në kontakt të
përhershëm me prindërit, që i informon për
ecurinë e fëmijëve të tyre. Filozofia e shkollës
është që të ofroj një mjedis mikpritës dhe të
sigurtë, në mënyrë që çdo nxënës të ketë
mundësi të zhvilloj potencialin maksimal dhe
të jetë një membër aktiv i komunitetit shkol-
lorë. Programet akademike janë të përshta-
tura sipas nevojave specifike të përgatitjes të
çdo nxënësi të huaj, në mënyrë që të arrijnë
rezultate sa më të larta dhe të formojnë disa
cilesi në karakter si sinqeriteti, disiplina dhe
ndjesia e përgjeshmërisë.

Përfaqëson një kombinim ndërmjet aktivi-
teteve të klasës me punën në projekte. Vle-
rësimi në disa lëndë zhvillohet gjatë gjithë
vitit, ndërsa në lëndë të tjera jepen vetëm

Historia dhe përshkrim i shkurtër

Programe akademike

GCSE  (14-16 vjeç)
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Mosha e nxënësve: 14-19 vjeç

Numri i përgjithshëm i nxënësve: 120

Programe akademike:

- GCSE

- IGCSE

- А-levels

- University foundation

- Anglishtja si gjuhë e huaj

Kërkesa për nxënësit e huaj:

• Dëftesa e notave të tre viteve të fundit
• 4 fotografi të llojit pasaportë
• Fotokopje të pasaportës
• Provim anglishteje dhe matematike

Taksa e shkollimit 2016 / 2017 në paund britanik

Taksa për nxënësit me konvikt:

Kampus: £25 995 /vit

Familje mikpritëse: £27 995/ vit

Depozitë për konfirmimin e vendit:

£750 (Depozita do të zbritet nga tarifat e semestrit

të parë.)
Depozitë për dëme: £850 (i rimbursueshëm në
mbarimin e shkollës)

Depozitë për aktivitete shtesë: £750

Informacione të përgjithshme

sity of Lincoln, University of Central En-
gland, London Metropolitan University,
Aberystwyth University, University of Wales,
etj.
Programi kombinon kurse të gjuhës inten-
sive, përgatitje të specializuar për IELTS,
kompetenca studimi dhe strategji mësimi.
Studiohen lëndë të përgjithshme të detyru-
eshme dhe lëndë sipas profilit. Lëndët e
detyrueshme janë: gjuha angleze akademi-
ke, përgatitje IELTS, matematikë, informati-
kë dhe kurse rreth kulturës, mënyrës të je-
tesës e traditave në Angli. Gjimnazi ofron
dy profile: shqërore: shkenca sociale, biz-
nes dhe ekonomi, dhe profil shkencore:
biologji, kimi, fizikë.
Anglishtja si gjuhë e huaj (ESL)
Programi ka si qëllim përmisimin e nivelit
të gjuhës angleze. Kurset kanë një kohëz-
gjatje minimale prej një semestri.

Gjimnazi ofron dy lloje akomodimi: në
kampus dhe familje mikpritëse.
Kampus: gjimnazi ka tre kampuse të reja,
me kushte të larta. Dhomat janë individua-
le dhe dyshe, disa me banjo private. Çdo
ndërtesë ka kuzhinën e vetë, në të cilën
nxënësit mund të përgatisin ushqime të
ndryshme. Gjithashtu kanë nën dispozicion
dhomë të përbashkët me televizorë dhe vi-
deo. Sigurohen të trija vaktet dhe shërbim
për larjen e rrobave. Atmosfera mikpritëse i
lejon nxënësit të bëjnë shoqëri të reja dhe
të njohin kultura të ndryshme.
Familja mikpritëse: akomodimi bëhet në
familje mikpritëse të zgjedhura me kujdes,
në mënyrë që të marrin vëmëndjen e du-
hur dhe të ndihen si në shtëpi. Nga nxënë-
sit pritet që të marrin pjesë në të gjitha ve-
primtaritë familjare. Sigurohet transport

çdo ditë deri në shkollë dhe për kthimin në
shtëpi. Mëngjesi dhe darka shërbehen tek
familja mikpritëse, ndërsa dreka në mencën
e shkollës.

St. Michaels College ofron një larmishmëri
aktivitetesh argëtimi në ajër të pastër. Shu-
më të preferuara nga nxënësit janë kurset e
pianos, violinës, kitares. Në ditët e lira or-
ganizohen ekursione në vende interesante
në afërsi. Sporti luan një rol shumë të rën-
dësishëm në jetën e përditshme në shkollë.
Sportet më të praktikuara janë hipizmi,
rugby, futboll, basketboll, not dhe golf.

Kurse gjuhësore gjatë verës (10-16 vjeç)
Gjatë pushimeve verore (fund qershori-fil-
lim gushti), St. Michaels College organizon
kurse të gjuhës angleze. Kurset janë të
kombinuara me programe sportive dhe
kulturore si edhe shumë aktivitete argëtimi.
Në këtë kurs, nxënësit takohen me nxënës
nga shtete të tjera dhe vizitojnë vende të
ndryshme interesante në Britanine e Mad-
he.

Çdo vit, gjimnazi jep një numër bursash që
përfshin 5% deri në 100% të taksës shkol-
lore. Bursat janë në sajë të rezultateve aka-
demike të shkëlqyera, edhe arritje në fus-
hën e sportit dhe muzikës. Kandidatët du-
het të paraqesin dy rekomandime nga ana
e profesorëve dhe të shkruajnë një letër
motivimi.

Akomodimi

Aktivitete jashtëshkollore

Bursa

Lloji:
- I kombinuar
- Shkollë private me konvikt

Vendndodhje:
Тenbury Wells, afër Worces-
tershire

Aeroporti më i afërt:
Birmingham – afërsisht një orë
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Oxford, Britania e Madhe

St. Clare’s, Oxford

mund të organizojë dhe kurse të gjuhëve
të cilat nuk gjenden në listë.

Grupi 2 - Anglisht, frëngjisht, spanjisht,
gjermanisht, dhe në nivel fillestar gjuha
spanjolle dhe kineze.

Grupi 3 - Në këtë grup ofrohen: histori,
gjeografi, ekonomi, psikologji, politikë uni-
versal, biznes dhe menaxhim

Grupi 3 ose 4 - Lëndë ndërdisiplinore: e
vetmja lëndë – arsimim shoqërore dhe
ekologji- mund të zgjidhet në një nga gru-
pet e specifikuara.

Grupi 4 - biologji, kimi, fizikë dhe astro-
nomi

Grupi 5 - matematikë, aplikime matemati-
kore, metoda matematike

Grupi 6 - Lëndë facultative: muzikë, teatër
ose arte vizuale.

Kursi është për ata që kanë mbaruar arsi-
min parauniversitar jashtë shtetit, të cilët
dëshirojnë të regjistrohen në një universi-
tet britanik dhe në të njëjtën kohë, që
duan të përmirësojne gjuhën angleze. Pro-
grami ka një kohëzgjatje prej dy vitesh dhe
kombinon përgatitjen akademike me stu-
dim intensiv të gjuhës.

Kursi përfshin dy grupe lëndësh:

-Lëndë në fushën e biznesit: biznes, me-
naxhim, ekonomi, turizëm dhe menaxhim
hoteli.

-Shkenca sociale: ekonomi, psikologji,
politikë, sociologji, antropologji sociale
dhe marrëdhënie ndërkombëtare.

Shumica e nxënësve jetojnë në kampuset e
kolegjit, të cilat ndodhen afër ndërtesës qën-
drore. Baza shkollore ka 15 ndërtesa, që
ngjajnë si shtëpi të mëdha. Secila shtëpi pret
12-30 nxënës, të akomoduar në dhoma dys-
he. Në çdo shtëpi, ka dhoma të përbashkëta
me televizor, video, telefon dhe kushte për
përgatitjen e mëngjesit. Disa shtëpi kanë lava-
triçe për nxënësit.

University Foundation Course / 18+

Akomodimi

Kolegji St. Clare’s gëzon reputacionin e një
shkolle që ofron një program IB të rangut të
parë dhe është një nga shkollat e vetme në
botë që organizon seminare për trajnimin
dhe kalifikimin e profesorëve. E themeluar
në vitin 1953, kombinon me sukses meto-
dën aktuale dhe progressive të mësimit me
traditë të gjatë, gjë e cila e bën Oxfordin një
prej kryeqytetet e botës për mësim.

Filozofia e shkollës është që çdo nxënës du-
het të zhillohet si individ në një ambjent li-
beral dhe kreativ, duke i stimuluar mendi-
min kritik, pasurimi i koncepteve për botën
dhe tolerancën në marrëdhënie me të tje-
rët. Në kolegj studiojnë nxënës nga pot-
huajse 40 kombësi të ndryshme. Të gjithë
profesorët janë të kalifikuar dhe ekspertë në
fushën e tyre të aktivitetit.

Kolegji krenohet me realizimet e mahnit-
shme në provimet IB të vitit të kaluar. 97% e
nxënësve janë diplomuar, me rezultat me-
satar 78% në plan botëror. Mesatarja e nxë-
nësve ka qënë 34, 5 pikë, kurse tre nxënës
kanë arritur 45 pikët maksimale, duke u ren-
ditur mes 70 nxënësve me pike maksimale
në botë. 15% e të diplomuarve bëjnë pjesë
në kategorinë elitare me mbi 40 pikë. Një
pjesë e madhe e tyre janë pranuar në uni-
versitete prestigjoze si Cornell dhe Boston
ne SHBA, Oxford, Cambridge, LSE, UCL,
Saint Andrew’s, Warwic, Lancaster, Durham
dhe Zork në Britaninë e Madhe.

Shkolla ndodhet në periferinë elegante
Summertown në perëndim të Oxford. Baza
shkollore është e përbërë nga 27 ndërtesa
me still viktorian, të cilat formojnë dy kom-
plekset shkollore. Kampusi Bansbury Road
është për nxënësit e IB dhe për kurset vero-
re të gjuhëve të huaja dhe përfshin klasa, la-
boratore dhe një bibliotekë të pasur me mbi
35000 volume, kurse kampusi Bardwell
Road është për nxënësit më të mëdhenj. Ko-
legji ka 15 konvikte ku mund të akomodo-
hen deri në 325 nxënës. Këto janë të vendo-
sura në zona të rrethuara nga parqet, dyqa-
ne të shumta, kafene dhe terrene sportive.

Çdo nxënës ka këshilltar akademik personal
i cili i monitorizon progresin.

Ky kurs prej një viti është për ata që kanë
nevojë për përgatitje për programin IB ose
të cilët duan të perfeksionojnë nivelin e
gjuhës angleze, dhe të pasurojnë fjalorin
në lëndë të ndryshme. Programi përfshin
pesë module, secila me një kohëzgjatje
prej 7 javësh. Modulet janë: gjuha angleze,
matematikë, shkenca ekzakte, shkenca hu-
mane, art-muzikë, teatër ose art plastic, li-
terature universale, arsimim shëndetsor,
univers dhe personalitet. Vihet theksi në
formimin e aftësive të mësimit individual.
Shtesë, nxënësit mund të regjistrohen në
gjitha aktivitetet që organizohen nga ko-
legji. Kursi nuk garanton vazhdimësinë au-
tomatikisht në programin IB, sepse në këtë
program pranohen vetëm nxënësit me re-
zultate shumë të mira.

International Baccalaureate është një pro-
gram akademik me një nivel të lartë, i cili
ofron përgatitje të përgjithshme të thelluar
dhe është për nxënësit inteligjent dhe am-
biciozë të cilët duan të regjistrohen në
universitetet elitare. Shumica e universite-
teve në Britaninë e Madhe, duke përfshirë
Oxford dhe Cambridge, njohin diplomën
IB si altenativën e A-levels. Në Kanada dhe
SHBA disa prej lëndëve të studiuara në
programin IB njihen si ekivalente në kurset
e kolegjit dhe universitetit, dhe në varësi të
rezultateve përfundimtare, jepen kredite
për vitin e parë dhe nxënësit mund të reg-
jistrohen direkt në vitin e dytë.

Programi ofron një spektër të gjerë të lën-
dëve, gjë e cila ofron fleksibilitet në kom-
pozimin e planit shkollor individual, në va-
rësi të kërkesave të secilit nxënës. Studio-
hen gjashtë lëndë, tre prej të cilave në ni-
vel të lartë (HL) dhe tre në nivel standart
(SL).

Në St. Clare’s ofrohen lëndët e mëpos-
htme:

Grupi 1 - HL dhe SL: anglisht, gjermanisht,
italisht; Ofrohen 25 gjuhë të huaja (SL), që
nga gjuha shqipe dhe hollandeze, deri tek
ajo poloneze, italiane, gjermane, ruse, nor-
vegjeze dhe serbe. Sipas kërkesës, kolegji

Histori e shkurtër dhe përshkrimi Programe Akademike

Pre-IB Course

International Baccalaureate
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Mosha e nxënësve: 15-19 vjeç
Mosha e nxënësve në konvikt: 15-19 vjeç
Nr. total i nxënësve: 260
Nr. i nxënësve në konvikt: 250
Nr i nxënësve të huaj: 235

Programe akademike:
- Pre-IB course
- IB Diploma
- Foundation courses
- Kurse verore të gjuhëve të huaja

Kërkesa për kandidatët e huaj:
-Dëftesa me notat e dy viteve të fundit
-Rekomandim nga ana e profesorëve të matem-
atikës, anglishtes dhe të kujdestarit
-Intervistë në telefon

Taksa shkollimi 2015 / 2016 në paund anglez

Taksa për nxënësit në konvikt: 35630 paund/vit
Taksë regjistrimi: 100 paund

Depozitë për regjistrim: 
Pre-IB- 2500 paund moduli
Modul IB – 500 paund

Taksa shtesë:
Libra shkollor- 250-350 paund/vit
Provime: 100-500 paund
Eskursione edukative: 200-500 paund
Muzikë 35-40 paund/ orë
Leksione individuale: 50-100 paund/orë
Pajisje sportive: 50-100 paund/orë
Transferim nga aeroporti: 100-250 paun/drejtim

Informacione të përgjithshme

Kolegji ofron dy lloje akomodimesh për nxë-
nësit nën 18 vjeç:

-Kampus – akomodimi bëhet në dhoma indi-
viduale ose dyshe, disa prej tyre me banjo
dhe kuzhinën e tyre.

-Familje pritëse- Shumica e familjeve punoj-
në me kolegjin prej më shumë se 20 vitesh.
Akomodimi bëhet në dhoma individuale dhe
sigurohet ushqim i pjesshëm. Shumica e fa-
miljeve jetojnë afër kolegjit.

Kolegji ofron një numër të madh aktivitetesh
jashtëshkollore. Nxënësit mund të regjistro-
hen në aktivitete të ndryshme sportive si fut-
boll, basketboll, hokei, tenis, not, squash,
badminton, hipizëm, aerobik.

Organizohen eskursione ne Britaninë e Mad-
he dhe jashtë shtetit, dalje në teatër, muze,
piknik. Nxënësit mund të regjistrohen në klu-
bet e fotografisë, muzikës dhe artit. Disa ak-
tivitete përfshihen në taksën e studimit, kur-
se për të tjerat kërkohet pagesë ekstra.

Çdo vit marrin bursa nxënësit me rezultate
akademike të shkelqyera. Klasifikimi bëhet
në bazë të dëftesës, rekomandimeve nga
ana e profesorëve dhe nga prezantimi në
provimin e pranimit dhe gjatë intervistës, e
cila bëhet në muajin shkurt, në Oxford. Ko-
legji jep dy bursa të plota dhe dy të pjes-
shme.

Bursa studimi

Aktivitete jashtëshkollore

Kurs gjuhësor themelor - formimi për-
fshin 21 orë/javë të gjuhës angleze të
përgjithshme dhe me zgjedhje: teatër,
poezi, kulturë, anglisht biznesi, multi-
media, muzikë popullore, film, përgatit-
je për provimet Cambridge, art.

Kurs gjuhësore intensive - 26 orë/javë
të gjuhës angleze të përgjithshme, punë
në projekte dhe përgatitje individuale.

Gjuha angleze për qëllime akademike -
Kursi është i përshtatshëm për nxënësit
që dëshirojnë të përgatiten për gjimnaz
ose për programet A-levels dhe IB. For-
mimi përfshin 28 orë/javë të gjuhës an-
gleze të përgjithshme, aftësi për shkri-
min e eseve, terma teknikë dhe prezan-
time.

Përgatitje për IB - kursi kombinon stu-
dimin e gjuhës angleze me atë të lëndë-
ve të programit IB.

Kurs vere përsëritës për IB - kursi ës-
htë për nxënësit që kanë mbaruar vitin
e parë të IB ose të cilët dëshirojnë të
shtojnë njohuritë në lëndë të ndryshme:
biologji, kimi, fizikë, ekosisteme dhe ar-
simim shoqëror, histori, gjeografi, psi-
kologji, ekonomi.

Kurse verore për gjuhë të huaja 15-17 vjeç

Lloji:
-i përzjerë
-International College

Aeroporti më i afërt:
Londër Heathrow- 1 orë

Vendndodhje:
Oxford
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West Sussex, Britania e Madhe

Lancing College

provimet A-Levels, një mirënjohje dhe shpër-
blim për kujdesin dhe profesionalizmin e
profesorëve. Mbi 82% e nxënësve kanë nota
A* - B kurse mbi 31% pranohen në univer-
sitetet e vendosura si zgjedhje e parë.

Vitin e parë, nxënësit zgjedhin katër displina
të grupuara në kategori, numri minimal për
të formuar një klasë është 5 vetë.

Kategoria A- biologji, ekonomi, letërsi an-
gleze, gjeografi, gjuhë gjermane, gjuhë la-
tine, fotografi, fizikë dhe gjuhë spanjolle

Kategoria B-arte, kimi, qytetari klasike, de-
sign dhe teknologji, ekonomi, letërsi, histori,
gjuhë italiane, muzikë dhe psikologji

Kategoria C- biologji, biznes, design dhe
teknologji, letërsi, gjuhë franceze, matem-
atikë të avancuar, histori, fe.

Kategoria D- arte, biznes, letërsi, gjeografi,
studime politike, arsimim fizik.

Plus nxënësit duhet të marrin pjesë në pro-
gramin edukativ të përgjithshëm. Shkolla
fton personalitete të njohura nga fusha të
ndryshme ku mbajnë seminar: shkencat,
arte, politikë, marrëdhënie ndërkombëtare.
Për nxënësit që studiojnë gjuhë moderne
shkolla organizon çdo vit programe shkëm-
bim experience dhe eskursione në Gjermani,
Franë ose Itali.

Kolegji ka 9 konvikte të rehatshme dhe të
bollshme. Ndërtesat janë plotësisht të ri-
novuara dhe moderne dhe ofrojnë shumë
mundësi për socializim dhe punë individuale.
Djemtë akomodohen në pesë konvikte,
kurse gocat në katër konvikte të ndërtuara
kohët e fundit. Nxënësit më të rinj akomod-
ohen në dhoma me tre ose katër krevate
dhe kanë në dispozicion dhoma të për-
bashkëta për aktivitete jashtëshkollore.
Nxënësit e programit A-Levels akomodohen
në dhoma individuale. Të gjithë konviktet
kanë dhomë të përbashkët për argëtim të
pajisura me televizor, video, rrjete kompju-
terike, ping-pong dhe bilardo, si dhe kuzhinë
ku mund të përgatisin ushqim të çastit dhe
pijet e ngrohta. Në çdo konvikt është një
drejtor, një edukator dhe një përgjegjës, të
cilët jetojnë atje me familjet e tyre dhe sig-
urojnë një atmosferë të mire dhe të sigurt
për nxënësit.

Akomodim

Lancing College është themeluar në vitin
1848 dhe është shkolla e parë në 11 shekuj,
e hapur nga ideja bamirëse e filantropit
Nathaniel Woodward. Gjithashtu Lancing
College bën pjesë në elitën e shkollave-kon-
vikt të Britanisë së Madhe, qëllimi kryesor i
së cilës është të ofrojë arsimim të fortë dhe
të plotë, e bazuar në traditat e stërvjetra dhe
vlerat morale: pasioni për akumulimin e di-
jeve të reja, toleranca dhe sinqeriteti në mar-
rëdhëniet njerëzore, si për të zhvilluar poten-
cialin intelektual dhe fizik, edhe për të inku-
rajuar kreativitetin e nxënësve.

Lancing ndodhet në krahinën piktoreske dhe
paqësore South Downs, West Sussex County,
e cila ofron një pamje të bukur panoramike
drejt detit. Kampusi i shkollës është kompakt,
modern, ka një sipërfaqe prej 500 hektarësh
dhe ofron kushte të shkëlqyera për studimet
të ndryshme  në aktivitetet jashtëshkollore.
Falë pajisjeve teknike Lancing College njihet si
një nga shkollat më modern të Anglisë. Shkol-
la plotëson kushtet dhe standartet aktuale
duke pasur klasa të mëdha, laboratore kërki-
moër të specializuar, studio arti, muzikë dhe
teatër të ndodhura në ndërtesa të veçanta.
Kampusi disponon rrjet wirelss me shpejtësi
të mire kurse nxënësit mund të përdorin kom-
pjutrat personalë. Investimi më i fundit është
një ndërtesë modern e Shkollës së Arteve
Reeve, e cila është ndërtuar nga një kombinim
i metalit me qelqin, duke ofruar dritë natyrale.
Salla ka dy studio të mëdha me hapësirë eky-
pozicionale të përshtatshme, atelier sculpture,
sale leximi, atelier teknike, biblotekë dhe
hapësira për depozitimin e  materialeve. Bib-
liotekë Gwynne e ndodhut në qendër të kam-
pusit ësht ndërtuar në 2000 nga i famshmi
dramaturg anglez, skenarist dhe regjizor
Christofer Hampton, i cili ka fituar çmimin Os-
car për përshtatjen e mrekullueshme të ro-
manit ‘Dangerous Liaisons’. Shkolla disponon
një qendër mjekësore të pajisur mire e cila
siguron shëndetin e mirë të nxënësve.

Programi shkollor i drejton nxënësit drejt një
stili jete të shëndetshem, higjena personale
rigoroze dhe gjëndjen e mirë fizike. Kampusi
ka nje kishëz të shquar e cila simbolizon
rëndësinë e krishtërimit në shkolla dhe shër-
ben si katedrale qëndrore e korporatës
Woodward. Kjo ndërtesë është kryevepër
arkitekturale e cila tërheq mijra turistë çdo vit.

Lancing College ofron programe të shkëlqy-
era trajnimi GCSE dhe A-Levels. Raporti mesa-
tar ndërmjet profesorëve dhe nxënësve është
1:8, duke i lejuar një vëzhgim individual dhe
vëmendje personale për nevojat e secilit. I
kushtohet vëmendje e veçantë nxënësve të
talentuar, duke u ofruar mundësi të ndryshme
për t’i zgjeruar dhe përmirësuar interest e tyre
akademike jashtë programit zyrtar. Ambjenti
familjar dhe plot jetë, displina dhe toleranca,
sigurojnë përshtatjen e shpejtë në jetën në
konvikt. Sistemi i arsimit bazohet në parimin
‘mentoring’ ku këshilltarët akademikë moni-
torizojnë proçesin e performancave të
përgjithshme të nxënësve dhe kanë kujdes që
progresi i tyre, mundimet dhe realizimet e
tyre të shpërblehen. Rezultatet e shkëlqyera të
arritura nga të diplomuarit e kolegjit në
provimet finale janë provë e nivelit të lart të
përgatitjes. Shumica e të diplomuarve vazh-
dojnë studimet në universitete prestigjoze si:
Oxford, Cambridge, Imperial College, London
School of Economics, Bristol, Warwick, King's
College London, Nottingham, Manchester,
University College London etj

Kurrikula përfshin shtatë lëndë të detyru-
ara: gjuha dhe letërsia angleze, matemati-
ka, kimia, fizika, biologjia dhe feja. Nxënësit
zgjedhin edhe katër lëndë ku në mënyrë të
detyrueshme është gjuha e dytë e huaj dhe
arsimimi fizik. Disiplinat me zgjedhje janë:
arte, design dhe teknologji, teatër, gjer-
manisht ose spanjisht, gjeografi, qytetari
klasike, histori ose muzikë. Rezultatet e
shkëlqyera në provimet finale janë në ra-
port 64% kurse 27, 5% e nxënësve kanë
marrë notën më të lartë të mundshme: A*.

Pranimi në Lancing College është selektiv,
kurse nxënësit duhet të kenë sa më shumë
cilësi për të kënaqur kriteret e shkollës: za-
koni për të mësuar, pavarësia, këmbëngulja,
zelli, disiplina dhe ambicia të marrë nota të
shkëlqyera në lëndët që do të studiohen në
A-Levels. Programi fokusohet në zhvillimin
intelektual, shpirtëror dhe kreativ, duke i
ofruar përgatitjen më të mire akademike për
t’u pranuar në një universitet të mire. Është
traditë në Lancing College që shumica e të
diplomuarve të marrë nota të shkëlqyera në

Historia dhe përshkrim i shkurtër Programe Akademike

GCSE (15-16 vjeç)

A-levels (16 – 19 vjeç)
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Informacione të përgjithshme

Lloji:
-kombinuar
-Shkollë private me konvikt

Aeroporti më i afërt:
Gatwick - 1 orë

Vendndodhje:
Lancing, West SussexNxënësit hanë në mensën e shkollës në

regjimin self-service. Ushqimi është i shën-
detshëm, i ndryshëm dhe i ekuilibruar.
Menuja ditore është e ndryshme, ofrohet
dhe një zgjedhje e madhe me sallatë dhe
ushqime vegjetariane.

Lancing ofron mundësi të shkëlqyera për
kohën e lire, nxënësit që nuk bëjnë pjesë në
ekipet përfaqësuese, gjatë kohës së javës
mund t’i bashkëngjiten aktiviteteve në
kuadrin punëtori elektronike, astronomi
dhe art kulinar, në klubet e shahut ose në
përsëritjen e korit shkollor.

Baza sportive ofron terrene të shkëlqyera për
sport, dhe mund të përdoren gjatë gjithë vi-
tit; pishina në ajër të lirë me gjatësi 25 metra,
pishinë e brendshme, sallë fitnesi multifunk-
sionale, terrene cricket, tre terrene squashi,
28 terrene tenisi, studio kërcimi, të cilat
mund të përdoren pët skermë dhe arte
martciale. Kolegji është i njohur për ekipet e
saj të cricketit dhe futbollit, të cilat marrin
pjesë në turnetë nacionale dhe intenacionale
të të rinjve.
Vizatim
Departamenti i Arteve ofron një gamë të
plotë trajnimesh në stile të ndryshme arti,
duke vënë theks mbi pikturën në vaj, grafike
dhe modelare tredimensionale. Nxënësit me
talent të rrallë përgatiten për universitetin e
arteve, kurse ata që duan të vazhdojnë
arkitekturën, shkolla ka zhvilluar një program
special për t’u përgatitur.

Teatri
Shkolla ka sallat e veta të teatrit me një ka-
pacitet prej 160 vendesh dhe një teatër në
ajër të lire për 400  vetë. Drama teatrale zë
një vend të rëndësishëm në jetën e shkollës
dhe ka një prukdion të pasur me pjesa midis
të cilave “Amadeus”, "West Side Story”, “Mur-
der in the Cathedral”, “The Importance of
being Earnest”, “A Midsummer Night's
Dream" etj.

Muzika
Klasat e muzikës janë në një nivel shumë
profesionist dhe mbahen në një ndërtesë
veç, e dedikuar Shkollës së muzikës, e pajisur
me 13 dhoma për prova, secila përmban një
piano. Ofrohen shumë instrumente, midis të

cilave dy piano të reja, klaviçembal elektron-
ik, vibrafon, ksilofon, marimba dhe të tjera
intrumente. Në kishë është e instaluar një
orge. Programi parashikon shpikjen e një in-
strumenti, zhvillimin e aftësive vokale, kom-
pozicionin, teoria e muzikës dhe takime me
muzikantë të njohur. Të rinjtë mund ta shpre-
hin talentin në orkestrën simfonike, banda e
rockut, jazzit, kori i shkollës dhe të marrë
pjesë në mënyrë aktive në aktivitete të
ndryshme dhe festivale të organizuara në
nivele lokale.

Falë reputacionit të tij akademik të shkëlqy-
er dhe vendodhja optimal, afër aeroporteve
internacionale, Lancing College është një
vend i preferuar për nxënësit që vijn nga
Europa, Rusia, Ukraina, Lindja e Mesme, Tai-
landa, Hong Kong, Kina, Korea, Indonezia
dhe Amerika. Pranimi bëhet pas një proçesi
riguroz, kurse kandidatët duhet ta dine
shumë mire anglishten.

Shkolla ofron një numër të limituar bursash
akademike, bursa muzike dhe bursa për
rezultate të shkëlqyera në fushën e sportit.
Më shumë informacione rreth bursave mund
të merrni në zyrën Integral. 

Kërkesa për pranim:

Bursa studimi

Aktivitete jashtëshkollore

Aktivitete sportive

Mosha e nxënësve: 13-18 vjeç

Mosha e nxënësve në konvikt: 13-18 vjeç

Numri i përgjithshëm i nxënësve: 520

Numri i nxënësve në konvikt: 325

Numri i nxënësve të huaj: 63

Programe Akademike:

- GCSE

- A-levels

Kërkesa për pranim për studentët e huaj:

• Lista e notave të dy viteve të fundit
• Intervistë me drejtorin e shkollës dhe profesorët
• Letra rekomandimi nga një professor
• Provime në gjuhën angleze, matematikë, test IQ

dhe ese të shkurtër (bëhet në zyrën e Integral)

Taksa për vitin shkollor: 2015 / 2016

Taksë për nxënësit në konvikt: 
31950 paund britanik/ vit

Taksë regjistrimi: 190 paund britanik

Depozitë: 950 paund britanik

Taksa shtesë për trajnimin në muzikë:

Instrument i pare- 265 paund britanik

Instrument i dytë- 225 paund britanik
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Dorset, Britania e Madhe

Sherborne International 

Studentët e kësaj moshe bashkohen ne
Third Form. Ata studiojnë të njëjtën gamë
lëndësh sin ë moshën 11 / 12 vjec, por më
të thelluar, përpara se të bëjnë zgjedhjen e
tyre për në GCSE. Provimet e IGCSE për
Fourth Form dhe Fifth Form për shkollimin
e tyre në vazhdim,apo qoftë kjo edhe në
shkollën Sherborne. Studentët këtu studio-
jnë Biologji, Fizikë dhe Kimi si lëndë më
vete. 

Studentët e moshës 14 vjec vendosen në
Fourth Form i cili është viti I parë i dy viteve
të programit GCSE / IGCSE. Studentët
mosha 15 vjec, të cilët nuk zotërojnë të
paktën një nivel mesatar të gjuhës Angleze
të përgjithshme, zakonisht iu bashkohen
Fourth Form ku ata përfitojnë nga zgjedhja
e tyre e studimit në lëndët e GCSE / IGCSE
në programin e tyre dy vjecar. Të gjithë stu-
dentët studiojnë Anglisht, MAtematikë dhe
të tre Shkencat. Një ose dy lëndë shtesë
mund të zgjidhen nga një gamë lëndësh si;
Histori, Gjeografi, Gjuhë modern, Biznes,
Edukim fizik, Informatikë, Teknologji ko-
munikimi dhe Art. Studentët mund të futen
gjithashtu në GCSE/ IGCSE me gjuhët e
tyre amtare si gjuha: ( Frenge, Kineze, Ruse,
Gjermane, Japoneze, etj). Ata studnetë të
cilët dalin ekselentë në Matematikë mund
të futen gjithashtu në Matematikë të avan-
cuar ne Fifth Form. Të gjithë studnetët
kryejnë shtatë deri në tetë lëndë në GCSE/
IGCSE.

.

Nësë këta student kanë të paktën nje nivel
afërsisht mesatar të gjuhës Angleze stan-
darte, ata mund të hyjnë në programin
special të shkollës për GCSE / IGCSE.

Kjo përfshin afro nëntë muaj materiale
provimesh që djemtë dhe vajzat marrin
afro dy vjet kohë për ti studiuar në Fourth
dhe Fifth Form. Për studentët e këtij kursi
ka gjithashtu mësime ekstra në ditët; e
Hënën, e Mërkurë dhe e premte dhe kjo
është e pasqyruar në tarifën gjithashtu.
Programi konsiston në lëndët; Anglisht,

Studentët pranues të moshës 
14 -15 vjec 

Studentët pranues të moshës 
15 - 16 vjec

Studentët pranues mosha 13 vjec

Sherborne International është qendra
ndëkombëtare e studimit ne Angli. Edhe pse
nën pronësinë e Sherborne, shkolla është më
vete dhe është e akredituar si anëtare e
këshillit të shkollave të pavarura. Ajo është
për vajza dhe djem nga mosha 11 deri në 17
vjec. Konsullata Britanike ka akredituar cilës-
inë e Gjuhës Angeze si element përbëerës i
të gjithë semestrave, në të gjitha lëndët dhe
me të gjitha grupmoshat. Shkolla Sherborne
International ka si qellim të jetë pika më e
mirë për djemtë dhe vajzat me kombësi jo
Angleze ose jo Britanike të cilët do të dëshi-
ronin të ishin pjesë e sistemit arsimor Anglez.
Është ndërtuar qellimisht për këtë arsye, me
kampuse të vecanta, dhe akomodon deri në
160 vajza dhe djem me arsimim plus konvikt
të pëerfshirë. Maksimumi I përmasave të një
klase është normalisht 8 studentë, dhe të
gjithë mësuesit e shkollës janë të trajnuar
dhe shumë të kualifikuar në mësimdhënien
e gjuhës Angleze si gjuhë e huaj dhe
gjithashtu në lëndë të tjera si; Shkenca, bi-
ologji, lëndë biznesi etj. Nxënësit e rinj nga
mosha 11 – 13 vjec mund të qendrojnë për
një ose dy vjet aty. Nxënësit që i bashkohen

kësaj shkolle variojnë nga sisteme të
ndryshme akademike nga e mbarë bota.
Pavarësisht moshës që kanë, ata gjithashtu
kanë standarte të ndryshme të nivelit
akademik. Nisur nga kjo pikë, shkolla ka një
qellim të vetëm: që çdo student të arrijë një
nivel më të lartë si djemtë ashtu edhe vajzat,
ne momentin që ata largohen nga Sher-
borne. 

Çdo student duhet të zotërojë një nivel të
mirë të gjuhës Angleze. E rëndësishme është,
jo vetëm një anglishte e mirë por edhe të
bëjnë miq të mirë në Angli e të kuptojnë se
cfarë ndodh rreth tyre. 

Studentët e kësaj moshe ndjekin një kurs
bazuar në programin “Hyrja e përbashkët”.
Lëndët që përfshihen këtu janë: Gjuhë An-
gleze, Matematikë, Shkenca, Gjeografi, His-
tori, Art, Dramë dhe Filozofi. Disa student
mund të studiojnë frengjisht ose marrdhe-
nie me publikun gjithashtu. 

Historia dhe përshkrim i shkurtër

Programe Akademike

Grupmosha e pranimit në shkollë: 
11 - 12 vjec
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Informacione të përgjithshme

Lloji:
-kombinuar
-International Study centre 
-Shkollë private me konvikt

Aeroporti më i afërt:
Heathrow - 2 orë

Vendndodhje:
Dorset

Matematikë, tre Shkencat, dhe një ose dy
lëndë të tjera shtesë.  Në vitet e fundit janë
përfshirë gjithashtu; Studim Biznesi, GJuhët
modern, Hisori, Gjeografi dhe Art. Sërish,
studentët e këtij programi një vjecar japin
shtatë ose tetë provime të GCSE/ IGCSE. 

Çdo student I shkollës Sherborne jeton në
një nga 5 konviktet që shkolla ofron. 3 për
djem dhe 2 për vajza. Studentët akomod-
ohen në dhoma teke ose dyshe. Ndërkohë
çdo shtëpi është ndryshe në përmasa dhe
arredim, dhe të gjitha janë ndërtesa të reja e
të mirëmobiluara. Ato kanë të gjitha dhoma
dhe kuzhina të përbashkëta ku studentët
mund të bëjnë dicka të shpejtë për të
ngrënë.  Gjithashtu kanë DVD, televizor,
fushë futbolli, etj ku ata mund të argëtohen
dhe të kalojnë kohën e lirë. Ka gjithashtu Ëi fi
dhe kompjutera me akses në printim. Krahas
këtyre jashtë shkollës ka gjithashtu hapësira
për aktivitete si basketboll, etj. 

Fundjavat në shkollën Sherborne Interna-
tional fillojnë pasi mbarohet mësimi i të
shtunës paradite. Atje ka një variatet pro-
grami me aktivitete, sport dhe ekskursione
shkollore. Këto janë të gjitha të mbeshtetu-
ra nga persona udhëheqës. Zgjedhja e ak-
tiviteteve ndryshon nga një semester në
tjetrin. Disa aktivitete që ofrohen janë;
kercim, fitness, gatim, etj. Një numër I cak-
tuar studentësh marrin pjesë në ekskursion-
in jashtëshkollor të Duka i Edinburgh.

Ekskursionet shkollore me interes lokal të
tilla si Bath dhe Salisbury zhvillohen në disa
të shtuna radhë. 

Të shtunat në darkë janë ditë relaksi dhe
kalojnë kohë me miq. Ata mund të shikojnë
filma, të porosisin një vakt jashtë ose të lua-
jnë lojra të ndryshme.  Të dielat fillojnë me
mëngjesin dhe me argëtime të ndryshme
gjatë ditës si dramë, koncerte, etj.

Akomodimi

Aktivitete jashtëshkollore

Mosha e nxenesve: 11-17  vjec

Mosha e nxenesve ne konvikt: 11-17 vjec

Numri total i nxenesve: 160

Numri i nxenesve ne konvikt: 160

Programe Akademike:

- International study center

- GCSE/IGCSE

Kërkesa për nxënësit ndërkombëtar:
• Lista e notave për dy vitet e fundit, përkthyer në

Anglisht
• Fotokopja e pasaportës

Taksa për vitin shkollor: 2015 / 2016

Taksa për regjistrim: £ 100 (i parimbursueshëm)

Viti 7dhe 8 - £ 30 000 / vit

Viti 9, 10 dhe 11 - £ 37 385 / vit

GCSE 1-vjecar - £ 40 935 / vit

Depozitë për konfirmimin e vendit: £ 1500 + tarifa
e semestrit të parë

Taksa shtesë:

Uniforma - midis £350 dhe £800
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Surrey, Britania e Madhe

Caterham School

Caterham School është themeluar më vitin
1811 si shkolla e fëmijeve të priftërinjeve,
ndersa që nga viti 1890 këtu filluan të stu-
dionin dhe fëmijët e laikëve. Që prej 1995
shkolla është e përzier, duke u bashkuar
me shkollën per vajza Eothen School. Në-
permjet integrimit të këtyre dy qëndrave
shkollore elitë vazhdojnë traditat e arsimi-
mit nën frymën e vlerave të krishtera.
Shkolla ndodhet në qarkun Surrey, në një
vendosje perfekte, që kombinon aftësinë e
Londrës me qetësine dhe magjinë e naty-
res angleze. E shtrirë ne një siperfaqe prej
80 acri në kodrën Hearstone, kampusi
shkollor është i gjerë dhe i modernizuar
vazhdimisht. Eshtë ndërtuar një qëndër e
re sportive, teatro, sallë për festime  dhe
fusha për lojra dhe jane modernizuar pu-
nishtet e artit, teknollogji informatikë, fo-
tografi si dhe një qëndër për teknollogji
dhe design 3D. Në verën e vitit 2006 është

përfunduar godina e re shkollore që zotë-
ron 13 laboratore shkencore dhe një sallë
ngrënje moderne. Në 2008 është rinovuar
ndërtesa ku ndodhen klasat e nxënësve
më të ritur të A-levels, qëndra mjeksore,
dyqani i shkolles, qëndrat për zhvillimin
profesional dhe sallë pushimi.

Caterham School ofron një përgatitje
shkollore të shkëlqyer në programet GCSE
dhe A-levels. Në vitet e fundit, shkolla
ndodhet në vendet e para ndër shkollat
me të mira angleze me konvikt. Dhe në vi-
tin 2010, nxënësit e A-levels kanë arritur
rezultate shumë të mira në provimet për-
fundimtare. Të gjithë 139 nxënësit kane
dhene provimet me sukses, ndersa 25% të
notave kanë qënë maksimale (A*). Dhjetë
nxenes kane tre ose më shume nota A*, 28
kanë më shumë se katër nota A/A* (8 prej
tyre kane pesë nota A, ndërsa një nxënës
ka gjashtë nota midis A/A*). Statistikat tre-

Historia dhe përshkrim i shkurtër

Programe Akademike

gojnë faktin që 83% e të diplomuareve ja-
në të pranuar në universitetet më të mira
të Britanisë së Madhe: 9 janë studentë në
Oxford dhe Cambridge, 4- në Imperial
College, 2- në St. Andrews dhe 8- në Uni-
versity College London.

GCSE- programi shkollor që përfshin tetë
lëndë të detyrueshme dhe tre fakultative.
Pjesa më e madhe e nxënësve paraqiten
në dhjetë provime për GCSE.

A-levels- të gjithe nxënësit duhet të
zgjedhin me detyrim minimumi katër lën-
dë në vitin e parë, duke vazhduar me tre
ose më shumë në vitin e dytë. Fokusohet
në pergatitje individuale dhe kërkim, nën
mbikqyrjen e një kujdestari dhe të drejtorit
të aktiviteteve shkollore.

Gjuha angleze si gjuhë e huaj

Shkolla ofron përgatitje gjuhësore shtesë
për nxënesit e huaj, që perfaqeson 12% të
numrit të përgjithshëm të nxënësve. Në A-
levels, nxënësit pergatiten për provimin
IELTS.

Shkolla zotëron tre konvikte të ndodhura në
territorin e kampusit të shkollës. Beech Han-
ger House është për vajzave dhe ndodhet
përballë ndërtesës kryesore të shkollës, në
afërsi të kompleksit sportiv. Townsend dhe
Viney House janë konvikte për vajza dhe ka-
në katin e pare dhe të dyte të ndërtesës
kryesore.

Nxënësit më të ritur janë të akomoduar në
dhoma individuale ose dyshe, pjesa më e
madhe me banjo të vetën. Nxënësit më të
vegjel janë të akomoduar në dhoma të gje-
ra, me 4 deri në 6 krevate.

Sport
Caterham School është e famshme për tra-
ditat në fushen e sportit, duke u përpjekur
t’i ofroj çdo nxënësi mundesinë për të
zhvilluar në maksimum cilesitë fizike. Ofro-
hen më shumë se 18 lloje sportesh- rugby,
hockey dhe cricket, me të famshmet për
djemtë, basketboll, tenis dhe lacrosse, për
vajzat. Nxënësit mund të përdorin fushat e
hapura të lojës gjatë gjithë vitit, si dhe
qendrën sportive me pishinë. Trajnerë të

Akomodim

Aktivitete jashtëshkollore



47

Mosha e nxënësve: 3 -18 vjeç
Mosha e nxënësve në konvikt: 11-18 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 900
Numri i nxënësve në konvikt: 165
Numri i nxënësve të huaj: 108

Programe Akademike:
- GCSE
- A Levels

Kërkesë për pranim:
- Lista e notave të tre viteve të fundit
- Teste të gjuhes angleze dhe matematikë/ në zy-

ren Integral/ dhe interviste
- Kandidatët për A-level japin një test të gjuhës

angleze dhe teste në 2 prej atyre 4 lëndëve që
do t’i studiojnë gjatë programit

Taksa për vitin shkollor: 2015 / 2016

Taksë për nxënësit në konvikt:
• Deri në GCSE – 29745 paund britanik/vit
• A Levels – 28959 paund britanik/vit

Taksë regjistrimi: 100 paund britanik

Depozitë: 1000 paund britanik (i rimbursueshëm)

Taksë shtesë:

Kurse individuale muzike: 26 paund britanik/ lek-
sion prej 40 minutash
Taksat për provime:
GCSE: 35-120 paund britanik
A-levels 80- 125 paund britanik

Informacione të përgjithshme

Lloji:
-kombinuar
-Shkollë private me konvikt

Aeroporti më i afërt:
Londër Gatwick- 20 min
Londër Heathrow- 45 min

Vendndodhje:
Caterham, Surreyspecializuar organizojnë stërvitje atletike,

basketbolli, badminton, vozitje, cricket,
cross, fitness, futboll, golf, gjimnastike,
hockey, netball, rugby, iahting, qitje,
squash, not, volejboll, hipizem, ping pong
dhe tenis.

Shkolla ka 21 grupe muzikore dhe më shu-
më se 30 grupe për interesa të ndryshme,
që ofrojnë mundësinë për të ndryshuar
mënyrën e kalimit të kohës së lirë. Nxënë-
sit kanë teatro, qeramikë, fotogragi, balet,
kërcim, shah, circ, rrobaqepësi, sporte ujo-
re e shumë të tjera. Grupet e matematikës,
kimisë, gjuhëve të huaja, teknologjisë in-
formatike dhe të debateve janë vendi ideal
për thellimin e njohurive.

Për nxënësit që rrine në konvikt organizo-
hen eskursione në Londer për të vizituar
anët turistike, park me lojra elektronike,
paintball dhe të tjera.

Çdo vit organizohet një eskursion 5 ditor
në Paris, Bruksel ose Amsterdam.

Shkolla ofron bursa studimi për rezultate
shkollore të shkëlqyera dhe aftësi artistike

ose sportive. Vlera e bursës së studimit ës-
htë deri në 50% të vlerës së taksës, ndërsa
për ato të sportit dhe të artit- deri në 25%.

Kandidatët duhet të kenë rezultate të
shkëlqyera të gjuhës angleze, matematikës
dhe të shkencave natyrore dhe të dali me
sukses në provimet e pranimit dhe në in-
tervistë. Ata që dëshirojnë të marrin bursë
për sport ose art duhet të paraqisin një le-
tër rekomandimi nga ana e një profesori të
specializuar, dosje, diploma ose cmime të
marra në konkurse. Dëshirohet që ata të
përfshihen në mënyrë aktive në grupet e
aktiviteteve jashtëshkollore.

Bursa studimi

Art

Eskursione
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Zvicër

Aiglon College

dhe formohen aftësitë e mësimit indivi-
dual. Programi shkollor është dy-gjuhësh
në anglisht dhe frengjisht, fakt i cili ofron
mundësinë për të perfeksionuar aftësitë
gjuhësore në të dyja gjuhët. Nxënësit, ni-
veli i së cilëve nuk është dhe aq i mirë, u
ofrohet kurse të gjuhës angleze shtesë,
për t’u përfshirë në programin e bazës.
Mësimi bëhet në klasa të vogla, në një ra-
port 6:1, fakt i cili lejon një metodë indivi-
duale dhe monitoron progresin e lëndëve
dhe çdo etapë tjetër të përgatitjes.

Nxënësit përgatiten për provimet IGCSE. Në
program janë të përfshira lëndë me detyrim si
matematika dhe anglishtja, si edhe një numër
i madh lëndësh me zgjedhje, të cilat lejojnë
ndërtimin e një programi individual dhe flek-
sibël, konform i interesave dhe qëllimeve të
secilit nxënës. Gjatë periudhës së mësimit, je-
pen provime të brëndshme dhe bëhen pro-
jekte. Nxënësit të cilët studiojnë arte teatrale
marrin pjesë në një seri aktivitetesh praktike.

IB është një program dyvjeçar i akredituar,
i cili ofron një përgatitje të përgjithshme të
plotë dhe u rekomandohet nxënësve me
një potencial të lartë akademik dhe aftësi
në fushën e kërkimit, të cilët kanë si qëllim
të vazhdojnë studimet e larta. Nxënësit
mësojnë gjashtë lëndë me zgjedhje, tre
prej të cilave janë të avancuara, kurse 3 të
tjerat- nivel standart. Programi përfshin
‘Teorinë e njohurive’, një ese e mjaftues-
hme dhe CAS (Creativitz, Action. Service)
për të cilët, gjithashtu marrin note. Sistemi
i vlerësimit është deri në 7, ku 7 është nota
maksimale, kurse nota minimale kaluese
është 4. Për të marrë diplomën IB, duhen
minimum 24 pikë.

Në Aiglon ofrohen lëndët e mëposhtme IB:

Grupi 1- (gjuhë e parë e huaj) anglisht,
frëngjisht, gjermanisht, spanjisht, rusisht,
arabisht, japonezçe, portugalisht, italisht

Grupi 2- (gjuhë e dytë e huaj) anglisht,
frëngjisht (fillestarë dhe të avancuar), gjer-
manisht, spanjisht (fillestarë dhe të avan-
cuar), arabisht

Grupi 3- (Shkenca sociale)- biznes dhe
management, histori, filozofi, gjeografi
dhe ekonomi

Grupi 4- (Shkenca eksperimentale)- fizikë,

IGCSE

International Baccalaureate (IB)

Kolegji internacional Aiglon është theme-
luar në vitin 1949 dhe gëzon një reputa-
cion akademik të madh si dhe njohje inter-
nacionale. E ka filluar aktivitetin me vetëm
6 nxënës, komuniteti shkollor tani është i
përbërë nga nxënës dhe profesorë nga e
gjithë bota. Nxënësit janë nga 55 kombësi,
me prejardhje nga Britania e Madhe (13%),
Zvicra (10%) dhe SHBA (10%). Kujdesi ndaj
nxënësve manifeston elementin bazë të
çdo shkolle të mire. Të inkurajuar dhe të
mbështetur nga profesorët dhe tutored,
nxënësit i përkushtohen studimit dhe
zhvillojnë aftësitë e plota. Shkolla krenohet
me marrëdhëniet miqësore ndërmjet pro-
fesorëve dhe nxënësve dhe ofron siguri
dhe stabilitet në botën e teknologjive të
reja. Realizimet akademike të mira kanë në
bazë 7 parimet udhëzuese të formuluara
nga themeluesi i kolegjit, D-I. John Corlett,
që vjen me konceptin se udhëzimi e tejka-
lon shpjegimin në klasë dhe ka si qëllim
përgatitjen e nxënësve për jetën reale. Ob-
jektivi i tërë perosnelit didaktik është të
kontribuojë në zhvillimin e shumëanëshëm
të gjithë potencialit të nxënësit dhe formi-
mit të personaliteteve të forta me një për-
gatitje akademike të mire, rezistent fizi-
kisht dhe psikologjikisht, tolerantë para
kulturave dhe feve të ndryshme. Nxënësit
stimulohen që të zhvillojnë cilësitë si lider
dhe individualitetin, duke respektuar mar-
rëdhëniet e mira me ata përreth. Shkolla

këmbëngul për një mënyrë jetese të shën-
detshme, sportet dhe aktivitetet në fun-
ksion të interesave, duke zënë një vend të
rëndësishëm në kohën e lire. Gjatë viteve
të fundit, të diplomuarit e kolegjit janë
pranuar në universitete prestigjoze si
Cambridge, Oxford, Edinburgh, Durham,
Bath, Bristol, Nottingham, Warwick, LSE,
UCL, Imperial College, St. Martin’s, univer-
sitetet e Boston, Chicago, Montreal, To-
ronto, California, Pennsylvania etj. Kampusi
shkollor zë një sipërfaqe prej 46 000 metra
katrorë dhe është i përbërë nga 16 ndërte-
sa. Ndodhet në 1170 m lartësi, në pjesën
franceze të Zvicrës, në kantonin Bo, një
nga stacionet më të famshme të skisë- Vil-
lars. Qyteti më i afërt është Montreux, 30
km larg dhe Laussane, 52 km larg. Korpusi
shkollor përfshin laboratore me pajisje
modern dhe kabinete të gjuhëve të huaja
me teknika audio dhe video, një biblotekë
të pasur, qendër informatike. Nxënësit ka-
në në dispozicion një mensë të re, terren
futbolli dhe pishinë.

Shpjegimi bëhet në gjuhën angleze, sipas
sistemit arsimor britanik, duke ofruar një
numër të madh lëndësh. Në shkollën fillo-
re studiohen lëndë të kulturës së përgjit-
hshme, duke u fokusuar në lëndët me de-
tyrim si matematika, anglishtja dhe shken-
cat e natyrës. Në këtë periudhë formohen
interest e nxënësve në fusha të caktuara

Historia dhe përshkrim i shkurtër

Programe Akademike
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Mosha e nxënësve: 9 – 18 vjeç
Mosha e nxënësve në konvikt: 9 – 18 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 351
Numri i nxënësve në konvikt:
Numri i nxënësve të huaj: 351

Programe Akademike:
- IGCSE
- IB
- Kurse vere, pranvere dhe dimri të gjuhëve të
huaja

Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
Lista e notave të dy viteve të fundit
Rekomandim nga ana e profesorëve të gjuhës an-
gleze dhe matematikës
Test i gjuhës angleze, matematikë dhe kulturë e
përgjithshme (zhvillohet në shkollë) Intervistë me
drejtorin

Taksa për vitin shkollor: 2015 / 2016
Taksë për nxënësit në konvikt: 

69800 – 97280 franga zviceriane /vit në varësi të
klasës

Taksë regjistrimi: 2000 franga zviceriane

Depozitë: 13 000 franga zviceriane

Informacione të përgjithshme

Lloji:
- I kombinuar
- Shkollë internacionale pri-

vate me konvikt

Aeroporti më i afërt:
Gjeneva – 2, 5 orë

Vendndodhje:
Villars, kantoni Bokimi dhe biologji, mjedisi përreth

Grupi 5- (Matematikë)- shkenca matema-
tike, matematikë

Grupi 6- (Arte)- muzikë, art teatral, arte vi-
tuale, histori (niveli i avancuar), kimi (niveli
i avancuar), frëngjisht.

Shkolla ka gjashtë godina për nxënësit më
të mëdhenj dhe dy për ata më të vegjlit:
Alpina, Belvedere, Clairmont, Chantecler,
Delaware, Exeter, La Baita dhei La Casa. Të
gjitha ndërtesat janë shumë pranë njëra-
tjetrës dhe kanë dhoma të përbashkëta.
Çdo hotel ka mensë. Vajzat dhe djemtë ja-
në të akomoduar veç në dhoma me nga 4
krevate. Pjesa më e madhe e jetës së nxë-
nësve zhvilloht në hapësirën e hotelit. Ob-
jektivi është krijimi i një atmosferë familja-
re, ku nxënësit të mësojnë dhe të zhvilloj-
në personalitetin. Çdo nxënës mban një
lloj përgjegjësie në varësi të moshës dhe
eksperiencës së tij. Profesorët rrinë në një
konvikt të veçantë dhe përfshihen drej-
tpërdrejt në jetën e nxënësve, së bashku
me tutorët e hotelit. Ushqimi përgatitet në
mënyrë të centralizuar dhe u shpërndahet
konvikteve. Në territorin e shkollës është
një Qendër Mjekësore, i cili është gjatë
gjithë kohës në dispozicion të nxënësve.

Sport

Sporti përfshin një pjesë të rëndësishme të
programit shkollor dhe të jetës shkollore.
Nxënësit mund të praktikojnë shumë spor-
te, pavarësisht nivelit- fillestar ose të avan-
cuar. Shkolla ndodhet afër pistave të skisë.
Shumë pranë ndodhet një pishinë, pistë
patinazhi, terrene tenisi, squash, basket-
bolli dhe futbolli. Në vjeshtë nxënësit prak-
tikojnë tenis, basketboll, volejboll, fitness,
squash, joga, not, aerobi, futboll, rugbz
dhe atletikë. Në stinën e ftohtë nxënësit
praktikojnë ski ose snowboard 4 orë në ja-
vë. Aktivitetet zhvillohen nën vëzhgimin e
disa intruktorëve të aftë.

Arte, muzikë dhe teatër

Shkolla ofron një program të pasur në fus-
hën e artit, muzikës dhe teatrit, duke orga-
nizuar dhe aktivitete të tjera si balet klasi,
punë në studio filmash dhe leksione tek-
nologjie muzikore. Punët e nxënësve të ci-
lët merren me art janë të ekspozuara në
Alpina Hall, e cila ndodhet afër njërës nga

ndërtesave të shkollës. Përveç aktiviteteve
muzikore që janë me detyrim, nxënësit ka-
në mundësi të marrin leksione shtesë pia-
no, kitare, violin, violinçel, flaut, saksofon si
dhe leksione kantoje. Pothuajse gjysma e
nxënësve vazhdojnë leksione shtesë muzi-
kore. Gjithashtu, teatri është shumë i fam-
shëm për nxënësit.

Aktivitete jashtëshkollore

Akomodim

Aiglon College organizon kurse të gju-
hëve angleze dhe franceze në stinën e
dimrit, pranverës dhe verës. Studimi i
gjuhës kombinohet me një program
sportive dhe kulturor të pasur dhe me
shumë aktivitete argëtuese.

Në fund të javës organizohen ekspedi-
ta, udhëtime me fjetje në jashtë, eskur-
sione në qytetet më të mëdha të Zvi-
crës- Gjenva, Lausanne, Berna dhe
Montreux.

Kurse të gjuhëve të huaja në verë 
dhe dimër

Taksa shtesë:
Aiglon College Alumni Eagle Association - 2000
CHF (është e përfshirë vetëm në faturën e se-
mestreve  të para)
Tarifa fillestare për veshjen - 2700 - 3700 CHF
Sigurimi I shëndetit - 2050 CHF / vit 
ESL - 14 200 CHF / vit
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Zvicër

Institut auf dem Rosenberg

Institut auf dem Rosenberg është theme-
luar në vitin 1889 nga Dr. Ulrich Schmidt
dhe ndodhet në Saint Gallen, në pjesën
gjermane të Zvicrës, vetëm 70 km larg Zu-
rich-ut. Qyteti mban emrin e murgut Galus,
i cili është vendosur në këto vende që në
shekullin e VII. Vendoshja perfekte e qytetit
ndërmjet kodrave Santis dhe liqeni Boden-
see, i kanë krijuar reputacionin prej qytet-
kopësht. Qyteti është i njohur për universi-
tetet e vjetra dhe qendrën historike me
shumë shtëpi të vjetra dhe dyqane pikto-
reske.

Shkolla gëzon një reputacion të shkëlqyer
dhe njohje internacionale. Pas luftës së parë
botërore instituti bëhet pronë e familjes
Gademan, të cilët janë pronarët e shkollës
edhe tani. Gjatë kohës, shkolla u afirmua si
një nga shkollë-konviktet kryesore të Zvi-
crës. Motoja e shkollës janë fjalët e pedago-
gut Heinrich Pestalozzi, i cili thoshte që ob-
jektivi i shkollës është të na mësojë si të je-
tojmë.

Çdo i ri përfaqëson një entitet të ndarl dhe
meriton një vëmendje individuale në trajni-
min dhe formimin  e tij. Kalimi i kohës me
nxënës të kombësive të ndryshme formon
aftësi si socializimi dhe bashkëjetesa me të
tjerët dhe i ndihmon të zbulojnë dhe të kri-
jojnë besim ne vetvete. Përveç këtyre, zotë-
rimi i gjuhëve të huaja, respektimi i kën-
dvështrimeve të ndryshme dhe aftësia për
të mare  vendime janl kryesore për karrie-
rën e ardhshme të secilit nxënës. Të diplo-
muarit e shkollës pranohen në universitetet
e famshme si EBS Londër, St. Martin’s Colle-
ge, Aston University, universitete nga Gje-
neva.

Baza shkollore ndodhet në një sipërfaqe
prej 100 mijë metrash katrorë, në një rajon
vendbanimi nga Saint Gallen. Shkolla dipo-
non disa njësi shkollore dhe konvikte, të
rrethuara nga një park i mrekullueshëm.

Seksioni anglo-amerikan

Diploma amerikane për arsimin e me-
sëm
Shkolla ofron një përgatitje akademike ci-
lësore dhe mbështetje të plotë gjatë gjithë
procesit të mësimit- që nga dhënia e më-
simit në klasë dhe ndihma gjatë përgatit-
jes individuale, deri në përgatitje për inter-
vistën dhe konsulltime për t’u regjistruar
në universitet.
Programi shkollor përfshin studimin e lën-
dëve të ndryshme. Trajnimi mbaron me
marrjen e diplomës të shkollës së mesme
(High School Diploma)

Advanced Placement (AP)
Është një program amerikan i përshtat-
shëm për nxënësit me rezultate të mira, të
cilët duan të vazhdojnë studimet në uni-
versitet. Ata mund të studiojnë më thellë
kurset ekstra të një niveli akademik më të
lartë, zakonisht ekuivalent me materialet të
cilat do të studiohen gjatë dy viteve të pa-
ra të universitetit. Studimi përmbyllet me
provime, rezultatet vlerësohen nga 1-5.
Rezultatet e arritura me programin AP për-
bëjnë një nga kriteret për pranimin në uni-
versitetet e SHBA-së dhe në 19 shtete te
tjera. Mbi 90% e kolegjeve dhe universite-
teve amerikane ofrojnë kredite për rezulta-
te më të larta se 3, kurse të diplomuarit
me nota të shkëlqyera në të gjitha lëndët
mund të regjistrohen direkt në vitin e dytë
në universitet.

Diploma anglisht për arsimin e mesëm

Nxënësit fillojnë studimet pas një program
kulture të përgjitshëm dhe përgatiten për
lëndët për të cilat do japin provim shteti.
Ata të cilët kanë nivelin e përshtatshëm,
vazhdojnë kurset ekstra të gjuhës angleze. 

Historia dhe përshkrim i shkurtër Programe Akademike

GCSE

Shkolla ofron një shumëllojshmëri lëndësh
në fusha të ndryshme. Nxënësit kanë në
dispozicion këshilltarë akademik të cilët i
ndihmojnë në përzgjedhjen korrekte të
lëndëve, në varësi të kapacitetit dhe objek-
tivave të gjithësecilit. Këshilltarët monitori-
zojnë nxënësit dhe i ndihmojnë për regjis-
trimin në universitete.

Seksioni gjerman

Programi është i akredituar nga province
Baden Württemberg dhe përgatit nxënësit
për provimet Abitur. Ofrohet një përgatitje
profile në ekonomi. Të diplomuarit mund
të kandidojnë në universitetet e Gjermani-
së dhe Austrisë.

Seksion zvicerian

Në këtë seksion bëjnë pjesë nxënësit e kla-
save 1-13

Programi për arsimin e ulët ofron një për-
gatitje të  specializuar në fushën e tregtisë
për zhvillimin e nivelit të kualifikimit. Gjim-
nazi i përgatit nxënësit për t’u paraqitur në
provimet e matures zvicerna. Trajnimi bë-
het në bashkëpunim me shkollën shtetëro-
re Trogen. Të diplomuarit mund të kandi-
dojnë për universitete të ndryshme zvice-
rane.

Seksioni Italian

Esame di Stato- ka si qëllim marrjen e di-
plomës së arsimit të mesëm italiat, i vlef-
shëm për regjistrimin në universitetet zvi-
cerane dhe italiane. Sistemi italian i arsimit
të mesëm përbëhet nga tre orientime, prej
të cilave nxënësit zgjedhin profilin shken-
cor, gjuhësor ose teknik që duan. Nxënësit
përatiten për maturen italiane.

Përgatitje gjuhësore

Shkolla ofron një përgatitje gjuhësore in-
tensive në rastin kur nxënësi nuk ka nivel
të mjaftueshëm për të filluar programin
akademik bazë. Numri i orëve të studimit
përcaktohet në varësi të nevojave indivi-

A-levels
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Mosha e nxënësve: 6 – 18 vjeç
Mosha e nxënësve në konvikt: 6 – 18 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 350

Programe Akademike:
- Seksioni anglo-amerikan- GCSE, A-Levels, High

School Diploma, AP
- Seksioni gjerman- Abitur
- Seksioni zviceran- Swiss Matura
- Seksioni italian- Matura Italiana
- Përgatitje gjuhësore
- Kurse vere të gjuhëve të huaja

Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
- Lista e notave të tre viteve të fundit
- Rekomandim nga ana e profesorit
- Test në gjuhën angleze- për nxënësit nën 16 vjeç
- Intervistë për nxënësit 15 vjeç (mund të bëhet në

zyrat e Integral)

Taksa për vitin shkollor: 2015 / 2016
Taksë për nxënësit në konvikt: 84 000 franga zvice-
riane/vit
Depozitë: 25 000 franga zviceriane (i rimbursues-
hëm)
Provimet: 500 franga zviceriane / provimi

Informacione të përgjithshme

Lloji:
- I kombinuar
- Shkollë private me konvikt

Aeroporti më i afërt:
Zurich – 1 orë

Vendndodhje: Saint Gallen

duale të nxënësve. Institut auf dem Rosen-
berg është qendër ekzaminimi e akredi-
tuar ku bëhen provimet SAT, ACT dhe TO-
EFL, provimet për Cambridge.

Nxënësit janë të akomoduar në kampuse
të ndryshme, në varësi të moshës. Nxënë-
sit më të vegjël akomodohen në dhoma
me 2-4 krevate kurse ata më të mëdhenjtë,
në dhoma individuale ose dyshe. Banjot
janë të vendosura në çdo kat.

Shkolla disponon terrenet e veta të tenisit,
futbollit, basketbollit, barkë për ski. Nxënë-
sit mund të regjistrohen në ekipet e çikliz-
mit malor, golf, volejboll dhe tenis. Ofro-
hen kushte të shkëlqyera për praktikimin e
notit, hipizmit, fitnesit, kërcimit, patinazhit,
hokej, ski dhe snowboarding, alpinizëm.
Rregullisht organizohen vizita kulturore në
Zurich, Gjenevë, Lucerna, Milani, Munchen
ose Insbruck, si dhe vizita në muze, galeri
arti, teatër, opera, etj.

Shkolla ofron bursa nxënësve me rezultate
akademike të shkëlqyera në fushën e arte-
ve dhe sportit.

Akomodim

Aktivitete jashtëshkollore

Bursa studimi

Gjatë verës organizohen kurse të gju-
hëve të huaja në vende të ndryshme:
Saint Gallen, Arosa dhe Seefeld. Ofro-
hen kurse të gjuhës angleze, gjermane,
franceze dhe italiane. 

Gjatë dimrit shkolla ofronë kurse an-
glisht dhe gjermanisht dhe sporte
dimri.

Shkolla ofron kurse të gjuhës angleze
dhe gjermane  për të rriturit (Academy
Adult).Programi për të rritur është
ofruar në grupe shumë të vogla ose ed-
he si shkollim privat.

Kurse të gjuhëve të huaja gjatë verës
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Zvicër

Leysin American School

në e njohurive’, me qëllim që të zhvillojë
një mendim kritik dhe të marrë një përm-
bledhje të teorisë së njohurive (epistemo-
logji). Në përfundim të programit duhet të
shkruajë një ese mbi një temë të paracak-
tuar, nota do të përfshihet në rezultatet e
përgjithshme të vlerësimit për diplomën
IB. Nxënësit janë të përfshirë në aktivitete
jashtë shkollore, ku përfshihet departa-
menti CAS (Creativitz, Action, Service), për
të cilin vlerësohen gjithashtu me notë.

Anglishtja si gjuhë e huaj (ESL)
Ky program është pjesë e trajnimit dhe ës-
htë për nxënësit niveli i të cilëve nuk është
i mjaftueshëm për të filluar direkt me pro-
gramin akademik të përgjithshëm. Ofro-
hen përgatitje intensive të gjuhës dhe kur-
se të specializuara në fushën e shkencave
ekzakte dhe sociale.

Kurse vere të gjuhës së huaj (9-19 vjeç)
Kursi i verës për gjuhë të huaja zhvillohet
në shkollë dhe përbën një rast ideal për
perfeksionimin e aftësive gjuhësore të
kombinuara me aktivitete të ndryshme në
lidhje me interest, sport dhe eskursione në
kohën e lirë. Kurset zgjasin 2 ose 3 javë
dhe bëhen në korrik ose gusht. Llojet e
kurseve të ofruara janë:

-Aventura malore (8-12 vjeç)
Programi përfshin kurse të gjuhës franceze

Leysin American School (LAS) është theme-
luar në vitin 1960 nga Fred dhe Zigfrid Ott
dhe është një nga shkollat kryesore interna-
cionale të Zvicrës. Shkolla është e akredituar
nga Shoqata e Shkollave dhe Kolegjeve të
Shteteve Qëndrore të SHBA-së, nga Komi-
teti i Shkollave Internacionale i Britanisë së
Madhe dhe Organizata Internacionale e
Standartizimit (ISO) 9001:2000. Misioni
kryesor i gjithë kolektivit të profesorëve ës-
htë të edukojë të rinjtë me mendime të reja
si formimi i karaktereve të forta, zhvillimi i
ndjenjës së drejtësisë dhe interest para pro-
blemeve të shoqërisë, pergjegjësia në mar-
rjen e vendimeve, të mbështesin këndvësh-
trimet e tyre, toleranca kundrejt kulturave të
ndryshme dhe respektimi i opinioneve të
huaja. Parimet filozofike dhe morale, të
trashëguara nga familja Ott, janë përgatitje
akademike cilësore dhe formime të aftësive
për të mësuar përgjatë gjithë jetës; pro-
gram i ekuilibruar për zhvillimin e mire të
potencialit artistik, intelektual dhe fizik të
secilit nxënës; arsimim internacional dhe
mbështetje e modelit ‘qytetar universal’ e
bazuar në Deklaratën e të Drejtave të Nje-
riut, krijimi i një ambjenti të ngrohtë dhe të
këndshëm, bashkëpunim i plotë me prindë-
rit nëpërmjet organizimeve të seminarëve
dhe të takimeve të rregullta. LAS zë një
vend special në zemrat e secilit nxënës, i cili
në çdo moment mund të mbështetet tek
profesorët dhe shokët dhe të ndjejë një
ambjent familja mes miqve të afërt. Atmos-
fera internacionale dhe përfshirja sociale e
nxënësve në klube të ndryshme interesash,
eskursione edukative dhe aktivitete sportive
përbën premise e një arsimimi të mirë dhe
të zhvillimit individual.

Një pjesë e madhe e të diplomuarve pra-
nohen në universitetet prestigjoze si Har-
vard, Cornwell, Yale, Princeton, Institutin
Teknologjik të Massachusetts, Stansford,
universitetet e California, Pennsylvania,
Edinburg, St. Andrew’s, Manchester etj. Çdo
vit në LAS studiojnë nxënës nga mbi 50
shtete, shumica nga SHBA-ja, kombësitë e
tjera përbëjnë pothuajse 8% të numrit total
të nxënësve. Duke u bazuar në tradita,
shkolla mendon për të ardhmen duke
menduar që nxënësit e saj do të jenë lider
botëror në të ardhmen.

Baza shkollore, e përbërë nga 10 ndërtesa,
ndodhet në pjesën franceze të Zvicrës, në
stacionin dimëror të famshëm Leysin, në
1300 m lartësi, me një pamje mahnitëse
nga Rohne. Gjeneva ndodhet vetëm një orë
e gjysmë larg me makinën, kurse deri në
qytetet më të mëdha të vendit, Montreux,
Laussane dhe Berna, ekzistojnë mjete
transporti të përshtatshme. Nxënësit kanë
në dispozicion klasat për eksperimente
shkencore, sallë kompjutrash, internet wire-
less, biblotekë me multimedia, sallë kon-
certesh, studio për design, qendër për artet
vizuale, sale sporti multifunksionale, qen-
dër fitnesi dhe terren për squash, qendër
mjekësore dhe agjenci për udhëtimet edu-
kative dhe eskursionet.

Advanced Placement (AP)
Programi u rekomandohet nxënësve shu-
më të mire në gjimnaz. Këta mund të stu-
diojnë në mënyrë të detyruar kurse ekstra
të një niveli akademik më të lartë, zako-
nisht ekuivalent me lëndët që studiohen
në vitin e pare të universitetit. Shkolla
ofron dhe përgatitje të specializuar për
TOEFL dhe SAT.

International Baccalaureate (IB)
IB është një program dy vjeçar i njohur në
nivel botëror, i përshtatshëm për nxënësit
ambiciozë me një potencial akademik të
lartë, të cilët duan t’i vazhdojnë studimet e
larta. Shumica e nxënësve i fillojnë studi-
met me këtë program, viti i pare është pe-
riudha e proves për vlerësimin e aftësive
dhe rezultateve akademike të secilit nxë-
nës. Ofrohen lëndë të ndryshme me zgjed-
hje IB, pavarësisht nqs nxënësi do të marri
diplomë apo çertifikatë. Edhe pse nuk ek-
ziston rregull në zgjedhjen e lëndëve me
zgjedhje, disa prej tyre rekomandohen për
marrjen e diplomës IB. Nxënësit që nuk
marrin nota të larta, vazhdojnë programin
e përgjithshëm për diplomën amerikane
për mbarimin e shkollës së mesme. Përqin-
dja e marrjes së diplomës IB është mbi
90%. Nxënësit studiojnë 6 lëndë nga fus-
hat e mëposhtme: gjuha e huaj e parë,
matematikë, shkenca eksperimentale dhe
sociale, arte ose një lëndë nga fushat e
mëparshme. Çdo nxënës i duhet të bëjë
një kurs të formimit professional në ‘Teori-

Programe Akademike

Historia dhe përshkrim i shkurtër
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Mosha e nxënësve: 14 – 19 vjeç
Mosha e nxënësve në konvikt: 13 – 19 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 400
Numri i nxënësve në konvikt: 350
Numri i nxënësve të huaj:350

Programe Akademike:
- US High School Diploma
- American College-Preparatory (АР)
- IB Diploma
- Anglishtja si gjuhë e dytë (ESL)
- Kurse të gjuhëve të huaja gjatë verës

Kërkesat për aplikim:
- Lista e notave të tre viteve të fundit dhe raporte

të vitit shkollor në kurs
- Rekomandim nga profesori i matematikës dhe

anglishtes
- Rekomandim nga drejtoresha e shkollës
- Pyetësor për nxënësit dhe ese 300 faqe shkrimi:
- Kopie e pashaportës
- Fotografia e kandidatit e skanuar

Taksa për vitin shkollor: 2015 / 2016

Taksa për nxënësit në konvikt:  79 500 franga zvice-
riane/vit
Taksë regjistrimi: 500 franga zviceriane
Depozitë - 5000 franga zviceriane

Taksa shtesë:
- Fondi për mirëmbajtjen e bazës shkollore/pagu-

het vetëm nga nxënësit e rinj që regjistrohen
(2500 franga zvicerane)

- Lek xhepi  - CHF 8000 / vjetore
- Tarifat e testimeve – rreth  CHF 1000
- Uniformë: afërsisht 850 franga zvicerane 
- Marrja me qerra i veshjes sportive: afërsisht

1000-5000 franga zvicerane 
- Taksa për furnizimet shkollare të rekomanduara

500 franga zvicerane /vit
- Transferim nga/deri në aeroportin Gjeneva jashtë

ditëve të parashikuara. 300 franga zvicerane  (1
drejtim)

- Shpenzime IT - 2760 CHF (perfshihen laptop-I,
iphone dhe karta sim)

Kurse vere të gjuhëd dë husj në paundin britanik:
- 3 javë- 27 qershor, 18 korrik, 6100 franga zvicerane 
- 4 javë- 27 qershor, 18 korrik, 8700 franga zvicerane 

Informacione të përgjithshme

Aeroporti më i afërt:
Gjeneva – 2 orë

Vendndodhje:
Leysin

Lloji:
-kombinuar
-Shkollë ndërkombëtare
me konvikt

për fillestarë ose anglisht, gjeografinë e
Zvicrës dhe studimi i bukurive natyrore të
Alpeve, arti dhe profesionet artistike, dra-
më dhe show-i i talenteve.

-Eksplorimi i Alpeve (13-15 vjeç) dhe
Sfida e Alpeve (16-19 vjeç)- Programi për-
fshin kurse matematike për nivele të
ndryshme, përgatitje të specializuar për
TOEFL dhe SAT, përgatitje në lëndët IB (li-
terature angleze, algjebër, shkrime creati-
ve, ese/dramë, piano, kitare, vizatim, qer-
ramik, punime artizanale dhe fotografi,
kompjutra dhe informacione teknologjike,
kultura të huaja dhe fe)

Shkolla ofron 6 kampuse- 3 për vajza, 3 për
djem, mensë të bollshme, qendër relaksimi
për nxënësit ‘Red Frog Café’ dhe mundësi
argëtimi në çdo kampus. Akomodimi bëhet
në dhoma me 2 ose 3 krevate, me telefon
dhe internet, banjo individuale dhe terrace
që ka pamje nga kreshtat malorë që e rret-
hojnë. Në kampus ka dhom atë përbashkë-
ta për relaksim dhe argëtim, kuzhina të
përdorueshme dhe lavanderi. Nxënësit tre-
gojnë kujdes për rregullin dhe pastërtinë.

Shkolla ofron një program studimi të ekui-
libruar, aktivitetet jashtëshkollore, sportive
dhe udhëtime kulturore. Në 4 pasdite në
javë, nxënësit merren me aktivitete të
ndryshme, në varësi të interesave të tyre.

Sporti zë një vend të rëndësishëm në pro-
gramin e shkollës, duke i dhënë nxënësve
shumë mundësi për praktikimin e këtyre
sporteve: basketboll, volejboll, futboll, not,
tenis, hipizëm dhe squash. Ofrohen edhe
ski dhe snowboard, patinazh dhe hokej,
ngjitje dhe golf. Ekipet e shkollës marrin
pjesë në konkurset me shkollat internacio-
nale.

LAS ka orkestër, kor, studio kërcimi, trup
teatri, klube fotografie dhe gjuhesh të
huaja, departamentin e paqes dhe të soci-
lizimit të kombeve të ndryshme. Nxënësit
redaktojnë revistën letrare të shkollës dhe
albumin me foto. Organizohen vizita në
muze, kinema, teatër, eskursione në vende
interesante dh kulturore të Zvicrës, si edhe
udhëtime edukative në destinacione të
ndryshme europiane.

Aktivitete jashtëshkollore

Akomodim
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Zvicër

TASIS – The American School in Switzerland

TASIS- Zvicra është shkolla private amerika-
ne më e vjetër në Europe, ku vlerat e qyte-
tërimit perëndimor janë të ndërthurura me
ato internacionale.

E themeluar në vitin 1956, shkolla krenohet
edhe sot me rezultatet e shkëlqyera të nxë-
nësve të saj, me ambjentin miqësor, diver-
sitetin dhe unitetin e saj. Këtu studiojnë
nxënës prej më shumë se 42 kombësish,
përqindja më e madhe vjen nga shtetet eu-
ropiane dhe SHBA-ja. Të diplomuarit vazh -
dojnë studimet në universitetet elitare në
mbarë botën.

Shkolla është e pozicionuar në pjesën ita-
liane të Zvicrës, në krahinën jugore Ticino.
Baza arsimore është e vendosur në shpatet
afër fshatit Montagnola, ku shihet një pam-
je panoramike e liqenit Lugano. Arkitektura
e ndërtesave historike është në harmoni të
plotë me pejsazhet malore piktoreske, më
e rëndësishmja është ‘Villa de Nobili’, e
emëruar sipas Marchiz de Nobby, ambasa-
dorit Italian në Zvicër. Në këtë ndërtesë ës-
htë administrimi i shkollës, kantina, një pje-
së e dhomave të gjumit dhe laboratori i
shkencave eksperimentale. I tërë kompleksi
shkollor është ndërtuar duke pasur para-
sysh evolimin e nevojave dhe kërkesave të
funksionimit edhe komoditetit. Ndërtesat
Monticello dhe Palestra sëbashku me bi-
blioteken formojnë pjesën qëndrore të
kampusit. Këtu ndodhet laboratori i infor-
matikës, salla e muzikës, një studio vallë-
zimi, salla e sportit dhe një pjesë e klasave
si dhe dhomat e gjumit.

Një nga objektiva kryesore të shkollës ës-
htë të ofrojë një përgatitje akademike të
mire e cila lejon vazhdimin e studimeve në
universitetet më të mira të botës. Janë pa-
rashikuar jo vetëm aktivitete formimi në
klasë, laboratore dhe klube interesi, por
edhe eskursione edukative në destinacio-
ne tërheqëse, eskursione një-ditore dhe
pushime për ski në Crans Montana.

Mbi 50% të mësuesve kanë bërë master
dhe doktoraturë. Shkolla ofron mbështetje
të plotë gjatë procesit mësimor- nga

shpjegimi në klasë, mbikëqyrje dhe asis-
tencë gjatë studimit individual, kurse për
studimin e matematikës dhe gjuhëve të
huaja deri në përgatitje për intervista dhe
konsulltime për aplikimet në universitete.
TASIS është një qendër ku bëhen provimet
SAT, ACT, Advanced Placement, IB dhe TO-
EFL.

Për të marrë diplomën e gjimnazit, nxënë-
sit duhet të kenë të paktën 19 kredite. Për-
veç programit bazë, janë ofruar programet
Advanced Placement dhe International
Baccalaureat.

Advanced Placement (AP) – është një
program amerikan i përshtatshëm për nxë-
nësit me rezultate të mira, të cilët duan të
vazhdojnë studimet në universitet. Ata
mund të studiojnë më thellë kurset ekstra
të një niveli akademik më të lartë, zako-
nisht ekuivalent me materialet të cilat do
të studiohen gjatë dy viteve të para të uni-
versitetit. Studimi përmbyllet me provime,
rezultatet vlerësohen nga 1-5. Rezultatet e
arritura me programin AP përbëjnë një
nga kriteret për pranimin në universitetet e
SHBA-së dhe në 19 shtete te tjera. Mbi
90% e kolegjeve dhe universiteteve ameri-
kane ofrojnë kredite për rezultate më të
larta se 3, kurse të diplomuarit me nota të
shkëlqyera në të gjitha lëndët mund të
regjistrohen direkt në vitin e dytë në uni-
versitet. Sistemi britanik i arsimit barazon
rezultatet e provimeve AP në A-Levels.
Nxënësit duhet të marrin së paku tre pro-
vime që të konkurojnë në universitetet e
Britanisë së Madhe ose në universitete të
tjera europiane. Universitetet e Gjermanisë
dhe Austrisë kërkojnë së paku 4 lëndë,
kurse ato të Zvicrës-5.

TASIS- Zvicra ofron lëndët e mëposhtme
AP: histori arti, biologji,
matematikë/AB/dhe/BC/, gjuhë dhe letërsi
angleze, ekonomi, histori europiane, gjuhë
franceze, letërsi franceze, gjuhë spanjolle
dhe historinë e Amerikës.

International baccalaureat- IB (16-18
vjeç)- është një program dy vjeçar, i njohur
në plan internacional, i përshtatshëm për
nxënësit ambiciozë, me një potencial aka-
demik të lartë dhe që duan të vazhdojnë
studimet universitare.

Historia dhe përshkrim i shkurtër

Programe Akademike

Nxënësit duhet të studiojnë gjashtë lëndë
me zgjedhje nga grupe të ndryshme, kurse
së paku tre lëndë janë të thelluara (HL),
ndërkohë të tjerat janë standarte (SL).

Lëndë IB të ofruara nga TASIS:

Grupi 1/ gjuha e parë e huaj A1/: anglisht
(HL/SL); gjermanisht (HL/SL); italisht
(HL/SL); dhe ruse (HL/SL). Me zgjedhje
nxënësit mund të përgatiten idividualisht
dhe të ekzaminohen në gjuhën amtare.

Grupi 2/ gjuha e dytë e huaj A2/: anglisht
(HL/SL); frëngjisht (HL/SL); spanjisht
(HL/SL); italisht (HL/SL)

Grupi 3/ Personalitet dhe shoqëri/: eko-
nomi (HL/SL); histori (HL/SL); histori arti
(SL)

Grupi 4/ Studime eksperimentale/: bio-
logji (HL/SL); kimi (HL/SL); fizikë (HL/SL);
ose ekosisteme (SL)

Grupi 5/ Matematikë (HL/SL)/: shkenca
matematike (SL)

Grupi 6/ Arte/: teatër (HL/SL); arte vizuale
(HL/SL) ose lëndë me zgjedhje nga grupet
1-4.

Çdo nxënës i programit IB duhet të bëjë
një kurs të formimit profesional në ‘Teori-
në e njohurive’, me qëllim që të zhvillojë
një mendim kritik dhe të marrë një përm-
bledhje të teorisë së njohurive (epistemo-
logji). Në përfundim të programit duhet të
shkruajë një ese me 1200-1600 fjalë mbi
një temë të paracaktuar, nota do të për-
fshihet në rezultatet e përgjithshme të vle-
rësimit për diplomën IB.
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Mosha e nxënësve: 4-18 vjeç

Mosha e nxënësve në konvikt: 13 - 18 vjeç

Numri i përgjithshëm i nxënësve: 512

Numri i nxënësve në konvikt: 271

Numri i nxënësve të huaj: 378

Programe Akademike:

- American College-Preparatory

- IB Diploma

- Anglishtja si gjuhë e huaj (ESL)

- Kurse të gjuhëve të huaja gjatë verës

Kërkesa për pranim për studentët e huaj:

- Lista e notave të tre viteve të fundit

- Test SLEP

- Letër motivimi

- Rekomandim nga 3 mësues/ kujdestar (profeso-
rët e matematikës dhe të gjuhës angleze)

Taksa për vitin shkollor: 2015 / 2016

Taksa për nxënësit me konvikt: 75 000 franga zviceria-
ne/vit

Taksë regjistrimi: 300 franga zviceriane

Depozitë regjistrimi: 3 000 franga zviceriane (i rimbur-
sueshëm)

Taksë shtesë:

Fondi për mirëmbajtjen e bazës shkollore/paguhet
vetëm nga nxënësit e rinj që regjistrohen (5 000
franga zvicerane)

Taksë diplomimi: 350 franga zvicerane

Të diplomuarit marrin dy diploma- diplo-
mën IB dhe diplomën TASIS për arsimin e
mesëm.

Gjuha angleze si gjuhë e dytë (ESL)

Shkolla ofron kurse intensive të gjuhës an-
gleze për nxënësit niveli it ë cilëve nuk ës-
htë i mjaftueshëm për të filluar direkt me
programin akademik bazë. Ekstra, ata më-
sojnë histori dhe shkenca eksperimentale
në një nivel elementar ose mesatar, në
funksion të aftësive të tyre gjuhësore.

Nxënësit akomodohen në shtatë ndërtesa
ku banojnë dhe pjestarë të personelit di-
daktik. Çdo shtëpi përfaqëson një komuni-
tet të ndarë ku bëhen takime, diskutime,
projektime filmash dhe aktivitete të tjera
sociale. Çdo nxënës ka një këshilltar i cili
merret me zhvillimin e tij dhe i cili ofron
asistencë atëherë kur është e nevojshme.

Të gjithë nxënësit marrin pjesë dy here në
javë në aktivitete të ndryshme sociale dhe
në vepra bamirësie, me qëllim që të for-
mojnë aftësitë si lider dhe përgjegjshmëri-
të.

Aktivitete sportive janë të detyrueshme
për të gjithë nxënësit dhe zhvillohen dy
here në javë. Nxënësit mund të regjistro-
hen në ekipet e rugby, futboll, volejboll,
not, atletizëm dhe golf me të cilat marrin
pjesë në turne të ndryshme me shkolla
nga Italia dhe Zvicra. Gjithashtu ofrohen:
aerobi, joga, not, sallë fitnesi, hipizëm,
squash, jogging, softball dhe basketboll.

Shkolla i kushton një vëmendje të veçantë
arteve, duke u konsideruar si mënyra më e
lehtë dhe e shpejt për t’u pasuruar kultura.
Shkolla ka klube artesh plastike, teatër,
muzikë dhe arte vizuale. Gjatë kohës së lirë
organizohen vizita në ekspozita, koncerte
dhe produksione teatrale. Çdo vit organi-
zohet një festival arti në pranverë, e cila
është shndëruar në një festim të kreativite-
teve të nxënësve. Program i festivalit për-
fshin interpretime të disa artistëve dhe
muzikanëve të njohur. 

Aktivitete sportive

Art

Akomodim

Informacione të përgjithshme

Aeroporti më i afërt:
Milano

Vendndodhje:
Montagnola, kantonal Ticino

Lloji:
- I kombinuar
- Shkollë private me konvikt

Gjatë periudhës së verës TASIS organi-
zon shumë kurse të gjuhëve të huaja në
Zvicër, Spanjë dhe Francë.

Në Zvicër kurset bëhen në dy vende:

Lugano (5-18 vjeç)- përdoret baza qën-
drore e shkollës. Ofrohen kurse të gju-
hës angleze, franceze dhe italiane. Për-
veç kësaj, mund të studiohet histori arti,
pikturë, muzikë, fotografi dixhitale pse
të luhet futbolll me ekipin e të rinjve të
Milanit. Programi për te kaluar kohën e
lirë është shumë interesant dhe tërhe-
qës.

Chateau D’Oex (11-18 vjeç)- kurset e
gjuhës angleze dhe franceze bëhen në
qytezën malore piktoreske Chateau
D’Oex, i cili ndodhet në pjesën franceze
të Francës.

Kurse të gjuhëve të huaja gjatë verës
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Overijssel, Ommen, Hollandë

International School Eerde

Sport, muzikë, ekzaminime në Shkollën
Mbretërore të Muzikës, lloje të ndryshme të
sporteve, dramë apo musicals janë vetëm
disa nga opsionet shumë aspekte që janë
në dispozicion. Çdo nxënës mund të zgjidgi
nga ndjekjet e shumta kulturore dhe objek-
teve sportive ku ka një fokus të fuqishëm
në sporte të klasit të lartë. Shkolla Eerde
ofron mundësi të gjera sportive në mjedisin
e kështjellës. Studenti do të gjejë të gjitha
objektet në vendi ose shumë afër. Duke fil-
luar nga shahu dhe palestër për futboll dhe
patinazh, nga basketbolli në atletikë, tenisi
dhe çiklizmi malor. Ata që kanë shumë tal-
ent mund të praktikojnë gjithashtu dhe një
numër të sporteve në një nivel profesional.
Çdo nxënës mund të mësojnë për të luajtur
të gjitha instrumentet në çdo nivel. 

Aktivitete Jashtëshkollore

ISE është e vetmja shkollë ndërkombëtare
me konvikt në Holandë. Ajo është vendosur
në një vend historik për studentët në të dy
nivelet fillor dhe të mesëm. Aktualisht num-
ri i studentëve është rreth 120, dhe shumë
nacionalitete janë të përfaqësuara, duke
përfshirë atë të vendit pritës. Shkolla është
e vendosur në një kështjellë të vjetër origji-
na e të cilës daton në shekullin e 12-të.
Kalaja Eerde  ka një histori të shquar. Per-
soneli mësimdhënës në Eerde është shumë
i kualifikuar dhe me përvojë, dhe sikurse
studentët e tyre ata kanë ardhur tek ne nga
shumë vende të ndryshme. Ata janë në
gjendje të pajisin studentët me një shkallë
të lartë të vëmendjes të individualizuar për
shkak të raportit të shkëlqyer staf/studentë.
Studentët janë të inkurajuar që të jenë të
vetë-motivuar, për të përqafuar qëllimin e
mësimit gjatë gjithë jetës dhe për të zhvillu-
ar një shkallë të lartë të vetëdijes ndërkom-
bëtare. Vizioni i ISE është që të sigurojë një
mjedis të sigurt në të cilin të gjithë nxënësit
të arritur akademike, për të demonstruar af-
tësitë e të menduarit kritik dhe të bëhen
qytetarë globalë të përgjegjshëm dhe të
mëshirshëm duke u përgatitur për fazën e
tyre të ardhshëm të jetës.

Kurrikulat të cilat  ofrohen aktualisht në
Eerde janë Primary Curriculum, the Inter-
national Middle Years Curriculum and the
Cambridge CS1, the International General
Certificate of Education (IGCSE) dhe the
International Baccalaureate Diploma.

The International Middle Year Curriculum
(IMYC) dhe Cambridge Secondary 1 (CS1)
curriculum janë përdorur në shkollat
shtetërore, shkollat publike dhe shkollave
ndërkombëtare në të gjithë botën. Shkolla
Ndërkombëtare Eerde ofron të dyja dhe
kombinon më të mirën e këtyre dy pro-
grameve arsimore. IMYC është zhvilluar
posaçërisht për studentë të moshës ndër-
mjet 11 dhe 14 dhe është një kombinim i
teorisë, dhe të mësuarit individual të
fokusuar. Programi kontribuon drejt kom-
petencave personale të nxënësit. Përveç
kësaj, IMYC do të bëjë të vetëdijshëm

nxënësit e kombësisë dhe kulturës së tyre,
ndërsa ata gjithashtu zhvillojnë respekt
për ato të të tjerëve. IMYC jep nxënësve af-
tësitë dhe njohuritë për të punuar në të
ardhmen e tyre me besim. Matematika,
Shkenca, anglisht dhe TIK janë katër sub-
jektet e programit Cambridge Secondary 1
programme. Shkolla Ndërkombëtare Eerde
konsideron këto subjekte si thelbi i pro-
gramit të kombinuar.

Subjektet në dispozicion në IGCSE klasi-
fikohen si vijon: Languages- anglisht, hol-
landisht, frëngjisht, gjermanisht, spanjisht;
Humanities - Histori, Gjeografi; Shkenca -
Biologji, Kimi, Fizikë; Matematikë; Arte dhe
teknologji të Creative - Art & Dizajn, IT,
Studime Biznesi

Studentët duhet të zgjedhin një grup nga
gjashtë grupet e specifikuara më poshtë:
Grupi 1 (Language A):  English, Dutch,
German, French, Spanish, Chinese 
Grupi 2 (Language B): Dutch, French, Ger-
man, Spanish, Chinese, Russian 
Grupi 3 (Individual & Societies): European
History, Geography, Economics, Business
and Management 
Grupi 4 (Sciences): Biology, Chemistry,
Physics 
Grupi 5 (Mathematics): Mathematics,
Mathematical Studies 
Grupi 6 (Optional subjects):  Visual Art
and Design, Information Technology 

Të gjitha lëndët mund të ndiqen në të dy
nivelet standard dhe një nivel më të lartë.
Shumë kombinime janë të mundshme.
Këshilltari i karrierës dhe mësuesit do të
ndihmojë nxënësit të krijojnë së bashku
një paketë.

Nxënësit jetojnë në dhoma moderne dhe
janë nën kujdesin e kujdestarit të konviktit.
Zakonisht dy studentët me konvikt (maksi-
mumi i 3) të së njëjtës gjini dhe përafërsisht
të të njëjtës moshë ndajnë një dhomë. Stu-
dentët mund të personalizojnë dhomat e
tyre me postera, bimë, muzikë dhe libra. Me
rreth 15 kombësi nën një çati, atmosfera
është ajo e një familje e madhe ndërkom-
bëtare.

Informacione rreth shkollës

Programet Akademike

International Middle Years Curriculum
(IMYC) / Cambridge Secondary 1(CS1)
(11-14 vjeç)

IGCSE (14-16 vjeç)

IB (16-19 vjeç)

Akomodim

Mosha: 4-19

Numri i nxënësve: 130

Programet Akademike:

- IPC

- IMYP/CS1

- IGSCE

- IB

Kërkesat e hyrjes për studentët Ndërkombëtar
dhe provimet e hyrjes:

• Formulari i regjistrimit
• Listë notash të dy - tre vite 
• Letër Rekomandimi
• Test Anglisht dhe Matematik
• Intervistë

Tarifat e regjistrimit për vitin 2014/2015

Boarding students fee: € 39000 

Registration fee - 2950 euro (përfshirë MacBook)

Deposits - 2000 euro

Kosto shtesë:  
Intensive English (if necessary) – 1000 euro

Informacione të përgjithshme

Lloji:
-kombinuar
-Shkollë private me konvikt

Aeroporti më i afërt:
Groningen Airport Eerde 

Vendndodhje:
Overijssel, Ommen,
The Netherlands
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Mosha e nxënësve 9-12

Numri i nxënësve 2000

Numri i nxënësve me konvikt - 35

Numri i nxënësve ndërkombëtarë - 50

Programe akademike:

- Advanced Placement (AP)

- International Baccalaureate (MYP, DP)

- Honors Courses

- Integrated Arts Programme

- ESL 

- University/High School Dual Credit

Kërkesat e hyrjes për studentët ndërkombëtarë
dhe provimet e pranimit:

• ELTiS Test - 220 ose më e lartë
• A / B nota e përgjithshme mesatare
• Intervistë

Taksa e shkollimit 2015/2016

Tarifat vjetore konvikt - 14.500 $:

Tarifat shtesë:

Libra mësimor / Teknologji - $ 1000

Këshillim Akademik - $ 1000

Aktivitete / Transport - $ 1000

Kokomo, Indiana, USA

Kokomo High School

Informacione të përgjithshme

Lloji:
- I kombinuar
- Public School

Vendndodhje:
Kokomo, Indiana USA

Aeroporti më i afërt:
Indianapolis, 
Indiana dhe Chicago, Illinois

Shkolla e mesme Kokomo që daton nga
1874 ka një histori të gjatë, krenare dhe të
shquar në qytetin e Kokomo, shtetin e India-
nës. KHS merr krenarinë duke i shërbyer një
trupi të larmishëm kulturor studentor me
më shumë se 2000 studentë.
Misioni i shkollës është që t’i mundësojë
nxënësit të mësuarin gjatë gjithë jetës si pa-
sojë e një mjedisi të sigurt dhe pozitiv të të
mësuarit. Çdo nxënës është i sfiduar në një
kulturë të përsosmërisë dhe arritje që i
mundëson studentëve që të zhvillojnë aftë-
sitë e të menduarit dhe të mësuarit për të
arritur rritjen personale dhe potencialin
maksimal. Shkolla e mesme Kokomo është
krenare për historitnë akademike të suksesit.
Studentët e Kokomo mësojnë nga njëri-
tjetri, në një program rigoroz që përfshin 22
Advanced Placement (AP) courses dhe kurse
të kreditit të dyfishtë për kredi universitare.
Studentët KHS janë pranuar në shumë uni-
versitete prestigjioze përfshirë Harvard, Cor-
nell, Akademi Ushtarake, UCLA, Stanford,
Notre Dame, Indiana, Purdue, Northwestern,
Washington State, Pittsburg.

*International Baccalaureate – Diploma
Programme (DP)

*22 Advanced Placement (AP) Courses

*University/High School Dual Credit Pro-
gramme

Shkolla ka godina akomodimi për djemë
dhe vajza. Çdo nxënës ka një dhomë priva-
te. Banjo ndahet me një person tjetër, kuz-
hina, zona e studimit janë të përbashkëta.
Çdo student merr një laptop dhe sistem Wi
Fi si dhe të gjitha objekt shkollore. Trans-
porti sigurohet midis konvikteve e ambjen-
teve të shkollës.

* Kurse instrumentale (Band), AP Music
Theory, Chorus,
* Vajzat dhe djemtë basketboll, futboll
amerikan, futboll, mundje, baseball, sof-
tball, volejboll, dhe tenis
* AP Studio Art, Vizatim, Pikturë, Skulpturë,
Qeramikë, 3-D Art, Fotografi, Grafikë kom-
pjuterike.

Shkolla ofron mbi 100 aktivitete ekstra-kur-
rikulare - Liderët për të ardhmen e biznesit,
robotikë, të folurit dhe debat, Math Club,
Art Club, Ballroom Dancing, Gazetari,
World Language Club, National Honor So-
ciety etj.

Klasa KHS 2014 fitoi rreth 5 milionë dollarë
në bursa me një mesatare prej përafërsisht
11.000 $ për çdo të diplomuar. Çdo vit KHS
ka 3 deri në 5 studentë që fitojnë statusin
National Merit Scholar, ndërsa përafërsisht
25 fitojnë statusin AP Scholar.

Historia dhe përshkrim i shkurtër

Programe akademike

Shkolla ofron:

Akomodimi

Muzikë, Sport, Art

Aktivitetet jashtëshkollore

Bursat
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Boston, SHBA

CATS Academy Boston 

CATS Academy Boston është një gjimnaz
ndërkombëtar, pjesë e Cambridge Educa-
tion Group (CEG). Cambridge Education
Group(CEG) është një grup universitetesh,
të cilat ofrojnë programe të ndryshme të
trajnimit për studentët nga Britania e Mad-
he dhe vende të tjera.

Kampusi i parë amerikan i CATS është ven-
dosur në ish godinën e Trinity Catholic
High School, e cila u themelua në vitin
1893 në Newton, Massachusetts. Qasja jo-
në unike për mësimdhënie dhe mësimnxë-
nie është cilësuar si shëmbullore. "Ne kemi
marrë kohë për të zbuluar synimet dhe
qëllimet tuaja dhe më pas për të zhvilluar
një plan individual të të mësuarit për të
mbështetur progresin tuaj në çdo fazë të
mësimit. Ne udhëzojë studentët tanë të di-
plomuar me sukses stimulojmë, mendimin
kritik, komunikimin efektiv, dhe qytetarë
globalisht të vetëdijshëm.

CATS Academy Boston është e vendosur
në një ndërtesë historike të bukur. Kam-
pusi ynë me hapësirë mbi  16. 700 metër
katror përfshin: dhoma mësimi që lejojnë
klasa të vogla me vetëm 12 studentë për
kontributin maksimal të studentëve dhe
zhvillimin e tyre, whiteboards interaktive,
bibliotekën dhe burime online, laboratorë
shkencorë, një gjimnaz të madhë dhe dho-
më qendrimi për nxënësit.

CATS  Academy është e angazhuar për të
ndihmuar çdo nxënës të jetë i suksesshëm.

Në CATS Academy, numri i vogël i nxënës-
ve në klasë mundëson mësuesin të angaz-
hohet me të gjithë studentët për mësim-
dhënien e tyre dhe për të përmbushur ne-
vojat individuale. Në këtë komunitet të të
mësuarit, të gjithë studentët marrin planin
e tyre mësimor dhe mbështetjen për të
realizuar potencialin e tyre akademik. Kur-
set zhvillohen në nivele të ndryshme duke
përfshirë përgatitjen për kolegj, nxënësit
janë të përgatitur për të marrë provimet
SAT, ACT dhe TOEFL.

Me theks në angazhimin aktiv të studentë-
ve dhe pjesëmarrjen në klasë, CATS foku-
sohet në zhvillimin e nxënësve të cilët fla-

sin dhe shkruajnë me qartësi dhe duke
shfrytëzuar aftësitë e të menduarit kritik
dhe të krijimtarisë për zgjidhjen e proble-
meve. Përveç kësaj, studentët takohen çdo
ditë me këshilltarët e tyre, të cilët ju ofroj-
në atyre udhëzime në rritjen e aftësive të
tyre akademike dhe jetësore.

Juniors dhe nxënësit e klasave më të larta
gjithashtu takohen rregullisht me ekipin e
Këshillimit të shkollës, i cili mbështet stu-
dentët nëpërmjet çdo hapi të procesit të
pranimeve në kolegj, duke i inkurajuar ata
që të zgjedhin dhe të aplikojnë në kolegjet
më të mira për ta. Përmes kësaj mbështet-
je dhe programit në tërësi, studentët e
CATS Academy do të jenë në gjendje të
dallojnë veten e tyre me sukses nga të tje-
rët që konkurojnë për vende të njëjta në
kolegj.

CATS ofron një "shtëpi larg nga shtëpia",
duke vendosur sigurinë e studentit, mirë-
qënien dhe lumturinë në thelbin e progra-
meve të tij akademike, ekstra-kurrikulare,
dhe konvikt.

Programi akademik në CATS Academy ës-
htë përshtatur në bazë të kërkesave dhe
interesit të shprehur nga vetë studentët.
Për tu diplomuar, studentët duhet të kenë
përfunduar:

• English (Literature, Grammar, Writing) – 4
vite

• Foreign language - 2 vite

• Science - (Biology, Chemistry, Physics) – 3
vite

• Mathematics - (Pre-algebra, Algebra,
Geometry, Trigonometry) – 3 vite

• Social Studies/History - 3 vite

• Fine Arts - 1 vit

• Independent Study (optional) - përgjit-
hësisht ofrohet si projekt shtesë, nxënësi
mund të qëndrojë në një klasë të vogël
ose nëse një student ka një fokus të ve-
çantë në një subjekt jashtë programit
mësimor normal.

Historia dhe përshkrim i shkurtër

Programe Akademike

Këto kurse ju ofrojnë nxënësve shumë të
motivuar një mundësi për të studiuar një
kurs të veçantë në thellësi dhe me një ri-
tëm më të shpejtë. Studentët në këto kur-
se pritet të prodhojë më shumë punë dhe
për të zhvilluar aftësitë e të menduarit kri-
tik të nivelit më të lartë.

Kurset e avancuara janë kurse të nivelit ko-
legj që përgatisin studentët për të marrë
provimet College Board në maj për të arri-
tur pranimin në kolegj apo kredi drejt një
diplome kolegji. Miratimi i departamentit
është i nevojshëm për regjistrim në kurse
të avancuar. Shumica e universiteteve ame-
rikane marrin në konsideratë rezultatet  e
AP në procesin e pranimit. CATS Academy
Boston ofron kurset e avancuara si mëpos-
htë : Biologji, Matematikë AB, Kimi, Gjuhë
dhe kukturë Kineze, gjuhë Angleze, gjuhës
Franceze dhe Kulturë, Makroekonomia,
Mikroekonomia, Muzikë teori, Fizikë 1, Fizi-
kë C: Mekanikë, gjuhë Spanjisht dhe Kultu-
ra, Statistikat, United States History.

Kurse për nxënësit me rezutate të larta

Kurset e avancuara (AP)
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Sporte

Programi sportiv CATS Academy Boston
ofron  konkurrencë  për ata që e duan atë
nëpërmjet një game  të gjerë aktivitetesh
që inkurajojnë vlerat e punën në grup,
motivimin dhe angazhimin.

Nxënësit janë në gjendje të zgjedhin nga
një gamë e gjerë sportesh, duke përfituar
të plotë objektet në dispozicion si në kam-
pus dhe në zonën më të gjerë të Njutonit.
Në çdo vit, klubet tona sportive përfshijnë:
futboll, basketboll, volejboll, softball, base-
ball.

Klubet

Klubet janë në dispozicion në bazë të inte-
resit të studentëve dhe të çdo anëtari të
trupit studentor i cili është në gjëndje të
sugjerojë ose të kërkojë klube të reja. Lista
e klubeve në dispozicion për këtë arsye
vazhdimisht rritet dhe ka përfshirë: Modeli
Kombet e Bashkuara, Student Shoqata e
Qeverisë Studenore, Ekipi Matematikës,
Robotikë, Fotografi Club, Book Club, Kul-
tura Club etj.

Rezidencat CATS Academy Boston janë
rreth 20 minuta nga kampusi shkollor. Çdo
student transportohet në shkollë dhe
kthehet përsëri me autobus. Ky shërbim
është përfshirë në tarifat e akomodimit.
Dhomat janë të stilit konvikt me objektet e
përbashkëta banjo, por ofrojnë të gjithë
nxënësve orendi moderne.

Qëndrimi në familje (18 +)

Të jetosh me një familje amerikane do të
thotë të praktikosh anglisht me ta çdo di-
të, duke u përfshirë në jetën e tyre të për-
ditshme, si dhe, festa apo pjesëmarrje në
aktivitete lokale me ta. Progami i ofertave
për qëndrimin në familje nga CATS ACA-
DEMY: Një dhomë gjumi private mobiluar
plotësisht, të pastër dhe të rehatshme me
tavolinë / hapësirë studimi private, mën-
gjesin continential dhe darkë të përgatitur
shtatë ditë në javë, drekë siguruar nga fa-
milja në fundjavë (e shtunë dhe e diel) -
drekë e ofruar në shkollë gjatë ditëve të ja-
vës.

AkomodimiAktivitete Extra-curriculare

Informacione të përgjithshme

Mosha: 14-19

Numri i nxënësve: 260

Programi Akademik:

- Kurse për nxënës me resultate të larta

- Kurse të avancuara (AP)

Kërkesat e hyrjes për studentët ndërkombëtare
dhe provimet e pranimit:

• IELTS 4-5. 5

• transkriptet akademike nga dy vitet e fundit

• Intervistë me Drejtorin e Pranimeve

Konvikte dhe shkollim Tarifat vjetore 2015 / 2016:

Kosto studimi (të gjitha klasat) - 33 600 $

Akomodimi:

Tarifa rezidencë - 20 000 $

Tarifa qëndrim në familje - $18 000

Tarifë regjistrimi  - $100

Depozitë - $2, 400 (rimbursohet në fund të kursit)

Kosto ekstra: 

$1, 200 për të gjitha materialet, duke përfshirë tek-
stet shkollore 

$1, 020 për sigurim mjekësor

$3, 000 për ekskursion dhe aktivitete. Program i
plotë me vizita brenda Bostonit dhe zonat përreth.

Lloji:
-kombinuar
-shkollë private me konvikt

Aeroporti më i afërt:
Boston Logan International
Airport – 20 min

Vendndodhje:
Boston 
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Algarve, Portugali

NOBEL International School Algarve

gjeografi, histori, art, teknologji informati-
ke, design dhe teknologji, arsimim fizik,
zhvillim personal dhe arsimim social.

Studiohet rreth 2 vite- në klasën e X dhe
XI- dhe ofron përgatitje për testet IGCSE të
njohura në nivel ndërkombetar. Programi
shkollor përfshin lëndë të detyrueshme:
anglisht, matematikë, biologji, teknologji
informatike dhe arsimim fizik. Lëndët shte-
së ndryshohen çdo vit. Ofrohet: fizikë,
kimi, frengisht, portugalisht, histori, design
grafik, gjeografi, business, teater dhe art.
Programi i disa lëndëve shtesë është i for-
muar në varësi të nevojave individuale të
nxënësve: letërsi angleze, muzikë, gjuhë
holandeze, gjuha kineze, gjermanisht, ru-
sisht, anglisht si gjuhë e huaj.

Gjate dy viteve të fundit të shkollës- klasat
e XII dhe XIII, ofrojnë një numër të madh
të lëndëve akademike me orientim profe-
sional, nga të cilat nxënësit duhet të
zgjedhin katër: letërsi angleze, portuga-
lisht, frengjisht, biznes, matematikë, bio-
logji, kimi, fizikë, histori, gjeografi, art dhe
design, design dhe teknologji, arsimim fi-
zik, turizëm dhe udhëtime, ekonomi dhe
teknologji informatike, etj. Lëndët shtesë
janë: gjuha angleze, drejtësi, politikë, tea-
tër. Struktura e programit shkollor përfshin
kohë për përgatitje individuale, detyra
shtëpie dhe hartime nën mbikqyrjen e një
profesori dhe respektimit strikt të progra-
mit ditor.

Shkolla ka një departament të gjuhës an-
gleze ku realizohet përgatitja gjuhësore e
nxënësve, sipas nivelit dhe nevojave të ty-
re. Stafi i profesorëve të kualifikuar punon
së bashku me profesorët e lëndëve specia-
le. Përdorimi i mjeteve të ndryshme dhe
metodave interaktive lejon integrim të
shpejtë në jetën shkollore.

Dega kombëtare (6-18 vjeç)

Nxënësit mësojnë sipas programit shkollor
të miratuar nga Ministria e Arsimimit të

A-levels (16 – 18 vjeç)

EAL

IGCSE (13 – 15 vjeç)
Shkolla ndërkombëtare e Algarve është
themeluar në vitin 1972 nga një grup ven-
das, nën udhëheqjen e bashkëshortëve
Paul dhe Eva Shelfhaut. Qëllimi i tyre krye-
sor është që t’ju ofroj një arsimim cilesor
fëmijëve te komunitetit portugez dhe
ndërkombëtar të krahinës më jugore në
Portugali. Në një kohë të shkurtër shkollla
ka fituar një reputacion ndërkombetar. Në
ditën e sotme, këtu studiojnë nxënës nga
mbi 30 shtete, pjesa më e madhe vjen nga
Britania e Madhe, Hollanda, Spanja, Kina,
Franca, Gjermania, etj. Kurset zhvillohen në
grupe të vogla, gjë që i lejon të jetë një
mësim më individual për t’ju përshtatur të
gjitha nevojave të nxënësve. Falë atmosfe-
rës së ngrohtë dhe miqësore, nxënësit e
rinj integrohen shumë shpejt në komunite-
tin shkollor.

Shkolla është e vendosur ne Lagoa, një qy-
tezë me afersisht 6000 banorë që i përket
zonës Farom të qarkut Algarve. Kjo krahinë
është një destinacion i famshëm turistik,
që ofron plazhe të arta, vende kulturore
dhe mundësi të ndryshme akomodimi me
kushte të shkëlqyera për relaksim, sport
dhe argëtim. Zona është e famshme për
peshkim, prodhim të verave dhe gatimeve
vendase.

Kampusi i shkollës është i vendosur në
afërsi të rrugës kryesore që kalon përgjatë
brigjit jugor të Portugalisë. Nxënësit kanë
në dispozicion autobuze private për të
mbërritur në qytetet në afërsi: Faro, Bu-
dens, Lagos, Silves, Albufeira, Vilamoura,
etj. Aeroporti ndërkombetar Faro ndodhet
afërsisht 40 minuta me makinë.

Kampusi ka një siperfaqe prej 10 ha dhe
përfshin godina shkollore me 40 klasa, 3
laboratorë shkencor, 4 studio arti, 2 kabi-
nete muzike, 3 salla informatike me inter-
net, sallë design dhe teknologji, bibliotekë,
kuzhinë dhe sallë ngrënjeje. Shkolla ka një
qendër sportive të bollshme që përfshin
fusha futbolli, tre fusha për calçeto, tre
fusha volejbolli dhe 3 baskebolli, 2 fusha
tenisi, pistë atletike, sallë gjimnastike dhe

studio karateje.

Uniforma është e detyrueshme për të gjit-
hë nxënësit dhe është e siguruar nga
shkolla, së bashku me pajisjet sportive.
Nxënësit që vazhdojnë programin A-levels
kanë lejen të veshin edhe rroba të tjera,
me kusht që të jenë të përshtatshme për
mjedisin shkollor.

Dega ndërkombëtar (3-18 vjeç)

Junior School (6-11 vjeç)

Në klasat fillore (I-VI) përfshihet mësim-
dhënia në dy gjuhë të ndryshme, anglisht
dhe portugalisht. Të gjithë nxënësit mësoj-
në gjuhën portugeze si gjuhë të huaj.
Struktura e programit shkollor është har-
tuar në bazë të sistemit britanik, ndërsa di-
sa lëndë janë ndryshuar sipas kërkesave
edukuese të nxënësve ndërkombëtare.
Klasat janë ndarë në dy grupe: fillestare
dhe të avancuar, secili grup duke patur një
mësues të vetin, në mënyre që të ketë një
zhvillim gjuhësor sa më të shpejtë, në va-
rësi të nivelit individual të çdo nxënësi.
Gjatë proçesit të përgatitjes, formohen af-
tësi edhe për letërsi jashtëshkollore në
mënyrë që të përvetësohen njohuritë e
marra.

Secondary School (11 – 18 vjeç)

Kurset janë të hartuara totalisht sipas siste-
mit britanik- IGCSE dhe A-levels. Testet fi-
nale në fund të çdo kursi janë të njohura
në nivel ndërkombetar e janë të akreditua-
ra nga Edexcel dhe Universiteti Cambridge.
Afërsisht 98, 8 % të të diplomuareve vaz-
hdojnë studimet në universitetet prestigjo-
ze, sidomos në Britaninë e Madhe dhe në
Portugali, ndërsa një pjesë dëshirojnë të
studiojnë në SHBA, Kanada dhe vende të
tjera europiane.

Klasat VII – IX (11 – 13 vjeç)

Ofrohet përgatitje e përgjithshme në lën-
dët e mëposhtme: anglisht, matematikë,
shkenca të natyrës, portugalisht, frëngjisht,

Historia dhe përshkrim i shkurtër

Programe Akademike
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Mosha e nxënësve: 3-18 vjeç

Mosha e nxënësve në konvikt: 12-18 vjeç

Numri total i nxënësve: 600

Numri i nxënësve në konvikt: 20

Numri i nxënësve të huaj: 292

Programet akademike:

- IGCSE

- A-levels

- EAL

Kërkesa për nxënësit ndërkombetar:

- Lista e notave të dy viteve të fundit

- Test për pranim në anglisht dhe matematikë

- Intervistë

Taksa për vitin shkollor: 2015 / 2016

Taksat për nxënësit me konvikt:
Viti 7-9: 21 420 € / vit
Viti 10-11: 22 200 € / vit
Viti 12-13: 25 400 € / vit

Taksë regjistrimi: 215 €

Depozitë për konfirmimin e vendit: 5000 €

Sigurimi i shëndetit  (i detyrueshëm) - 750 € / për
vit

Depozita për nxënësit e rinj - 400 € rinovimi për
nxënësit të cilët janë në shkollë do të pranohet ve-
tëm kur depozita të azhornohet. Depozitat e viteve
të kaluara vlera e të cilave është poshtë €400 e cila
është përdorur duhet të azhornohet. 

Transfertat nga aeroporti i Lisbon €200 secila rrugë

Uniforma e shkollës - rreth. €450 në vit

Informacione të përgjithshme

Portugalise, që përfshin tre cikle formimi
të përgjithshëm deri në klasën e XI (maksi-
mumi 14 vjeç) dhe tre vite përgatitje të
specializuar në fushat e mëposhtme:
shkenca natyrore, art, biznes dhe shkenca
sociale.

Për akomodim përdoret një hotel që është
transformuar në konvikt për nevojat e
shkollës. Konvikti ka hapur dyert në vitin
2013 dhe është i vendosur në afërsi të go-
dinave të shkollës. Ky ofron një pamje të
mahnitshme te një nga plazhet më të bu-
kura të botës. Nxënësit të moshës ndër-
mjet 12-14 vjeç janë të akomoduar në
dhoma dyshe, ndërsa më të mëdhenjtë
(14-18 vjeç) në dhoma individuale. Të gjit-
ha dhomat kanë banjo të vetën. Të gjithë
nxënësit kanë një guide orientimi për të
njohur jetën shkollore.

Të gjithë nxënësit duhet të kenë sigurime
mjeksore, qe do të pagohet shtesë. Sigu-
rohet shërbimi për kujdesje mjeksore.
Shkolla ofron këshillim gjatë pushimeve
ndër semestre dhe të ditëve pushim të
përfshira në taksën e shkollës. Sigurohen
të trija vaktet me një menu të larmishme,
të ekuilibruar dhe në varësi të moshës së
nxënësve. Në drekë ofrohen tre lloje us-
hqimesh sipas zgjedhjes, të përgatitura në
mensën e shkollës. Ekziston edhe një
snack bar.

Muzika, teatri dhe arti zë një vend shumë
të rëndësishëm në jetën shkollore. Çdo vit
organizohen koncerte dhe ekspozita arti të
cilat zhvillohen në territorin e shkollës,
ndërsa të tjerat në institucione të ndrys-
hme si kisha në Lagoa ose salla në Bashki-
në e qytetit. Nxënësit e shkollës fillore bëj-
në lëndë të detyrueshme muzike dhe mar-
rin pjesë në koncertin e Krishtlindjeve dhe
në spektaklin vjetor të muzikes. Kori i
shkollës, i njohur nën emrin “Super Trupa”
përgatit një program special, me të cilin
merr pjesë në shumë evenimente kulturo-
re. Ofrohet mësim violine, piano, kitare
klasike dhe elektrike, klarinetë, flaut, sak-
sofon, etj. Instrumentet mund të merren
me qera. Nxënësit dalin me sukses në pro-
vimet e specializuara për interpretimin e
veglave të ndryshme muzikore.

Ekipi i shkollës merr pjesë në konkurse të
ndryshme ndërmjet shkollave të zonës dhe
krahinës. Ofrohet: futboll, basketboll, atle-
tikë, patina. Shkolla ka nje klub futbolli, ku
gjashtë trajnere profesionale stërvisin afër-
sisht 60 lojtarë, të ndarë në ekip ku marrin
pjesë në kampionatin e krahinës së Algar-
ve. Ekipi i nxënësve që ecin me patina ës-
htë ndër lideret e kampionatit kombëtar të
Portugalisë. Ofrohen aktivitete sportive
shtesë kundrejt një pagese: gjimnastikë,
karate, tenis dhe hockey. 

Aktivitete jashtëshkollore

Sport

Akomodimi

Aeroporti më i afërt:
Faro (40 min)

Vendndodhje:
Lagoa, Algarve

Lloji:
- I kombinuar
- Shkollë me konvikt
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Gjermani

Schule Schloss Salem

demik monitorizojnë zhvillimin dhe progre-
sin e nxënësve dhe ofron mbështetje në rast
nevoje. Programi është i fokusuar tek gjuha
gjermane, matematika dhe gjuhët e huaja
(ofrohet gjuha angleze dhe latine).

Në procesin mësimor përdoren metoda mo-
derne me orientim praktik, të cilat e tejkaloj-
në përmbajtjen didaktike të lëndës së caktuar
dhe klasës. Nxënësit marrin pjesë në ekspedi-
ta ekologjike, seminare në ajër të hapur dhe
eskursione edukative të cilat kontribuojnë në
zhvillimin e punës në grup dhe të aftësive për
të prezantuar. Deri sa të fillojnë arsimin e me-
sëm nxënësit mund të zgjedhin ndërmjet
seksionit gjerman ose programit internacio-
nal, lëndët e programit gjerman shpjegohen
në anglisht.

Aktivitetet shkollore zhvillohen në mëngjes,
duke përfshirë edhe të shtunën. Nxënësit e
klasës së 10 bëjnë praktikë tre javore në një
ndërmarrje, kurse ata të klasës së 11 bëjnë
një projekt në një lëndë të caktuar përpara se
të kalojnë në vititn tjetër (Oberstufe).

Proçesi i globalizimit ekonomik dhe kulturor
ka ndryshuar kërkesat e të rinjve, të cilët du-
het të ndërtojnë një karrierë profesionale në
një kuadër ndërkombëtar. Në shkollën Inter-
nacionale Salem ofrohen programe në gju-
hën gjermane dhe angleze, kurse në kohën
e lirë nxënësit integrohen dhe marrin pjesë
së bashku në të gjitha aktivitetet jashtës-
hkollore. Ndjenja e përkatësisë në një grup
është shumë e rëndësishme për jetën në
konvikt dhe çdo nxënës duhet të marrë pje-
së si në aktivitetet shkollore dhe jashtës-
hkollore, si dhe në punët e përditshme në
kampus.

Nxënësit që kanë zgjedhur t’i përfundojnë
studimet me Abitur janë vendosur para një
sfidë të madhe sepse notat e dy vietëve të
fundit llogariten në mesataren përfundimta-
re të provimit të maturës. Dy vitet e fundit të
kolegjit janë strukturuar në katër semestre,
sipas sistemit vjetor të arsimit. Çdo nxënës
zgjedh një kombinim lëndësh dhe merr një
raport në përfundim të semestrit. Kurset

Kolegji-klasat 11-13

Shkolla e mesme – klasat 8-10

Programi i diplomimit të arsimit 
të mesëm ‘Abitur’

Schule Schloss Salem është themeluar në vi-
tin 1920 nga princi Max von Baden- kance-
lari i fundit i kohës së kaizerit, politikanit dhe
pedagogut Kurt Hanh, si dhe ai që kryente
funksionin e këshilltarit sekret të ministrit të
kulturës Carl Reinhard. Kurt Hanj formuloi
një seri parimesh reformiste në arsim të cila
vazhdojnë të repektohen edhe tani. Në ba-
zën e filozofisë së tij qëndron koncepti që
nxënësit duhet të mësohen t’i mbajnë men-
dimet dhe bindjet, pavarësisht se mund të
kritikohen për këtë. Salem është një shkollë
private e cila është e autorizuar nga shteti,
krahina Baden-Wurtenberg dhe në të njëj-
tën kohë është një shkollë internacionale e
cila bën pjesë në organizatën e shkollave IB.
Shkolla është pjestare e shoqatës së shkolla-
ve gjermane Landerziehungsheime dhe e
organizatës internacionale Round Square
Conference dhe është partnere me një seri
shkollash amerikane. Schule Schloss Salem
është e formuar në tre shkolla, të cilat dispo-
nojnë baza shkollore të ndara. Në të gjitha
kampuset studimi zhvillohet në klasa të vo-
gla dhe shpjegohet nga profesorë të kualifi-
kuar, të cilët përdorin metoda moderne.

Prej më shumë se 75 vjetësh shkolla ndod-
het në territorin e kështjellës mesjetare Ho-
enfels, e cila është që në vitin 1292, dhe e ci-
la përfaqëson një komunitet të vogel të
mbyllur ku mund të gjenden shumë gjëra:
fermë, vëzhgues, sallë gjimnastike, mure për
t’u ngjitur, terrene sporti multifunksionale,
pishinë te hapur. Në shkollë mësojnë 80
nxënës nga klasat 5-7. Mbi kopshte, 8 km në
veri të liqenit Constance, është një pamje e
mrekullueshme e natyrës piktoreske përreth.
Atmosfera unike i stimulon fëmijët të marrin
pjesë në aktivitete të ndryshme, i zgjon dës-
hirën për të mësuar dhe interesin për të kër-
kuar në ambjentin përreth dhe i edukon me
shpirtin e tolerancës dhe pavarësisë.

Shkolla ndodhet në bazën e manastirit mes-
jetar Salem, afërsisht 12 km nga liqeni Con-
stance, në rajonin Lindtygau, e njohur për
kopshtet dhe hardhitë. Kombinimi ndërmjet
mësimit, sportit dhe aktiviteteve artistike kri-

jon një atmosferë unike dhe përshtypje që
nuk harrohen. Shkolla ka një biblotekë të
pasur, klasa të rehatshme dhe punëtori arti.
Në shkollë mësojnë 290 nxënës të cilët janë
të vendosur të mësojnë sistematikisht dhe
individualisht në mënyrë që të marrin njo-
huri të shëndosha dhe të thelluara. Ata kanë
në dispozicion bazën sportive me sallë
sporti, terrene sporti dhe port për jahtet në
lumin Bodensee; sallë kompjutrash me in-
ternet, biblotekë të pasur. Seminaret ofrojnë
mundësinë për të filluar në fotografi dixhi-
tale, montazh video, multimedia.

Ndërtesa ndërkombëtare ku mësojnë nxë-
nësit nga klasat më të mëdha- Schloss Spet-
zgard, së bashku me kampusin e ri të hapur
në vitin 2000 përbëjnë Kolegjin Ndërkom-
bëtar Salem. Këtu mësojnë nxënësit e dy
klasave të fundit (klasat e 12 dhe e 13) të ci-
lët hedhin hapat e fundit në rrugën drejt
universitetit, e cila mbyllet me Abitur (pro-
vimi për maturë gjermane) ose IB Diploma.

Kolegji Ndërkombëtar Salem ndodhet në
shpatet veriore mbi liqenin Constance, afër
Juberlingen dhe zë dy baza shkollore ku
mësojne 330 nxënës. Nxënësit e klasës së 12
dhe e vitit të parë IB zhvendosen në kës-
htjellen Spetygart, kurse të diplomuarit e
programit Abitur dhe IB janë në kampusin e
ndërtuar kohët e fundit në rajonin fqinj Hor-
len. Më shumë se gjysma e nxënësve janë të
akomoduar ne konviktin e shkollës. Biblote-
ka e pasur, terrenet e shumta sportive, porti
me jahtet vetjake përben rastet e shkëlqyera
për zhvillim të plotë në fusha të ndryshme.

Studimi bëhet në klasa të vogla me 13-19
vetë, duke u fokusuar në zhvillimin indivi-
dual. Për nxënësit e huaj ofrohen kurse shte-
së të gjuhës gjermane, në varësi të nivelit
dhe të nevojave të secilit. Mbikëqyrësit aka-

Historia dhe përshkrim i shkurtër

Shkolla – 9 -11 vjeç

Shkolla e mesme – 12 – 13 vjeç

Salem International College- 14-19 vjeç

Programe Akademike

Shkolla – klasat 5-7
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Mosha e nxënësve: 10 -19 vjeç
Mosha e nxënësve në konvikt: 10- 19 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 700
Numri i nxënësve me moshë ndërmjet 650
Numri i nxënësve të huaj: 159

Programe Akademike:
- Programi gjerman
- Klasat ndërkombëtare
- Abitur
- IB Diploma
- Kurse vere të gjuhëve të huaja

Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
- Lista e notave të dy viteve të fundit
- Rekomandim nga ana e profesorëve/kujdestarit
- Provime dhe intervistë/ bëhen në një date fikse

në shkollë

Taksa për vitin shkollor: 2015 / 2016
Taksë për nxënësit në konvikt:
Klasat 5-10: € 33900 /vit
Klasat 11-12 dhe Klasat ndërkombëtare: € 34656 /vit
IB - € 36420 /vit

Taksë regjistrimi (unike):
Klasat 5-10: € 1413 
Klasat 11-12 dhe Klasat ndërkombëtare: € 1444 
IB - € 1518 
Depozitave për dëme (e pakthyeshme)
Klasat 5-10: € 2825 
Klasat 11-12 dhe Klasat ndërkombëtare: € 2888 
IB - € 3035 

Informacione të përgjithshme

Lloji:
- I kombinuar
- Shkollë private me konvikt

Aeroporti më i afërt:
Zurich- 2, 5 orë

Vendndodhje:
Salem, Bavariandahen në tre lëndë kryesore, njëra me dety-

rim dhe njëra me zgjedhje, plus lëndë të tje-
ra me detyrim dhe me zgjedhje. Lëndët
kryesore janë gjuha gjermane, gjuha e dytë
e huaj dhe matematika. Lënda e detyruar
duhet të jetë një tjetër gjuhë e huaj ose
shkencë ekzakte. Të gjithë nxënësit duhet të
studiojnë lëndët e mëposhtme: gjuha gjer-
mane, shkenca sociale/ katër semestre his-
tori, dy simestre gjeografi dhe dy sociologji/,
arte ose muzikë, etike ose shkenca fetare, dy
shkenca ekzakte/ kimi, fizike ose biologji/
dhe sport. Lëndët me zgjedhje të ofruara ja-
në letersi, filozofi, psikologji, gjeometri, gjeo-
logji, astronomi, teknologji informacioni.

Programi IB ofrohet që në vitin 1991 në
vend të programit Abitur dhe është për nxë-
nësit me potencial të lartë akademik dhe ni-
vel të avancuar të anglishtes të cilët duan në
kandidojnë në universitetet internacionale
elitare. Programi ofron një spektër të gjërë
lëndësh të cilat lejojnë fleksibilitet në ndërti-
min e planit individual të studimit, në fun-
ksion të kërkesave të çdo nxënësi.

Salem ofron lëndët e mëposhtme:

Grupi 1- anglisht, gjermanisht, spanjisht

Grupi 2- anglisht, frëngjisht, gjermanisht
ose spanjisht

Grupi 3- histori, ekonomi

Grupi 4- biologji, kimi, fizikë

Grupi 5- matematikë

Grupi 6- arte vizuale, shkenca kompjuterike,
teatër, arte ose një lëndë me zgjedhje nga
grupet 1, 2, ose 3.

Çdo nxënës studion në mënyrë të detyruar
‘Teorinë e njohurive’, kurse në përfundim të
programit duhet të shkruajë një ese të plotë
mbi një temë me zgjedhje. Nxënësit përfshi-
hen dhe në aktivitetet jashtëshkollore si
sport, art, ose aktivitete sociale, të përfshira
në departamentin CAS (Creativity, Action,
Service) për të cilën gjithashtu marrin notë. 

Kështjella Hohenfels- Akomodimi bëhet në

kampusin e ndërtesës kryesore të kështjel-
lës, i ndarë në krahë të ndryshëm, secili
është i administruar nga një pedagog i cili
siguron qetësinë dhe sigurinë. Dhomat janë
me shumë krevate.

Kështjella Salem- Vajzat dhe djemtë jetojnë
të ndarë, në dhoma me 2-4 krevate, të
ndarë në krahë të ndryshëm, secili ka një ka-
pacitet për 16-20 vetë. Secili krahë ka kabina
dushi, kuzhinë dhe dhomën e ndenjes për
argëtim. Mbrojtja e fëmijëve është e siguru-
ar nga pedagogët dhe zëvendësit e tyre, të
zgjedhur nga nxënësit.

Kështjella Spetzgart - Nxënësit akomod-
ohen në kampuse të rehatshme, në dhoma
me dy krevate dhe lavaman. Dhomat janë të
ndara në krahe të ndryshme, secila ka banjo
me kabinë dushi, kuzhinë dhe dhomë nden-
je me televizor. Çdo kampus ka një drejtor i
cili jeton brënda.

Falë fondit vullnetar për mbledhjen e resur-
seve financiare, në çdo vit jepen bursa për
thuajse 20% të nxënësve me rezultate aka-
demike të shkëlqyera dhe të cilët impliko-
hen në mënyrë aktive në jetën shkollore.
Bursa e plotë vjetore është me një vlerë prej
2 390 euro në vit, kurse ajo e pjesshme- 1
195 euro. 

Bursa studimi

Akomodim

Programi i diplomimit të mesëm i gra-
dës „International Baccalaureate“

Kamp vere në Hohenfels/9-11 vjeç/ për-
bën një rast ideal që fëmijët të krijojnë një
ide të përgjithshme rreth jetës në konvikt
dhe të ndjejnë emocionet e aventurës.

Kursi në kështjellën Salem/ 12-13 vjeç/
është një kombinim midis gjuhës gjerma-
ne dhe lëndëve me zgjedhje (matemati-
kë ose shkencat e natyrës)

Shkolla e verës gjermano-angleze e
Spetzgart/ 14-16 vjeç/ është për nxënë-
sit që mësojnë anglisht ose gjermanisht.
Ata që kanë nivel të avancuar merren me
letërsinë, shkrimin e eseve dhe artikujve
ne anglisht ose gjermanisht.

Kurse të gjuhëve të huaja gjatë verës
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Mosha e nxënësve: 3 -19 vjeç

Mosha e nxënësve në konvikt: 14 -19 vjeç

Numri i përgjithshëm i nxënësve: 680

Numri i nxënësve në konvikt: 23

Programe Akademike:

-IB

Kërkesa për pranim për studentët e huaj:

- Lista e notave të dy viteve të fundit
- Provime në anglisht dhe matematikë

Taksa për vitin shkollor: 2015 / 2016

Taksë për nxënësit në konvikt:

Klasat 9-10: 16000 - 16800 euro/vit; 
Klasat 11-12: 17600 - 17700 euro/vit

Taksë regjistrimi: 3 000 € /vetëm një here/

Taksë për akomodim: 18 100 €

Taksë administrative për akomodim: 2500 euro (ve-
tëm një herë)

Depozitë për dëme: 2000 euro (i rimbursueshëm)

Depozitë për libra: 300 €

Brandenburg, Gjermani

Berlin Brandenburg 
International School

Redaksioni i shkollës publikon gazetën e
shkollës.

Kandidatët duhet të kenë një nivel të lartë të
njohurisë së gjuhës angleze dhe një mesata-
re të mire në shkollë. Në disa raste, ata mund
t’i nënshtrohen një periudhe prove për për-
shtatjen me jetën në konvikt, dhe në qoftë se
përmbushin kriteret e shkollës, mund t’i vaz-
hdojnë studimet këtu. Kohëzgjatja e kësaj
periudhe përcaktohet individualisht, për seci-
lin rast veç. 

Kërkesa për pranim

Informacione të përgjithshme

Lloji:
-kombinuar
-Shkollë private me konvikt

Aeroporti më i afërt:
Berlin Tegel- 1, 5 orë

Vendndodhje:
Kleinmachnow, krahina

Berlin Brandenburg International School
është një shkollë internacionale, ku mësojnë
nxënës nga më shumë se 50 shtete dhe e
cila ofron programin prestigjoz International
Baccalaureate, i akredituar nga Komiteti i
Shkollave ndërkombëtare. E themeluar në
1990, misioni kryesor i shkollës është të sig-
urojë një arsim të mire për një gjuhë an-
gleze cilësore për fëmijet e atyre që jetojnë
në rajonin e Berlinit. Shkolla ofron programe
arsimore shumëpalëshe, filozofia e së cilave
është kombinimi i standarteve akademike të
larta me njohuritë praktike dhe eksperi-
encën e përfituar jashtë klasës. Baza shkol-
lore aktuale ndodhet në qytetit Kleinmach-
nau i krahinës Brandenburg, në një distancë
të vogël nga Postdam dhe nga periferitë e
jug-perëndimit të Berlinit. Shkolla zë një
sipërfaqe prej 100 hektarësh, ku përfshihen
pyje vetjake dhe një pjesë nga bregu i liqen-
it Seeberg. Ka katër ndërtesa të rinovuara,
ku mësojnë nxënësit e shkollës fillore, e
përgjithshme dhe e mesme. Ata kanë në
dispozicion klasa të mëdha, laboratore
shkencore, sale kompjuterash, laborator in-
formatike, studio arti, kabinete muzikore për
prova, dy salla multifunksionale, biblotekë,
klub i profesorëve dhe nxënësve. Baza ma-
terial përfshin sallën e sportit dhe stadiumin
e ndriçuar me pistë atletizmi, terren për
volejboll plazhi, basketboll, terrene tenisi
dhe një seksion për hedhjen së gjati, hedhje
disku dhe peshash, si dhe një sipërfaqe për
lojra modern. Në sallën e sportit të ndërtuar
në 2008, mund të praktikohet fitnesi, ngjitje,
basketboll, handball, futboll dhe tenis. Kjo e
fundit përdoret ndonjëherë edhe për kon-
certe ose pjesë teatrosh.

IB eshte nje program i njohur ndërkombetar-
isht, i cili ofron nje përgatitje të plotë. Në
fund të klasës së 10, nxënësit duhet të zgjed-
hin gjashtë lëndë nga fushat e mëposhtme:
gjuha e parë e huaj, gjuha e dytë e huaj,
matematikë, shkenca eksperimentale dhe
sociale, arte ose një lëndë nga fushat e
mësipërme. Ata ndjekin në mënyrë të de-
tyrueshme një kurs ‘Teoria e njohurive’, qëlli-
mi i së cilës është zhvillimi i mendimit kritik.
Në perfundim të programit shkruhet një ese
e plotë. Nxënësit përfshihen në aktivitete
jashtëshkollore, të përfshira në departa-

mentin CAS (Creativity, Action, Service) për
të cilat gjithashtu vlerësohen me notë. Za-
konisht, studiohen tre lëndë në nivel të avan-
cuar, kurse të tjerat në nivel standart. Ofro-
hen lëndët e mëposhtme IB, shpjegimi bëhet
në anglisht:

Grupi 1 (gjuha e parë e huaj): anglisht, gjer-
manisht ose një gjuhë që studiohet indivi-
dualisht (niveli standard)

Grupi 2 (gjuha e dytë e huaj): anglisht, gjer-
manisht ose një gjuhë që studiohet indivi-
dualisht (niveli standart)

Grupi 3 (shkenca sociale): gjeografi, histori,
ekonomi

Grupi 4 (shkenca eksperimentale): biologji,
kimi, fizikë

Grupi 5 (matematikë): matematikë dhe
shkencat e matematikës (niveli standard)

Grupi 6 (arte): muzikë, arte vizuale ose një
lëndë nga grupet 1-4

Konvikti ndodhet në të njëjtën bazë me
shkollën dhe pret nxënës të huaj nga klasa e
6 deri në klasën e 12. Akomodimi bëhet në
dhoma individuale dhe dyshe të rinovuara,
me banjo brënda. Nxënësit kanë në dispozi-
cion mensën, dy kuzhina, lavanderi, dhomë të
madhe ndenjeje për argëtim, sale fitnesi dhe
oborr të vetin. Nxënësit kanë akses në të gjit-
ha objektet e kampusit pas mbarimit të akti-
viteteve shkollore dhe gjatë ditëve të lira. Më-
suesit jetojnë në apartamente që ndodhen
shumë afër, dhe kujdesen për rehatinë e nxë-
nësve gjatë qëndrimit të tyre në Berlin Bran-
denburg. Në ditët e lira ogranizohen eskur-
sione dhe aktivitete në natyrë.

Programi i aktiviteteve jashtëshkollore është
shumë i larmishëm dhe përfshin shumë akti-
vitete sportive: jaht, futboll, basketboll, bad-
mindton, turizem, karate, joga, vrap, volej-
boll, softball, kercime latine- salsa dhe me-
rengue. Shkolla ka klube per dramë, mate-
matikë, model BE, klub për të drejtat e nje-
riut, kaligrafi, vizatim dhe teknika të ndrys-
hme pikturë, kinematografi franceze, web
design, klubin e të dashuruarve pas culturës
dhe muzikës spanjolle, ansambël muzikor.

Historia dhe përshkrim i shkurtër

Programe Akademike

Akomodim

Aktivitete jashtëshkollore
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