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Eksperienca jonë do t’ju
ndihmojë t’ia dilni mbanë
Integral është agjencia më e madhe në Shqipëri,
e cila ofron konsulencën profesionale në fushën e
programeve arsimore jashtë vendit. Prej më shumë se 25 vjetësh, nëpërmjet Integral, mijëra të
rinj nga disa vende të Ballkanit ikin jashtë shtetit
për të perfeksionuar gjuhën e huaj, për të vazhduar studimet në shkolla të mesme dhe universitete ose për të përmirësuar kualifikimin. 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 institucionet partnere
arsimore dhe vizitojmë shkolla të reja per t’i garantuar klientëve tanë shërbimet e konsulencës
më të mirë. Panairet arsimore të specializuara që
organizojmë ofrojnë një mundësi takimi me përfaqësuesit e institucioneve të ndryshme arsimore,
si dhe mundësinë për të përfituar ulje, bursa ose
bonuse në regjistrimin e bërë gjatë panairit.
Na tregoni per fëmijen 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
t’ju ofrojmë informacionin e duhur për zgjedhjen
më të mirë.

Shërbimet tona
Kur zgjidhni shkollën e duhur për fëmijën tuaj nëpërmjet INTEGRAL, përfitoni dhe një paketë
shërbimesh falas, e cila përfshin konsulencën dhe mbështetjen e plotë gjatë proçesit të aplikimit si dhe gjatë studimeve në shkollën e zgjedhur jashtë Shqipërisë. *
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ZGJEDHJA E NJË SHTETI

Secili nga shtetet europiane ka kulturën e vet,
programet arsimore dhe shkollat e veta. Besoni
në përvojën tonë kur të bëni zgjedhjen.
2

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 t’ju ofrojmë
informacione rreth mundësive të ofruara ndaj nxënësve në përfundim të çdo programi.
3

ZGJEDHJA E NJË SHKOLLE

Në Europë ekzistojnë mijëra shkolla private. Secila
ka metodat e veta për zgjedhjen individuale të
nxënësve. Ne do t’ju ndihmojmë të zgjidhni më
të përshtatshmen për fëmijën tuaj.
4

REGJISTRIM DHE PRANIM

Ne do t’ju japim listen e dokumenteve të nevojshme për pranim dhe do t’i dorëzojmë ato në emrin
tuaj. Shumica e shkollave kërkojnë nga kandidatët
provimet e pranimit dhe intervista, të cilat organizohen në zyrën tonë.
5

MBAJTJA E KORRESPONDENCËS

Proçesi i aplikimit kërkon kontakt të vazhdueshëm
me shkolla të përzgjedhura - ne e realizojmë
këtë gjë në emrin tuaj dhe ndjekim vazhdimin e
proçesit deri në fund.
6

VIZITA PARAPRAKE

Kur keni vendosur për disa shkolla, do të ishte
mirë t’i vizitonit ato për t’i analizuar dhe të takoheni me drejtorin për të shqyrtuar pranimin. Ne
do t’ju organizojmë takimet në disa shkolla në
mënyrë qe të jeni të sigurt për vendimin tuaj.
7

8

ZGJEDHJA E LËNDËVE

Pranimi në universitete varet nga lloji dhe
numri i lëndëve të studiuara në gjimnaz. Në
varësi të interesave dhe ambicieve të fëmijës
tuaj, do të përcaktojmë kombinimin optimal.
9

KONFIRMIMI I VENDIT

Për regjistrimin përfundimtar, është i nevojshëm sërish dorëzimi i disa dokumentave,
të cilat gjithashtu mund t’i lini nën kujdesin
tonë.
10

UDHËTIMI

Ne mund t’ju ndihmojmë gjithashtu të
rezervoni fluturime të leverdisshme së bashku me sigurimet e nevojshme për fëmijën
tuaj.
11

 ONTAKTI ME SHKOLLËN PËRGK
JATË QËNDRIMIT JASHTË VENDIT

Konsulentët tanë mund të mbajnë
komunikimin me shkollën për çdo problem
ose shqetësim që nxënësit mund të kenë gjatë
qëndrimit në shkollë.
12

 ONITORIZIMI I PROGRESIT DHE I
M
REZULTATEVE

Përgjatë semestrit të parë, ne do t’ju azhornojmë për gjithë progresin dhe ambjentimin
e fëmijës tuaj me shkollën e re.
13

 ONSULENCË PËR VAZHDIMIN E
K
STUDIMEVE

Konsulentët tanë për arsimin e lartë janë në
dispozicionin tuaj dhe mund t’ju shpjegojnë
kushtet për pranimin në universitete jashtë
Shqipërisë.

KËSHILLIM PËR KUJDESTARË LIGJOR

Ne ofrojmë këshillim për sigurimin e kujdestarëve
për nxënësit nën 18 vjeç, të cilët kanë zgjedhur të
studiojnë në Mbretërinë e Bashkuar.
* shërbime falas vetëm për regjistrimin në shkollat
partnere, sipas kushteve të kontratës.
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United Kingdom

How to apply: Simple
Process
Sistemi5 Step
britanik
We make it as simple as possible. You complete one application form to participate in a HSI programme and we use this
to apply to whatever number of schools you have a stated preference for and that we think will be interested in you.
Your local HSI representative will give you all the material and information you need for a successful application.

Programet IGCSE, A-level, International Foundation Programme

Britania
e Madhe
vazhdon tëyou
mbetet
një nga zgjedhjet eWhen
para që
shumë
të gjithë for
botën
preferojnë
To
make
an application
need:
you
havefamilje
beennë
accepted
the
për studimet e fëmijëve të tyre. Kjo falë reputacionit të shkëlqyer
dhe rezultateve
tërequired
larta akademike,
traditave
programme
you will be
to provide:
në fushën e arsimit, ambjentit të sigurt shkollor, aktiviteteve të ndryshme brenda dhe jashtë shkollës, përkush1 Completed HSI Application form
1 Completed Medical Report
timit ndaj nxënësve dhe disiplinës së vendosur nga institucionet arsimore britanike.
2
Completedqë
School
references
2 Photographs
Programet
ofrohen
për nxënësit e huaj janë:
3
Completed
English Test & Report
3 Copy of your Birth Certificate
- GCSE
ose IGCSE
- A-Levels
4
Your education details for the past two years
4 Completed Contracts
- Foundation
5
Payment of a deposit

The UK School System

GCSE/ IGCSE (General Certificate of Secondary Education)

si provime pranimi në universitet. Programi është i profilizuar në funksion të interesave të nxënësve dhe të orientimit profesional. NëpërmPas përfundimit të Shkollës Fillore e cila zgjat gjashtë vite, nxënësit
jet përzgjedhjes së lëndëve në A-Levels, nxënësit mund të fokusohen
ndjekin pesë vite Shkollë e Mesme, një cikël ky që mbyllet me pronëyears,
fushat sifollowed
biznes, shkenca
natyrore ose
humane,
art. ending
vimet
GCSEin
(General
Certificate
of Secondary
Education). PërSchool
nxënësit
Students
the UK
start school
in Junior/Primary
for six
by Secondary
School
for gjuhë,
five years
ewith
huaj GCSE
(mosha
14-16
vjeç)
ofrohet
programi
një-vjeçar
IGCSE
(Interexaminations, and can then move on to Further Education
forProgramme
two years. A
Level
examinations
are taken at the
Foundation
– Viti
Pergatitor
per universitet
national
General
Certificate
of Secondary
Education),
ekuivalent
me
end of the
two-year
A Level
programme.
Some
schools
offer AS
Level
examinations
at
the
end
of
the
first
year
of A Levels.
International Foundation Programmes janë programe një-vjeçare
që
klasën e 10-të në sistemin shqiptar të arsimit.
As you progress through the UK system it becomes more specialised,
with
Primary
students
taking
a non-specialised
ofrohen për
nxënësit
e huaj
të cilët kanë
përfunduar
klasën e 11-të
general curriculum;
Secondary
students start with between 10
and
12 ciklin
subjects
for the
first three
years, reducing
to nine
ose
gjithë
e mesëm
ne Shqipëri
dhe dëshirojnë
të përgatiten
në
A-Levels
(Nivelet AS dhe
A)
menyrë
intensive
universitetet
subjects
the finalnxënësit
two years.
Compulsory
in the
UK at për
agepranimin
16 and në
students
whobritanike.
decide to continue in
Për
dy vitetfor
e ardhshme,
në sistemin
britanik, education
studiojnë nëfinishes
school enter
Further
Education,
which
prepares
programin
A-level,
i cili është
një program
i avancuar
për tëthem
gjithëfor
ata university entrance. A Level exams (normally students take 3 or
Mund
të zgjidhni
të studioni një nga këto programet në gjimnazet
4 of
these)
are
both anpër
exit
examuniversitare.
from school
anstuentrance
exam
for university.
të
cilët
duan të
përgatiten
studimet
Nëand
A-level
private
elitare
tradicionale
me–konvikt,
kolegjet
private of
ndërkombëtare
diohen
3
ose
4
lëndë,
në
të
cilat
bëhen
edhe
provimet
përfundimtare
All UK secondary schools offer the following national curriculum examinations: GCSE
General
Certificate
Secondary
ose edhe
kolegjet shtetërore
qëLevel.
pranojnë nxënësit e huaj.
që
shërbejnë/siAmbyllje
dy-vjeçar
të sudimit
dhe
njëkohësisht
Education
Level e– ciklit
Advanced
Level.
Some
schools
offer AS Level
– Advanced
Standard

A limited number of schools offer the IB (International Baccalaureate) Programme, a

Skema
e arsimit
në gjimnazet
e an
Britanisë
sëtoMadhe
2-year course
for students
aged 16-18 as
alternative
A level studies.
6/7

7/8

8/9

School Grade/ Yr

1

2

3

4

9/10 10/11

5

6

Primary Education

LEVEL

(12 – 15 Subjects)

Ireland

11/12 12/13 13/14

7

8

9

Secondary
Education

PRIMARY SCHOOL

(10 – 12
Subjects)

14/15 15/16

GENERAL NATIONAL
CURRICULUM

5/6

GENERAL NATIONAL
CURRICULUM

Age

10

11

16/17

17/18

18+

UK Year 12 UK Year 13

GCSE

AS LEVEL

A LEVEL

(10 subjects)

(4 subjects)

(3 subjects)

SECONDARY SCHOOL

University Year 1

UNDERGRADUATE
DEGREE

FURTHER EDUCATION

HIGHER EDUCATION

Years 1 – 9 General National Curriculum

Irlanda
The Irish School
System

Core Subjects
Optional Subjects

English
Art
Geography

Mathematics
Drama
History

Science
Design & Technology
Music

Computers
Physical Education

Foreign Language
Technology

Drama

Economics

English Literature

French

Sistemi
për
e mesme
në is
Irlandë
është
i ndarë
në- dy
cikle
– iSenior
ulët dhe
i lartë
– secili
me
kohëzgjatje
The Irish
secondary
school
system
divided
into
two
cycles
Junior
and
- each
of three
years
duration.
The
Years
10
&shkollat
11: GCSE
programme
with
nine
subjects
Junior Cycle
is a inon-specialised
programme
covering
a broad
range
of subjects.
Thetë
Senior
Cycle
is more
specialised
to
trevjeçare.
Cikli
ulët
është
një
program
jo
i
specializuar
që
mbulon
një
gamë
gjerë
lëndësh.
Cikli
i
lartë
Core Subjects
English
Mathematics
Science
allow më
students
prepare for
university
and career
choices.
është
i
specializuar
për
t’u
mundësuar
nxënësve
të
përgatiten
për
universitetin
dhe
karrierën
e
tyre
të
Optional Subjects
Art & Design
Business Studies
Latin
Greek
Drama
There are two
examinations
in Secondary
School
– the Junior
Certificate
theSpanish
end
the first
threeGeography
years,
and the
ardhshme.
VitiState
i parë
i Ciklit të lartë
quhet
i Tranzicionit
dhe
qëllimiati këtij
vitiofështë
zhvillimi
i aftësive
perEconomics
FrenchViti
German
Leaving
Certificate
at
the
end
of
the
final
three
years
(the
Leaving
Certificate
is
both
an
exit/graduating
exam
from
school
Information
sonale, shoqërore, History
arsimore dhe profesionale të nxënësve
si dhe përgatitja e
tyreScience
në përmbushjen
e rolit
të
Sports
Religious
Studies
and an entrance exam for universities in Technology
Ireland and the UK). Music
përgjegjësisë sociale. Ndërkohë dy vitet
e fundit (Vitet 5 dhe 6) janë përgatitje për marrjen e Certifikatës së
Physical
Education
The first year
of Senior
is called
Transition
Yearqë
and
the objective
of this year
is to promote
the personal,
social,
Largimit.
Certifikata
eCycle
largimit
është
një provim
dëshmon
mbarimin
e shkollës
së mesme
si dhe një
provim
educational
and
vocational
development of pupils and to prepare them for their role as autonomous, participative and
Year
12:
AS
level
programme
pranimi
për members
universitetet
në Irlandë
dhe UK.
Në Irlandë
mundwith
të zgjidhni
të studioni
në shkolla
private
me akoresponsible
of society.
It combines
Life-Skills
programmes
a core academic
curriculum.
The final
two years
(5th
4modim
subjects chosen
from the
following
listnë konvikt.
Art & Design
Biology
Business Studies
Chemistry
në familje
pritëse
ose
& 6th Years)
are preparation
for the
Leaving Certificate.

Physical Education

1German
2
3

9/10 10/11 11/12
4

Physics

5

History
6
Russian

SENIOR

JUNIOR

Level

PRIMARY
Year 13**: A level programme

12/13 13/14 14/15

15/16 16/17 17/18

18/19 19/20 20/21

Information
7
8
9
10
11
12 Mathematics
Technology
Religious Studies
Sports Science
SENIOR
JUNIOR
CYCLE

(11 Subjects)

CYCLE
(6 or 7 Subjects)

Students continue with three or four of their subjects from year 12.
A level results are used to gain admission to university and other 3rd Level programmes.
**Please note there is no direct entry into Year 13

PRIMARY
SECONDARY
Note: No schools offer the complete
range of subjects – the normal range
offered is between 15 and 18 subjects

The official curriculum of the Junior Cycle programme is:

22

23

24

Music

Spanish

MASTERS DEGREE

Geography
School Grade/ Yr

Design &

Technology
6/7
7/8 8/9

BACHELORS DEGREE

5/6

UNDERGRADUATE

4/5

LEAVING CERTIFICATE

Age

JUNIOR CERTIFICATE

Latin & Greek

UNIVERSITY
3

Kujdestarët akademik
për nxënësit shqiptarë
Britania e Madhe
Çfarë është kujdestari?

Çfarë ofrojmë ne?
Para se të mbërrini ne:

Shumica e shkollave tradicionale kërkojnë
që nxënësit nën moshën 18 vjeç të kenë
një kujdestar akademik. Kjo mund të realizohet nëpërmjet një miku të familjes
apo një të afërmi që është mbi moshën 25
vjeçare, ose nje kompanie që e ofron këtë
shërbim.
Helen është nga Britania e Madhe dhe
Artur është nga Shqipëria. Ata jetojnë në
jug - perëndim të Anglisë dhe flasin të dy
gjuhët, Anglisht dhe Shqip. Pas takimit në
Shqipëri në vitet 1990, ata kanë më shumë
se 15 vite që jetojnë në Britaninë e Madhe.
Kanë shumë vite përvojë me studentët
ndërkombëtarë dhe kuptojnë mirë nevojat
e tyre.
Përse do të më duhet një kujdestar?

• ju japim këshilla dhe përgjigje për çdo
pyetje që keni
• informojmë shkollën se ne jemi kujdestarët
• organizojmë transfertat tuaja nga dhe
për në aeroport me Arturin ose një nga
shoferët tanë me përvojë
• organizojmë akomodimin në rastet kur
fëmijët udhëtojnë me prindërit

Gjatë vitit, kur fëmija juaj është në shkollë
ne:

£1800 në vit (£600 në semestër)
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 mbuluar kostot e shërbimeve ekstra si transferta nga dhe në
aeroport, akomodimi gjatë pushimeve
kur mbyllet konvikti dhe shpenzime të
tjera.

• ndihmojmë me financat e tyre dhe
ndihmojmë ata për të hapur një llogari
bankare
• sigurohemi që fëmija juaj ka një SIM card
në Britaninë e Madhe dhe mund të komunikojnë me shtëpinë.

Kjo mund të jetë një urgjencë mjekësore
ose një problem në shkollë. Ata janë atje
për të ndihmuar dhe për t’u kujdesur për
fëmijën tuaj.

• vizitojmë fëmijën tuaj të paktën një herë
gjatë semestrit shkollor

Si kujdestarë të fëmijëve tuaj, ata janë
pranë për t’i ndihmuar gjatë qëndrimit në
Britaninë e Madhe. Ata janë në gadishmëri
24-orë dhe do të ndihmojnë me përgatitjet e udhëtimit për në shkollë dhe nga
shkolla si dhe në lidhje me çdo rast tjetër
që fëmija juaj mund të ketë.

Pagesat:

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

Si kujdestarë, Helen dhe Artur, janë të disponueshëm 24-orë, duke qenë kështu në
dispozicion në raste urgjente.

Ata ndihmojnë me marrëveshjet të tilla si
transferta në dhe nga aeroporti dhe fjetje
në familjet pritëse, në rastet kur kjo është
e nevojshme.

Cila është kostoja?

• ndihmojmë në komunikimet me shkollën
dhe përkthejmë raporte shkollore apo çdo
korrespondencë tjetër
• ndihmojmë me udhëtimin dhe akomodimin për periudhën e pushimeve dhe festave gjatë vitit shkollor
• mbajmë kontakt 24-orë

Kontaktet
Helen Lami:
e-mail: helen.lami@academiccamp.org
tel: +44 7968152795
Artur Lami:
e-mail: turi@live.co.uk
tel: +44 7967 271391
Mund të kontaktoni me zyrën Integral
dhe konsulentët do t’ju ndihmojnë për
të rezervuar këtë shërbim.
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IB - International Baccalaureate
Arsimim ndërkombëtar në nivelin më të lartë
Sistemi IB synon të zhvillojë të rinj kërkues, të ditur dhe të kujdesshëm të cilët ndihmojnë në krijimin
e një botë më të mirë dhe më të qetë përmes mirëkuptimit dhe respektimit ndërkulturor.
Të katër programet e IB: programi i shkollës fillore -EYP (3-12 vjeç), programi i shkollës së mesmeMYP (11-16 vjeç), programi i diplomës -IBDP(16-19 vjeç) dhe programi i orientuar drejt karrierës IBCP (16-19 vjeç), inkurajojnë studentët në të gjithë botën të bëhen individë aktiv të shoqërisë duke
ofruar arsimim ndërdisiplinor që tejkalon kufijtë kulturor, kombëtar dhe gjeografik dhe promovon
angazhimin kritik, stimulimin e ideve dhe marrëdhënieve efektive.
Programet e gjimnazit për nxënësit e huaj:
- Pre-IB
- IB Diploma Programme (DP)
- IB Career-related Programme (CP)

Tre nga këto lëndët studiohen në nivel të lartë (higher level),
kurse tre në nivel standart (standard level). Çdo shkollë ofron
kombinime dhe nivele të ndryshme të lëndëve ndërkohë që
gjashtë grupet kryesore të lëndëve janë njësoj kudo.

Pre-IB
Programi njëvjecar përgatitor për IB Diploma, i përshtatshëm
për nxënësit që transferohen nga sisteme arsimore të tjera

IB Diploma (për nxënësit 16-19 vjeç)
Programi synon përtej përgatitjes akademike të nxënësve
të ndihmojë në zhvillimin e tyre si individë të motivuar dhe
të orientuar drejt suksesit. IB është një program dy-vjeçar
para-universitar, sfidues dhe gjithëpërfshirës.

Në mbarim të programit dy vjeçar çdo nxënës bën provime në
të gjitha lëndët dhe rezultatet ndikojnë në pranimin në universitet. Rezultati maksimal në IB Diploma është 45 pikë: 42 per
lëndët akademike plus 3 pikë shtesë për angazhime të tjera të
detyrueshme: një ese e shtjelluar me deri në 4000 fjalë, CAS
(Creativity, Activity, Service) dhe TOK (Theory of Knowledge).

IB Career-related Programme (për nxënësit 16-19 vjec)

Plani mësimor IBDP është i ndërtuar me gjashtë grupe
lëndësh. Nxënësit zgjedhin nga një lëndë për secilin grup
nga 1 në 5 si dhe një lëndë e fundit, e cila zgjidhet nga
grupi i gjashtë ose nga njëri prej grupeve të tjera.

Grupet e lëndëve
Grupi 1: G
 juha e parë/ Gjuha dhe letërsia (zakonisht gjuha e
parë e nxënësit, ose gjuha që përdoret në shkollë)
Grupi 2: G
 juha e dytë (mund të mësohet në nivel elementar,
mesatar ose të avancuar. Zakonisht shkollat ofrojnë
një shumëllojshmëri gjuhësh të dyta)
Grupi 3: S
 hkenca humane dhe shoqërore (histori, ekonomi,
teknologji informacioni)
Grupi 4: S
 hkenca natyrore (biologji, kimi, fizikë, sisteme
natyrore etj)

Programi fokusohet më shumë në përgatitjen praktike për karrierën e ardhshme, duke shfrytezuar njëkohësisht avantazhet
e sistemit IB në formimin e përgjithshëm të nxënësve. Duke
kombinuar lëndët akademike me interesat profesionale, studentët e programit të orientuar drejt karrierës (CP) përfshihen
në një qasje praktike, reale për të mësuar në kombinim me dy
kurse të vështira të IBDP-së sipas zgjedhjes së tyre. Programi
përfshin minimalish 2 lëndë të IBDP, një program me 4 lëndët
bazë dhe lëndët e lidhura me karrieren.

Ku mund të studioni në sistemin IB
Sistemi i famshëm IB ofrohet në gjimnazet private të Zvicrës,
Gjermanisë, Austrisë, Britanisë së Madhe dhe shumë shteteve
të tjera në Europë si dhe në Amerikë, Kanada etj. Disa shkolla
ofrojnë studimet në sistemin e plotë IB duke filluar nga programi i shkollës fillore EYP, disa të tjera ofrojnë programet e
shkollës së mesme dhe të diplomës ndërsa disa shkolla ofrojnë
vetëm programin dyvjeçar të diplomës.

Grupi 5: M
 atematikë (matematikë, metoda matematikore,
matematikë e avancuar etj)
Grupi 6: A
 rte dhe lëndë me zgjedhje (arte teatrale ose vizuale,
shkenca kompjuterike ose lëndë nga grupet 1-4)

Mosha

15-16
16-17
17-18

International Baccalaureate
Gjimnaz
Gjimnaz

Klasa e 10
Klasa e 11
Klasa e 12

Përgatitje për IB
Përgatitje dhe prezantim në provime për marrjen e diplomës IB
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SHBA

Sistemi amerikan i arsimimit

Arsimi i mesëm në Amerikë zgjat 6 vite, nga klasa e 7-të deri në klasën e 12-të.
Gjatë dy viteve të para të arsimit të mesëm, nxënësit (13-14 vjeç) ndjekin shkollën e
mesme të ulët (junior high school). Për katër vitet e ardhshme, nxënësit (15-18 vjeç)
kalojnë në shkollën e mesme të lartë (high school) ku nxënësit përgatiten fort për
përfundimin me sukses të arsimit të mesëm dhe për aplikimet në universitete.
Programi mësimor varet edhe nga vetë shkolla, por
zakonisht përfshin dy lëndë të detyrueshme që janë
historia angleze dhe amerikane dhe shkenca sociale,
si dhe katër ose pesë lëndë me zgjedhje: matematikë,
muzikë, art, shkencë, shkenca kompjuterike, kërcim
dhe teatër.

New York, Florida, New Jersey, Maryland, South
California, Washington etj. në:

Shumë shkolla ofrojnë programin “Advanced
Placement” (AP). Ky program përfaqëson një kurs
trevjeçar të studimeve (klasa e 10-të deri në 12-të), në
nivel universitar duke përfshirë një shumëllojshmëri
kursesh të detyrueshme dhe fakultative me mbi 30
lëndë të ndryshme. Në përfundim të programit, notat
e marra në provimet përfundimtare përkthehen në
pikë, ku sa më të larta të jenë pikët, aq më shumë
janë shanset për tu pranuar në universitetet më të
mira amerikane. Për të marrë diplomën e Advanced
Placement Program, nxënësit duhet të kenë një notë
prej 3 ose më të lartë në të pesta lëndët e studiuara.

 50+ gjimnaze publike me akomodim në
1
familje pritëse

60+ shkolla private me akomodim në konvikt
 0+ shkolla private me akomodim në familje
6
pritëse

Përveçse në SHBA, sistemi amerikan ofrohet edhe
dhe në shumë gjimnaze në Angli dhe Europë. Kjo
përbën një avantazh për të gjithë nxënësit që duan të
vazhdojnë studimet e larta në universitete amerikane.
Vendimi për pranimin merret nga shkolla. Kriteret
kryesore që mund të ndikojnë në vendimin janë
klasa aktuale, mosha, lëndët e studiuara në shkollën
e mëparshme. Niveli i avancuar i gjuhës angleze dhe
rezultate të mira akademike kanë rëndësi vendimtare.

Mund të zgjidhni të studioni në shumë shtete të
ndryshme të Amerikës si Massachusetts, California,

Kanada

Sistemi kanadez i arsimimit
Shkollat e mesme private janë me pagesë dhe ofrojnë
të njëjtën kurrikul si shkollat publike. Kjo siguron
që nxënësit të përfundojnë të njëjtin kurs studimi
si ata në sistemin shkollor publik. Madhësitë e
klasave në shkollat private shpesh janë më të vogla
se shkollat publike ku studentët mund të përfitojnë
nga programimi i specializuar. Shkollat e mesme
private përfshijnë shkollat me akomodim në konvikt,
shkolla alternative, programin IB dhe programe të
specializuara sportive.
Shumë shkolla të mesme publike kanadeze pranojnë
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nxënës të huaj në programet e tyre. Këto shkolla
financohen nga shteti dhe menaxhohen në nivel
lokal nga bordet e shkollave të zgjedhura, të cilat
ofrojnë një kurrikul standarte studimi. Ato ofrojnë
vetëm programe ditore. Nxënësit mund të zgjedhin të
studiojnë në anglisht, frëngjisht ose të dyja gjuhët.
Mund të zgjidhni të studioni në:
 0+ gjimnaze në Kanada në 6 provinca
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përfshirë Toronto, Montreal dhe Vancouver, me
akomodim në familje pritëse.

Zvicër

Sistemi i arsimimit në Zvicër

Falë diversitetit kulturor, peizazheve të bukura, mjedisit të qetë dhe të sigurt dhe
atmosferës unike të një vendi si Zvicra, e cila ka katër gjuhë zyrtare, ky vend vazhdon të mbetet jo vetëm një destinacion turistik por edhe një vend me një 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.
Çfarë është ndryshe
Sistemi i arsimimit në Zvicër është i decentralizuar
dhe i pavarur dhe konsiderohet si një ndër më të
mirët në botë. Sistemi fillor dhe ai i mesëm zgjasin 12
vite. Gjuha zyrtare në kantonin përkatës vendos edhe
gjuhën e mësimdhënies në shkollë.
Cikli fillor zgjat nga 4-6 vjet, në varësi të kantonit.
Cikli i mesëm, Swiss Maturite Federale ose Matura
Zviceriane zgjat nga 7-9 vjet dhe është dygjuhëshe,
franceze dhe angleze. Ajo përfshin 13-15 lëndë të
detyrueshme, tre gjuhë të huaja dhe lëndë fakultative
sipas zgjedhjes.
Kjo e bën të përshtatshme për nxënësit e huaj që
kanë aftësi në të dyja gjuhët. Diploma meret pas
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 zvicerian ekzistojnë edhe shumë programe të tjera arsimimi, që janë të
përshtatura për nxënësit e huaj dhe ofrohen në shkollat që kanë akomodim me konvikt. Të diplomuarit
marrin certifikata të njohura në nivel ndërkombëtar:
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)
Në varësi të shkollës, 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 përfshin 13-15 lëndë të detyrueshme, tre gjuhë të
huaja dhe lëndë fakultative sipas zgjedhjes.
Përveç maturës zviceriane, fëmija mund të studiojë
në Zvicër programin britanik GCSE dhe A-levels, Baccalaureate franceze, Abitur (Matura gjermane) dhe IB
(International Baccalaureate).
Gjuha e mësimdhënies mund të ndryshojë, edhe në
të njëjtën shkollë, në varësi të sistemit të 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 zviceriane kanë një eksperiencë të
gjatë me nxënës të shteteve të ndryshme dhe i kanë
përshtatur programet e studimit, në mënyrë që studentët ta kenë sa më të lehtë përshtatjen 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 huaja. Viti i parë i studimit përfshin kurse
shtesë për përmisimin e nivelit të gjuhës. Pranimi në
vitet e fundit të ciklit të mesëm varet nga niveli i lartë
i gjuhës që do të studiojë nxënësi dhe rezultateve të
shkëlqyera shkollore. Zgjedhja e shkollës bëhet në
varësi të moshës së nxënësit, përgatitjes gjuhësore
dhe planeve për të ardhmen.

Çfarë është e përfshirë në tarifën
shkollore?
Tarifa shkollore zakonisht përfshin studimin dhe akomodimin. Në disa raste, ekzistojnë disa pagesa shtesë
të detyrueshme për aktivitete jashtëshkollore dhe
eskursione.
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Gjermania
Sistemi gjerman i arsimimit

Gj e r man i a ofr on një s is tem s pecif ik t ë arsimit të mesëm. Një tip ar karak t e ri s t ik ë s h t ë f akti që pr ofi lizi m i dhe sp ec ializ imi fillojn ë sh u më h erët , gjë e c i l a
nd i h m o n n ë pr egatitj en e nxënësve për të ardh men . Sh ko llat n ë sist emin g j e rm a n j an ë t re l loj e: Haupts chule, Realsc h u le dh e Gymn asiu m.
Në Hauptschule mund të studiojnë fëmijët e moshave 10 – 15 vjeç (klasat 5-9). Në përfundim të
shkollës merret një çertifikatë e cila lejon regjistrimin në shkolla profesionale deri në moshën 18
vjeç.

programeve të studimit: shkenca 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.

Realschule ofron arsimim për fëmijët e moshave
10 – 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.

Pas marrjes me sukses të provimeve përfundimtare,
merret diploma Abiturzeugnis, e cila përfaqëson
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
niveli të lartë.

Gymnasium në shumicën e provincave gjermane
ofrohet deri 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 vazhdojnë studimet
në universitet ose në çdo institucion tjetër të
arsimit të lartë. Mësimi në Gymnasium është klasik.
Nxënësit mund të zgjedhin ndërmjet 6 llojeve të

Përveç Abitur, programit të maturës gjermane,
në disa shkolla gjermane ofrohet edhe IB (International Baccalaureate) - Programi IB përfshin zakonisht tre vitet e fundit të gjimnazit dhe mund të
fillohet pas klasës së 9 ose të 10.

Exchange Programs
Programe të shkëmbimit akademik në të gjithë botën
Pavarësisht programit të shkëmbimit që zgjedh,
mund të zgjerosh njohuritë e tua, të fitosh një eksperiencë të paharrueshme dhe të fitosh aftësitë
e një qytetari të botës. Disa nxënës nxiten nga
mundësia për shkëmbimin kulturor, disa të tjerë
tërhiqen nga vendi që kanë dëshirë të vizitojnë. Programe të shkëmbimit akademik ofrohen
në 17 shtete të ndryshme në të gjithë botën:
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SHBA, Kanada, Australi, Zelandë e Re, UK, Irlandë,
Gjermani, Francë, Spanjë, Itali, Suedi, Norvegji, Finlandë, Argjentinë, Kili, Japoni.

KURSE GJUHE
DHE KAMPE VERORE
OFERTA NË GRUP DHE INDIVIDUALE

Kampe
verore në gjithë
botën dhe në të gjitha
gjuhët
Oferta grupi në Angli,
Gjermani dhe Maltë - fëmijët nisen
me një përfaqësues nga Integral
Kurse gjuhe dhe kurse përgatitore
në Europë dhe SHBA

www.integral.al
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MyFutureChoice - testi më i mirë në
Britaninë e Madhe për zgjedhjen e
degës së duhur të studimit
Me shumëllojshmërinë e degëve të ofruara në Britaninë
e Madhe dhe Europë, zgjedhja e degës së duhur është
thelbësore. Gjithashtu është vërtetuar se ata nxënës që i
kushtojnë vëmendje kërkimeve të hollësishme kanë më
shumë gjasa të përfundojnë me sukses kurset e tyre.
MyFutureChoice është një pyetësor i bazuar në
interesa që shpesh shfaqen në vitin e 12 duke përdorur
informacionin e marrë nga shkolla dhe nxënësit. Ai
përputh interesat dhe aftësitë e nxënësve me degët
e universiteteve në Britaninë e Madhe, Irlandë dhe
Europë, të cilat ofrojnë diploma universitare në
gjuhën angleze. Secili student merr një fletore pune
të personalizuar, ku renditen degët dhe universitetet
përkatëse. Seksionet shtesë mbulojnë informacionin
për ditët e hapura dhe provimin ku nxënësit do të
provojnë nëse iu pëlqen dega e zgjedhur. Fletorja e
punës e MyfututreChoice përfshin forma të analizës
së degëve dhe ofron një pikënisje dhe strukturë për
nxënësit për të kryer kërkime për degën e zgjedhur.
MyFutureChoice Certified Partner

Cilat janë pikat e forta që ju keni? Si lidhen ato me interesat tuaja?
Të njiheni me aftësitë tuaja më të mira është një avantazh.
Zbulo më shumë duke filluar aventuren drejt karrieres tënde këtu.
MyCareerChoices (Për nxënësit e moshës: 14-16 vjec)
Testi MyCareerChoices i ndihmon studentët të identifikojnë fushat dhe programet e përshtatshme për ta,
të zbulojnë se si mund të zhvillojnë aftësitë dhe të marrin informacion të detajuar rreth fushave specifike
që ata kanë interes, të marrin vendime për të ardhmen e tyre, si edhe të kuptojnë rëndësinë e degës dhe
karrierës që ata dëshirojnë . Duke analizuar përgjigjet idividuale të çdo nxënësi, Preview përgatit një profil në bazë të interesave duke marrë parasysh 40 fusha. Përveç kësaj, ai siguron qasje në MyCareersRoom
- një platformë të personalizuar online, ku studenti do të jetë në gjendje të eksplorojë në detaje rezultatet e testimit. Testi është i përshtatshëm për nxënësit në klasat 9, 10 dhe 11.

MyUniChoices (Për nxënësit e moshës: 16-18 years)
Testi MyUniChoices analizon interesat e studentëve dhe ofron një listë të fushave të studimit, programeve dhe institucioneve që i përshtaten. Ai i ndihmon ata të kuptojnë kërkesat e secilës fushë dhe
sugjeron opsione praktike, duke përfshirë edhe ato opsione që studentet nuk i kanë konsideruar me
parë. Testi gjithashtu ndihmon studentët të kërkojnë informacione shtesë lidhur me programet, si një
element kyç për vendimmarrjen e tyre. Përgjigjet e ofruara nga Centigrade vijnë si një libër pune që
përfshin: një listë të 6-8 fushave të para, programeve, institucioneve dhe universiteteve, programet dhe
analizen e tyre si edhe shumë burime të tjera informacioni të dobishme. Testi është i përshtatshëm për
klasën e 12-të, por mund të zhvillohet edhe nga nxënësit në fund të klasës së 11-të.
Për informacione dhe rregjistrime:
https://integral.al/test-orientues-karriere/
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ABBEY DLD
Group Of Colleges
London, Cambridge,
Manchester
Britania e Madhe
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Abbey DLD Group përfshin tre shkolla të
mesme private elitare në Londër, Cambridge dhe Manchester, të cilat ofrojnë
cilësi të lartë në mësimdhënie duke iu
mundësuar nxënësve pranimin në universitetet më të mira Britanike. Të gjitha shkollat zhvillojnë një metodologji të përbashkët mësimi duke zgjedhur programet e
studimit më të përshtatshme për nxënësit
me qëllim arritjen e rezultateve akademike
më të shkëlqyera. Mësimi zhvillohet në
grupe të vogla dhe vazhdimisht nxënësit
testohen për të parë arritjet e tyre. Çdo vit
nxënësit arrijnë rezultate të shkëlqyera në
provimet kombëtare A-Levels.
DLD College London
Kolegji i vjetër DLD është themeluar në
vitin 1931. Pas 10 vitesh kolegji ëshë bashkuar me shkollën Abbey College dhe në
vitin 2015 është zhvendosur në një prej
ndërtesave në qendër të Londrës, me
pamje nga lumi Tamis dhe ndërtesa e Parlamentit. DLD College London ka një kampus vërtetë unik pasi në të njëjtën ndërtesë
përfshihen 220 dhoma gjumi, restoranti
dhe Starbucks, klasat e mësimit, 6 laboratore, një sallë për artet kreative dhe
mediat, klasa e artit, fotografisë, dramës
dhe muzikës, një teatër me përmasa për
100 spektatorë, gati 40 dhoma studimi,
bibliotekë e hapur, pishinë dhe ambjente
të tjera për përdorim të përbashkët.
Programet akademike kryesore që ofrohen
janë: GCSE, A-level dhe Pre-A level, BTEC
dhe Foundation. DLD ofron një numër të
madh kursesh në programin A-level por
pika më e fortë e tij është kursi i artit dhe
dizajnit. Gjithashtu ofrohet programi Gjuha
angleze si gjuhë e huaj (EFL) i cili ka për
qëllim të përmirësojë aftësitë gjuhësore e
gramatikore dhe të përgatisë nxënësit për
provimin e IELTS.
Abbey College Cambridge
Shkolla është themeluar në vitin 1994
dhe stafi pedagogjik është nga më të
mirët në vend. Kampusi është i vendosur
në Homerton Gardens, afër qendrës së
qytetit historik universitar të Cambridge e
cila është vetëm 25 minuta ecje larg nga
kampusi. Zona përreth kampusit ofron një
park modern për të kaluar kohën e lirë.
Shkolla organizon vizita të rregullta në uni-

versitetin e Cambridge, ku nxënësit marrin
pjesë në orët e praktikës në laboratorët e
universitetit. Në kampus përfshihen dhoma
gjumi teke dhe të përbashkëta, 28 klasa të
pajisura plotësisht, laboratorë shkencorë
të artit, biblioteka, studiot e artit, studiot e
përkushtuara për performancat muzikore,
salla e ngrënies e përbashkët, palestër, fushë basketbolli, salla sportive etj.
Programet akademike kryesore që ofrohen janë: GCSE, A-level dhe Foundation.
Nxënësit në Abbey College Cambridge
kanë patur rezultate të shkëlqyera ndër
vite në provimet A-level. Kurset e studimit
që ofrohen janë të shumta por pika më e
fortë e këtij kolegjji janë lëndët e drejtimit
shkencor. Co
A-levels i përshpejtuar
Në Abbey Cambridge ofrohet dhe një program intensiv A-levels prej 18 muajsh që
fillon në janar. Ky program është i përshtatshëm për nxënës me rezultate akademike
shumë të mira. llege Manc
Abbey College Manchester
Abbey College Manchester u themelua në
vitin 1990 dhe është i vendosur në qendër
të qytetit, pranë katedrales. Kampusi
modern përfshin salla studimi, laboratore
të shkencave moderne, studio arti dhe
mass-media, qendër informatike etj.
Programet akademike kryesore që ofrohen janë: GCSE, A-level, Foundation si
dhe opsioni i A-level ose Foundation të
kombinuara me trajnim në futboll. International Foundation Programme
ofrohet kryesisht në biznes dhe inxhinieri.
Ai fillon zakonisht në shtator, ndërsa në
Manchester mund të fillohet dhe në janar.
Abbey Manchester ofron programin e
përsëritjes së një viti intensiv A-level i cili
është mjaft i përshtatshëm për nxënësit që
kanë bërë tashmë A-level, por dëshirojnë
të përmirësojnë notat e tyre. Ashtu sikurse
DLD London, edhe në Abbey Manchester
ofrohet programi Gjuha angleze si gjuhë
e huaj.

Vendndodhje:
Cambridge, London,
Manchester
Lloji:
- Tutorial College

Informacione të përgjithshme
Numri i përgjithshëm i nxënësve:
Birmingham: 150
Cambridge: 340
Londër: 130
Manchester: 430
Programe Akademike:
IGCSE – 14+ vjeç
A-levels – 16+ vjeç
A-levels i përshpejtuar (18-muaj ose 1 vit) -

16+ vjeç

International Foundation Programme – 17+
vjeç
ESL – 14+ vjeç
Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
Pranim: shtator dhe janar
- Lista e notave të dy viteve të fundit
-	Test i gjuhës angleze në zyrën e Integral

Glasgow

Dublin

Manchester

Birmingham

Bursa studimi
Shkolla jep bursa për nxënësit me një nivel
të lartë të gjuhës angleze dhe me rezultate
të shkëlqyera akademike.

Edinburgh

Cambridge
Bristol

London
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ABBEY College
in Malvern
Malvern,
Britania e Madhe
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Abbey College u themelua në vitin 1874 në
një sipërfaqe prej 70 hektarësh në Malvern,
dhe ofron arsimimin me cilësi të lartë dhe
konvikt me një atmosferë familjare. Shkolla
mirëpret studentë nga e gjithë bota në
programe cilësore dhe fleksibël. Rezultatet
e provimit kanë qenë të jashtëzakonshme
vitet e fundit. Mësuesit dhe stafi i konviktit
sigurojnë që të gjithë studentëve t’u ofrohet
mundësia për të përmbushur potencialin
e tyre brenda dhe jashtë klasës. Si rezultat,
pavarësisht se ku dëshirojnë të vazhdojnë
studimet universitare, studentët e kolegjit
janë të pajisur mirë për ardhmen. Të gjithë
studentët që përfundojnë programin
Foundation Mjekësor pranohen në degët e
mjekësisë në universitet. Shkolla ka 15 klasa,
një bibliotekë të pajisur mirë, klasa moderne
me kompjutera, tre laboratorë shkencorë,
dhoma të përbashkëta pushimi, një palestër
dhe klasa të specializuara. Këshilli Studentor
koordinon veprimtaritë e klubeve dhe aktiviteteve jashtëshkollore të ndryshme.
Programet akademike
GCSE /IGCSE (14-16 vjeç): Lëndët e detyrueshme janë anglishtja, matematika
dhe IT. Nxënësit zgjedhin min. 5 nga një
gamë të gjerë lëndësh të përgjithshme si:
shkencat natyrore, shkencat e biznesit, arti,
gjeografia, historia, fotografia, kompjuterët
dhe gjuhët e huaja. Sipas nevojave, ofrohen mësimet shtesë për gjuhen angleze.
A-levels (min.16 vjeç)
Nxënësit e programit standard dyvjeçar
zgjedhin 3-4 lëndë në vitin e parë (AS),
dhe vazhdojnë me tre lëndë në të dytin
(A2). Përzgjedhja përfundimtare e lëndëve
përcaktohet pas konsultave me mësuesit,
duke marrë parasysh preferencat personale
të studentëve dhe degën e dëshiruar në
universitet.
Foundation Course (min. 17 vjeç)
Për më shumë se 20 vjet, kolegji Abbey ka
ofruar një program të specializuar njëvjeçar
që është alternative për A-levels dhe që lejon
pranimin e përshpejtuar në universitet.
Medical Foundation Course (min. 17 vjeç)
Kolegji ofron një program unik përgatitor
për degët e Mjekësisë dhe Stomatologjisë
në universitete prestigjioze në Britaninë e
Madhe. Mësimi është në anglisht dhe programi njeht nga shtete të ndryshme, përf12

shirë Këshillin e Përgjithshëm Mjekësor në
Londër. Programi i përshtatshëm për ata
që duan të studiojnë degët shkencore në
Mbretërinë e Bashkuar ose ata që dëshirojnë të studiojnë në deget Mjekësisë ose
Stomatologjisë në universitete të njohura
në Bashkimin Evropian. Studentët përqendrohen kryesisht në lëndët shkencore të
Biologjisë, Fizikës dhe veçanërisht Kimisë.
Akomodim
Kolegji ofron disa opsione të akomodimit.
Shumica e nxënësve preferojnë të jetojnë
në konviktet e kampusit, të ndarë sipas
moshës dhe gjinisë. Akomodimi është në
dhoma teke dhe dyshe. Banjot janë në çdo
kat dhe një numër i kufizuar i dhomave
me banjo private janë në dispozicion me
një pagesë shtesë. Secila nga shtëpitë e
studentëve kanë dhom të përbashkëta
pushimi me një TV, një kuzhinë të pajisur
plotësisht për përgatitjen e mëngjesit, dhe
shumica kanë internet. Studentëve më
të rritur u ofrohet akomodim në familje
pritëse ose dhoma teke në konvikt. Mund
të sigurohet një dietë e ekuilibruar dhe e
shëndetshme.

Vendndodhja:
Malvern,
Anglia Qendrore
Lloji:
- Gjimnaz me konvikt
Aeroporti me i afert:
Birmingham – 1 orë
London Heathrow - 2,5 orë

Informacione të përgjithshme
Mosha e studentëve: 14 - 18 vjeç
Mosha e shkollës së konviktit: 14-18 vjeç
Programet Akademike:
-	GCSE/IGCSE
-	A-levels
-	Foundation/Medical Foundation
-	Përgatitja gjuhësore - ESL
Kërkesat për pranimin:
Pranimet: në Shtator dhe Janar
Dëftesat nga tre vitet e fundit
Provimet e pranimit dhe intervistë akademike
në zyrën Integral

Aktivitete jashtëshkollore
Në varësi të sezonit dhe interesit të
studentëve, organizohen aktivitete të
ndryshme sportive dhe kulturore. Ndër më
të njohurit janë: tenisi, basketbolli, futbolli,
badminton, volejbolli, harkimi, skermë,
volejboll, softball, pingpong, karate, xhudo, aerobi, peshëngritje, disko, karaoke,
dramë, shfaqje muzikore, Barbecue dhe
netët tematike. Kalërim, golf, not, kanoe,
ngjitje, bowling, go-karting dhe paintball
janë në dispozicion kundrejt pagesës.
Përvec sporteve, nxënësve u ofrohen artet,
shërbimi në komunitet, vizitat turistike dhe
aktivitetet.
Bursa
Kolegji ofron bursa të pjesshme prej 25%75% si dhe bursa të limituara prej 100%
të pagesës shkollore për nxënësit me rezultate të shkëlqyera akademike dhe me
një përformancë të lartë në provimet e
pranimit dhe intervistë akademike në zyrën
Integral. Ata që pranohen në Oxbridge,
përfitojnë një bursë nga kolegji prej 1.000
£ për vitin e parë të studimeve universitare.

Glasgow

Edinburgh

Dublin

Manchester

Birmingham

Malvern
Bristol

London

ACS Cobham
International School
Surrey, Britania e madhe
Historia dhe përshkrim i shkurtër
ACS Cobham u themelua në vitin 1967.
Kampusi i Shkollës është i vendosur në
zonën e bukur periferike të Surrey dhe
shtrihet në një sipërfaqe prej 128 hektarësh. Aeroporti i Heathrow dhe Gatwick
janë vetëm 30 minuta larg. 50% e studentëve janë anglezë dhe amerikanë dhe
pjesa tjetër janë nga mbi 100 kombësi
të ndryshme. Shkolla është e njohur për
metodat e saj inovative të mësimdhënies
dhe përdorimin e teknologjive moderne të
informacionit në procesin mësimor, e cila
është baza për rezultate të mira akademike.
Klasat janë të pajisura me tabela të bardha
interaktive, studentët punojnë me kompjuter Apple, laptopë dhe iPad. Shkolla ofron
trajnime dhe aktivitete jashtëshkollore të
shkëlqyera, duke përfshirë: një qendër të të
mësuarit ndërveprues, biblioteka me seksione të ndryshme tematike, një sallë ngrënie
me pamje panoramike, një qendër të re
moderne të artit me 510 vende, një pistë
me përmasa olimpike, kënde lojrash për
futboll dhe regbi, golf, 6 fusha tenisi, fusha
bejsbolli dhe softball, një qendër sportive
moderne me një pishinë për gara, një dyqan shkolle, një kafene etj.
Programe akademike
Kurrikula bazohet në sistemin arsimor
amerikan. Ofrohet arsim i përgjithshëm i
balancuar dhe profilizim në klasat e larta.
Advanced Placement (AP)
Shkolla ka një traditë të gjatë të mësimit
në sistemin Amerikan. Zbatohet një qasje
individuale sipas nevojave dhe motivimit
të secilit student. Ata marrin pjesë në klube
të ndryshme të interesit, nisma bamirësie,
gara sportive dhe projekte në UK dhe vendet e tjera. Bazuar në parimin e respektit të
ndërsjellë, tolerancës dhe pranimit të dallimeve kulturore, ambicia është të ndërtohen
aftësi për të punuar në një mjedis ndërkombëtar dhe të krijohen miqësi të reja.
AP është një program i njohur ndërkombëtarisht, i krijuar për studentët që dëshirojnë të aplikojnë në universitetet e huaja.
Kërkon që studentët të demonstrojnë njohuri të thelluara dhe një mesatare notash
shumë të mirë, për të përmbushur kërkesat
e larta të universiteteve.
Ofrohen lëndët e mëposhtme të AP: Anglisht dhe Letërsi, Statistikë dhe Matematikë, Histori Evropiane, Gjeografi, Makro
dhe Mikroekonomi, Histori Amerikane, Psi-

kologji, Fizikë, Kimi dhe Biologji, Frëngjisht,
Gjermanisht, Spanjisht, Shkencë Kompjuterike, art. Për më tepër, nxënësit bëjnë
si pjesë të programit një studim dhe një
projekt.
International Baccalaureate (IB)
Veçanërisht i njohur është programi IB, në
të cilin mësojnë 60% e nxënësve. Shkolla
është krenare për nivelin e lartë të nxënësve, me një notë mesatare prej 35.
Maturantët vazhdojnë arsimin e tyre në
universitetet më të mira në botë përfshirë
Universitetet e Oksfordit dhe Kembrixhit,
Imperial College London, LSE dhe universitete të tjera të grupit Russell në Mbretërinë
e Bashkuar, si dhe Harvard, MIT, Stanford,
Columbia, Dartmouth dhe universitete të
tjera prestigjioze amerikane. ACS Cobham
ka bashkëpunim të mirë me universitetet në
Ivy League në Amerikë.
Akomodimi
Të gjithë nxënësit janë të vendosur në
dhoma dyshe dhe teke me një banjo
personale. Në 2017, ACS hapi një konvikt
të ri modern me një qendër mjekësore,
kinema, salla të pajisura plotësisht, kuzhina, Barbecue dhe zona të përbashkëta
pushimi. Nxënësit e konviktit përfshihen në
një mori aktivitetesh gjatë fundjavës dhe
gjatë ditëve të shkollës pas mësimit, siç
janë shfaqjet muzikore dhe teatrale, garave
sportive dhe projekte me shtrirje lokale
dhe globale.
Aktivitete jashtëshkollore.
Aktivitete në të cilat mund të marin pjesë
nxënësit përfshijnë not, gjimnastikë, pilates,
golf, tenis, kërcim, rugby, volejboll, basketboll, bejsboll, basketboll, ngjitje në mal etj.
Klubet përfshijnë: teatër, artet e aplikuara
dhe artizanatet, korin shkollor, klubin e shahut, teknologjinë IT, shkrim krijues, gazetarinë dhe shumë të tjera.
Shkolla e kupton rëndësinë e sigurimit të
një jete shkollore të ekuilibruar dhe të plotë,
kjo është arsyeja pse udhëtimet e fundjavës
bëjnë pjesë në programin vjetor dhe zhvillohen rregullisht gjatë secilit semestër.

Vendndodhje:
Kobam, Surrey
Lloji:
-Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Heathrow, Gatwick - 30 min

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve të konviktit: 12-18 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 1450
Numri i nxënësve të konviktit: 100
Programe akademike:
AP
IB
Kërkesat për aplikantët e huaj:
- Referencë akademike për vlerësimet e tre
viteve të fundit
- Rekomandime nga mësuesët e anglishtes
dhe matematikës

Glasgow

Edinburgh

Dublin

Manchester

Birmingham

Bristol

London
Cobham
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Bosworth Independent
College (CATS group)
Northampton,
Britania e Madhe
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Themeluar në 1977, Bosworth është një
kolegj privat i pavarur me konvikt në
Mbretërinë e Bashkuar. Ai ndodhet pak
larg qendrës së qytetit Northampton. Bosworth është një kolegj jo selektiv i cili ka
një reputacion brenda dhe jashtë vendit në
rritjen e aspiratave të nxënësve të tij dhe
mësimdhënia në të gjitha nivelet karakterizohet nga entuziazmi. Bosworth ka mbi
300 studentë dhe me secilin prej tyre pret
që të përmbushë potencialin individual
akademik. Me një kombinim të larmishëm
kombëtar çdo vit, studentët Bosworth e
gjejnë veten duke punuar së bashku me
shokët e klasës me prejardhje të ndryshme
kulturore, sociale dhe fetare - një mjedis i
përsosur për mendjet kurioze. Ata largohen nga kolegji si individë të përmbushur
dhe me një mundësi të shkëlqyeshme
për të pasur sukses në të gjithë botën.
Bosworth mund të ofrojë dije dhe përvojë
të nevojshme që studentët të shkëlqejnë.
Bosworth siguron që të ketë një kombinim
lëndësh të përshtatur për secilin student.
Ka shumë pak kufizime në kombinimet e
lëndëve në nivelin GCSE dhe A levels dhe
me madhësi mesatare të klasës prej tetë
vetësh ku secili student merr vëmendjen
individuale. Qëllimi është të edukojë çdo
student në komunitet, pavarësisht aftësive,
kulturës, përkatësisë etnike ose shoqërore
të tij, të inkurajojë secilin student të rritet
në besim, të kultivojë një kuriozitet gjatë
gjithë jetës për botën përreth, të komunikojë me entuziazëm, të punojë në
mënyrë bashkëpunuese dhe të kontribuojë
me përkushtim dhe kreativitet.
Programe Akademike
GCSE - Lëndët themelore të detyrueshme
studiohen së bashku me një numër të
lëndëve opsionale. Studentët bëjnë 6-9
provime GCSE në programin dy vjeçar, por
gjithashtu ofrohet edhe programi njëvjeçar.
University Foundation - Programi i Foundation (UFP) është një kurs një vjeçar i krijuar
posaçërisht për aplikantët ndërkombëtarë
dhe përgatit studentët për kërkesat e studimit në universitet. UFP ofron një alternative për studimet A levels.
BTEC Business - Programi BTEC është një
alternativë e mirë dhe është ideal për
studentët që preferojnë të kryejnë detyra
modulare. Çdo detyrë do të vlerësohet dhe
14

do të llogaritet në pikët e tyre përfundimtare.
Kolegji ofron gjithashtu programe të gjuhës
angleze EFL ku nxënësit përgatiten për
IELTS si dhe shkollat verore për moshat 1017 vjeç.
A-levels
Programi A-level është rruga tradicionale
për në universitetet më të mira, duke siguruar përgatitje të thelluar për studime të
larta. Për më tepër, kualifikimi ka njohje
ndërkombëtare.
Akomodimi
Ka 6 konvikte të mbikëqyrura ku ofrohet
kujdes dhe mbështetje. Të gjitha ndërtesat kanë një hyrje të kodifikuar dhe
kanë ngrohje qendrore, duke u ofruar
studentëve një ambient të ngrohtë dhe
të sigurt, ku ata të mund të pushojnë, të
studiojnë dhe të shoqërohen me bashkëmoshatarët e tyre. Ata ofrojnë dhoma
teke ose dyshe. Madhësia e secilit konvikt
ndryshon, dhe strehojnë nga 18 deri në 40
studentë. Ndarja në një konvikt bazohet
në gjininë, moshën dhe kursin që studenti
po studion. Kujdestarët e konvikteve u
ofrojnë studentëve të rinj udhëzime më të
mëdha në lidhje me rutinat e lavanderisë,
higjenën personale dhe seancat e detyrave
të shtëpisë, të gjitha këto ndihmojnë për
t’u treguar studentëve, larg shtëpisë për
herë të parë, si të organizojnë jetën e tyre
të përditshme.

Vendndodhje:
Northampton
Lloji:
-	Shkollë private me konvikt

Bosworth
Independ
College

Aeroporti më i afërt:
Birmingham 1 h e 15 min

Informacione të përgjithshme
Mosha: 13-19 vjeç
Numri i nxënësve: 330
Programe Akademike:
- GCSE
- A-levels
- BTEC
Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
- Referencat akademike nga dy vitet e fundit
- Letër Rekomandimi
- Provimet dhe intervista në zyren e Integral

Aktivitete jashtëshkollore
Kampusi ka një park të quajtur Racecourse.
i cili është ideal për sporte në natyrë sidomos me futbollin. Po kështu ka një sallë
sportive ku, mbrëmjeve dhe fundjavave,
studentët mund të marrin pjesë në një
numër sportesh: badminton, basketboll,
volejboll, pingpong. Nxënësit mund të
zgjedhin për të marrë pjesë në një sërë aktivitetesh të ndryshme. Këto përfshijnë aktivitete të tilla si: yoga, fotografi, art, thurje,
vrapim, debatim, loje kitare dhe shah. Çdo
vit zhvillohen ngjarje dhe aktivitete të reja.
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Bristol

London
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Bromsgrove School

Britania e Madhe
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Bromsgrove School është e vendosur në
afërsi të qytezës së mrekullueshme Bromsgrove të qarkut të Worcestershire. Shkolla
ka një histori shumë të vjetër, duke filluar
që nga shekulli i XVI, i kohës së dinastisë
Stuart. Në vitin 1693, sir Thomas Cook
sugjeroi të hidheshin themelet e para të
ndërtesave që bëjnë pjesë edhe në ditët
e sotme në kampusin e shkollës. Godinat
e ndërtuara në kohë të ndryshme përbëjnë një kombinim të larmishëm të stileve
arkitekturore. Bromsgrove është sot një
nga shkollat më moderne në Midlands
dhe vazhdimisht zë vendet e para në klasifikimin e shkollave më të mira angleze.
Investimet më të fundit janë biblioteka
moderne dhe qendra e arteve, dizajnit dhe
teknologjisë. Në shkollë mësojnë shumë
nxënës me kombësi të ndryshme, të cilët
integrohen shumë shpejt për shkak të
atmosferës familjare që shkolla disponon.
Qëllimi kryesor i shkollës është formimi i
një personaliteti ambicioz, të fortë dhe të
menduarit kritik e të pavarur. Falë përpjekjeve të përbashkëta të stafit pedagogjik
dhe nxënësve, shkolla krenohet me performancat akademike të shkëlqyera dhe
rezultatet e jashtëzakonshme në provimet
përfundimtare, si dhe me nxënësit që janë
pranuar në universitetet më elitare gjatë
viteve të fundit.
Programe Akademike
GCSE
Shkolla ofron programin e plotë GCSE dhe
programin intensiv njëvjeçar IGCSE për
nxënësit e huaj. Shkolla ofron një gamë të
gjerë lëndësh dhe nxënësit testohen zakonisht në 11 prej tyre.
A-levels
Ky program fokusohet në zhvillimin akademik dhe individual gjithashtu edhe në
përgatitjen për pranimet në universitet.
Ofrohet një numër i madh lëndësh, prej të
cilave zgjidhen katër në vitin e parë dhe
nga këto vazhdohet me vetëm tre në vitin
e dytë.
International Baccalaureate (IB)
IB është i përshtatur për nxënës ambicioz, të motivuar dhe me rezultate të larta
akademike, të cilët synojnë të pranohen
në universitete prestigjioze. Çdo nxënës

zgjedh të mësojë 6 lëndë nga grupet e
lëndëve të ofruara:
Grupi 1: anglisht, gjermanisht
Grupi 2: gjermanisht, frëngjisht, spanjisht,
latinisht dhe italisht
Grupi 3: ekonomi, histori dhe gjeografi,
biznes dhe menaxhim, ekosisteme.
Grupi 4: biologji, kimi, fizikë, ekosisteme
dhe shoqëria
Grupi 5: Shkencë matematike, matematikë
e avancuar
Grupi 6: muzikë dhe arte vizive.
Gjuha angleze si gjuhë e huaj (ESL)
Shkolla ofron kurse intensive të gjuhës angleze, për të gjithë ata nxënës të cilët kanë
vështirësi gramatikore dhe vështirësi në të
shprehur.
Akomodim
Bromsgrove School u ofron kushte akomodimi te shkëlqyera nxënësve duke përfshirë edhe ushqimin. Nxënësit ndërmjet
13-14 vjeç janë zakonisht të akomoduar
në dhoma me 2 deri në 4 shtretër, ndërsa
ata mbi 15 vjeç në dhoma dyshe, me tualet
në çdo kat. Shumica e nxënësve të rritur
janë të akomoduar në dhoma individuale
përfshirë edhe tualetin. Në dispozicion
të nxënësve është dhe stafi i specializuar
mjekësor.

Vendndodhje:
Bromsgrove,
Worcestershire
Lloji:
-Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Birmingham- 30 min,
Londër, Heathrow- 2 orë

Informacione të përgjithshme
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 gjuhës angleze dhe matematikësjepen në zyrën e Intengral

Aktivitete jashtëshkollore
Si pjesë e aktiviteteve jashtëshkollore,
nxënësit marrin pjesë në evente të kinematografisë dhe fotografisë, në koncerte,
vizitojnë ekspozita, muze etj. Shkolla
organizon edhe ekskursione në vende të
ndryshme të Europës, SHBA ose Amerikës
së Jugut. Sporti është një pjesë e rëndësishme e jetës së nxënësve të Bromsgrove
ku praktikohen: atletikë, cricket, hockey,
rugby, futboll, tenis, not, aerobikë, badminton, basketboll, qitje, karate, hipizëm
etj. Çdo vit organizohen evente sportive si
brenda ashtu dhe jashtë vendit.

Glasgow

Dublin

Manchester

Bursa studimi
Shkolla nuk ofron bursa studimi për nxënësit me shtetësi të huaj, përveç rasteve
kur ata tashmë janë në Bromsgrove (duke
studiuar në vitin e 6, 8 ose 11) dhe dëshirojnë të vazhdojnë në vitin e 7, 9 ose 12.

Edinburgh

Birmingham

Bromsgrove

Bristol

London
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Cambridge Tutors
College
Croydon,
Britania e Madhe
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Cambridge Tutors College (CTC) krenohet
me arritjet akademike të nxënësve të tij për
më shumë se 50 vite. Që nga inagurimi i tij
në 1958, kolegji ka ndryshuar vendodhjen,
kampusin e shkollës, programet akademike
etj, por në gjithë këto vite CTC ka mbetur i
vendosur dhe këmbëngulës në përkushtimin
për të ndihmuar çdo nxënës të vlerësojë
potencialin e tij akademik. CTC është shkollë
ndërkombëtare, ku përveç nxënësve vendas, studiojnë afërsisht 300 nxënës nga më
shumë se 30 shtete. Kampusi i shkollës është
i vendosur në Croydon, të qarkut të Surrey,
vetëm 30 minuta larg me tren nga qendra
e Londrës. Nxënësit kanë në dispozicion
laboratorë me pajisje moderne ku zhvillojnë eksperimentet shkencore me nxënës të
cilët në të ardhmen do të jenë mjekë dhe
shkencëtarë. Kampusi është i madh dhe i
modernizuar. Godina më e re e shkollore
Osbourne ka hapur dyert në vitin 2003.
Ndërtesa moderne ofron kushte të studimit
të gjeneratës së fundit, duke përfshirë salla
kompjuterash me software dhe hardware
modern, bibliotekë, sallë të madhe leximi
dhe amfiteatër. Në vitin 2004 është hapur një
tjetër mensë, ndërsa në vitin 2005 e gjitha
godina u modernizua me “Copse Centre” ku
çdo sallë është e pajisur me tabela të bardha
interaktive.
Programe Akademike
Shkolla ofron një program akademik rigoroz dhe përgatitje të specializuar për
pranim në Oxbridge, universitetet e mjeksisë, stomatologjisë dhe mjekësi veterinare.
CTC krenohet me arritjet e shkëlqyera të
nxënësve të saj ku 73% prej tyre kanë arritur 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 universitetet prestigjioze angleze: Oxford, Cambridge, Imperial College, LSE, UCL, Warwick dhe të tjera.
Program i përshpejtuar GCSE (15-16
vjeç) - gjatë programit të përshpejtuar
një vjeçar për marrjen e diplomës GCSE,
nxënësit mund të studiojnë më shumë se
6 lëndë. Lëndët e detyrueshme që bëjnë
pjesë në program janë gjuha angleze dhe
matematika. Lëndët e tjera fakultative janë:
kontabilitet, art dhe design, biologji, kimi,
fizik, ekonomi, gjuha franceze, gjeografi,
histori, italisht, matematikë, spanjisht, te16

knologji informatike dhe IT.
Program i përshpejtuar A-levels
(17-19 vjeç)
Programi ka një kohëzgjatje prej 18 muajsh, ndërsa fillimi i vitit shkollor është në
muajin janar. Ofrohet një numër i madh
lëndësh me zgjedhje, si dhe për çdo nxënës përkrahje në 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, biologji, kimi, ekonomi,
matematikë e avancuar, spanisht, italisht,
psikologji, matematikë, fizikë, statistikë.
A-levels (17 – 19 vjeç)
Nxënësit zgjedhin jo më shumë se katër
lëndë: kontabilitet, art dhe design, biologji, shkenca e biznesit, kimi, shkenca
IT, ekonomi, letërsi angleze, frengjisht,
matematikë e avancuar, gjeografi, organizim shtetëror dhe shkenca politike, histori, teknologji informatike dhe IT, spanjisht,
juridik, matematikë, fizikë, gjuha italiane
dhe statistikë.

Vendndodhje:
Croydon, qarku Surrey
Lloji:
-Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Gatwick: 30 min
Heathrow: 1 h 30 min

Informacione të përgjithshme
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
•	Vizitë në shkollë dhe intervistë ose intervistë telefonike

Përgatitje për IELTS - Për nxënësit e huaj
ofrohet përgatitje gjuhësore në çdo nivel,
përfshirë dhe përgatitje të specializuara
për provimin akademik të IELTS.
Akomodim
Akomodimi bëhet në familje pritëse që
jetojnë në rrethinat e qytetit Croydon.
Ofrohen kushte të rehatshme, duke pasur
gjithmonë parasysh kërkesat e nxënësve.
Ofrohen dhoma individuale, me ushqim të
përfshirë. Që prej vitit 2016, shkolla ofron
edhe nje ndërtesë të re konvikti për të
akomoduar nxënësit e huaj, rreth 3 minuta
larg kampusit.

Glasgow

Edinburgh

Aktivitete jashtëshkollore
Ofrohet një shumëllojshmëri e madhe aktivitetesh sportive, kulturore dhe sociale,
që ekuilibrojnë programin akademik të
specializuar. Programi javor i aktiviteteve
jashtëshkollore është i drejtuar nga kujdestarët e shkollës.
Bursa studimi
Çdo vit ofrohen bursa për nxënësit me rezultate të larta akademike.
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Birmingham
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London
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Cardiff
Sixth Form College
Wales, Britania e Madhe
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Cardiff Sixth Form College (CSFC) u
themelua në vitin 2004. Ai është një kolegj i vogël, privat ku kombinohen klasat
me pak nxënës, mësimdhënia e shkëlqyer
dhe vëmendja individuale për secilin nxënës. Aktualisht kolegji ndodhet në Trinity
Court, Newport Road, në zemër të Cardiff
City, me një kampus modern dhe cilësor.
Kompleksi shkollor 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 muzikore, salla multimedia me
video e DVD, dy laboratorë kimie, nje laborator fizike dhe bibliotekë me më shumë
se 28.000 libra. Në vitin 2009, CSFC pranoi
për herë të parë nxënës me shtetësi të
huaj. Që nga ajo kohë, ata kanë pranuar gjithnjë e më shumë nxënës të huaj
duke e bërë kolegjin një mjedis plotësisht
multikulturor. Kolegji Cardiff Sixth Form
u ble nga Dukes Education në 2017 duke
siguruar kështu të ardhmen akademike të
tij. Kolegji ka një reputacion akademik të
shkëlqyer në Britaninë e Madhe për rezultatet e nxënësve në provimet A-levels. Një
nga qëllimet kryesore të shkollës është
t’ju sigurojë nxënësve një mjedis të sigurt,
ku mund të zhvillojnë potencialin e tyre
dhe të arrijnë rezultate maksimale. Shkolla
krenohet me zhvillimin profesional të nxënësve të saj, të cilët gjithmonë pranohen
në degët më të kërkuara të universiteteve
më prestigjoze, duke përfshirë Oxbridge.
Programe akademike
GCSE (15 + vjeç)
Ky është një program intensiv një vjeçar
ku nxënësit mund të studiojnë maksimumi 6 lëndë si: matematikë, anglisht, fizikë,
kimi, biologji, letërsi angleze, teologji dhe
gjeografi.
A-levels
Shkolla ofron këtë program fleksibël, ku
në vitin e parë zgjidhen 3-5 lëndë, ndërsa
në vitin e dytë vazhdohet me tre lëndë.
Në zgjedhjen e lëndëve merren parasysh
disa faktorë të rëndësishëm si: dega që
ata dëshirojnë të vazhdojnë në universitet,
interesat dhe nevojat e nxënësit të cilat
pasqyrojnë pikat e tyre të forta. Ofrohet
edhe një program i përshpejtuar që fillon
në janar dhe zgjat 5 semestra në vend të 6.

Programe shtesë
Cambridge Pre-U - programi i njeh nxënësit me çdo gjë që lidhet me aplikimin dhe
pranimin në universitet. Ata mësojnë të bëjnë
kërkime individuale, të mendojnë në mënyrë
kritike dhe të krijojnë një dosje me kërkimet
e bëra.
Përgatitje për UKAT dhe BMAT - shkolla
është e vetmja në Wales që ofron kurse
përgatitore për BMAT (Bio Medical Admission Test) dhe UKAT (UK Clinical Aptitude
Test), teste model të cilat i njohin nxënësit
me kriteret e pranimit në universitetet e
mjekësisë, stomatologjisë, farmacisë dhe
mjekësisë veterinere. Programi përfshin dy
aktivitete në ditë.
Përgatitje për Oxbridge - CSFC ofron
përgatitje praktike për intervistat në Oxford dhe Cambridge dhe dhënien e testeve
provë. Nxënësit inkurajohen që të marrin pjesë në konkurse dhe olimpiada të
ndryshme.
Akomodimi
Të gjithë studentët akomodohen në Student Castle, e cila ndodhet pranë kolegjit.
Ndërtesa përbëhet nga 148 dhoma teke.
Të gjitha dhomat janë të pajisura me orenditë kryesore si krevat dopio, kuzhinë/
pajisje të guzhinës dhe tualet më vete.
Gjithashtu ka edhe 41 banesa të tjera në
formë studiosh të cilat janë gjithashtu të
pajisura me orenditë kryesore të kuzhinës,
dhomë ndenieje të përbashkët, hapësirë
për të luajtur bilardo etj.

Vendndodhje:
Wales
Lloji:
- Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Cardiff

Informacione të përgjithshme
-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
akademike:
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

Aktivitete jashtëshkollore
Nxënësit mund të jenë pjesë e grupit të
inxhinierëve të rinj, grupit të shkencës dhe
teknologjisë, grupeve të modës dhe kulturës apo të bëjnë vizita në panaire, kurse
për ndihmën e parë etj. Kompleksi sportiv
përfshin 5 fusha tenisi, fusha basketbolli,
volejbolli dhe futbolli, 2 salla kërcimi modern, sallë baleti, 3 pishina, palestër dhe
sallë gjimnastike.

Glasgow
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Bursa
Kolegji ofron bursa në varësi të arritjeve
akademike dhe intervistës që zhvillohet në
shkollë. Nxënësit duhet të demonstrojnë një
etikë, dëshirë për të mësuar, për të punuar
me projekte dhe të jenë të angazhuar për
studimet e tyre.

Edinburgh

Birmingham

Cardiff

Bristol

London
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CATS College

Cambridge, London, Canterbury

Britania e Madhe
Historia dhe përshkrim i shkurtër
CATS College u themelua në vitin 1952
dhe është i vendosur në tre kampuse në
Mbretërinë e Bashkuar: në Cambridge,
London dhe Canterbury. Kampuset janë të
veçanta dhe moderne me hapësira konviktesh të dizenjuara për të përmbushur
nevojat e nxënësve të huaj. Në secilin nga
kolegjet ofrohet një mbështetje individuale
për çdo nxënës dhe këshillim i karrierës
nga specialistë të arsimit të lartë që udhëzojnë nxënësit për çdo hap të aplikimit
të tyre në universitet. Kolegji ofron mundësi për praktikimin e shumë sporteve si: futboll, basketboll, volejboll, not, badminton,
fitness, arte marciale etj. Nxënësit mund të
jenë pjesë e klubeve të ndryshme si arti,
kërcimi, shahu, aktrimi, filozofie etj. Gjatë
kohës të lirë organizohen eskursione në
Londër, Oxford, Stratford upon Avon, Paris,
Moskë, Pragë, Firenze etj.
CATS Cambridge
Qëllimi kryesor i shkollës është vlerësimi i potencialit të nxënësve, stimulimi
i ambicies dhe zbulimi i aftësive të reja
të tyre. Shkolla ndodhet në qendrën e
qytetit Cambridge dhe kampusi modern i
shkollës shtrihet në një sipërfaqe prej 2790
m², pranë Universitetit të Cambridge dhe
lumit Cam. Kampusi përfshin katër ndërtesa dhe konvikti ofron mbi 230 dhoma
teke. Disa minuta larg kampusit ndodhet
Varsity House, për nxënësit mbi 18 vjeç
duke iu dhënë atyre mundësinë të jenë
më të pavarur dhe të përgaten për jetën
në universitet. Gjithashtu nxënësit kanë në
dispozicion më shumë se 30 salla për të
zhvilluar mësimin, të gjitha me pajisje multimedia, dhoma studimi individuale dhe të
përbashkëta, hapësira për pushim, laboratorë shkencorë, një qendër të re studimi që
përfshin bibliotekën, sallën e leximit dhe
atë të kompjuterave, Internet Wireless në
të gjithë territorin e shkollës, sallë ngrënieje luksoze etj. Nxënësit në CATS Cambridge që studiojnë art kanë në dispozicion studio moderne muzike dhe drame,
mode dhe tekstile etj. Mësimi zhvillohet
në klasa të vogla. Programet akademike
që ofrohen janë: GCSE, A-levels, A-levels
i përshpejtuar, Foundation etj. Gjithashtu
ofrohet edhe Programi i përshpejtuar për
studimet në mjekësi (17+) i cili rekomandohet për nxënësit që janë të apasionuar
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pas veterinarisë, farmacisë, mjekësisë apo
stomatologjisë. Shkolla ofron përgatitje të
specializuar për provimet Oxbridge dhe
BMAT në universitetet e mjeksisë.
CATS London
Ndërtesa e CATS në Londër është e vendosur në sheshin Bloomsbury me një
kampus i cili ndodhet vetëm tre minuta
larg ndërtesave të akomodimit. Ofrohen
dhoma indiviuale, të mobiluara dhe me
tualet personal. Akomodimi mund të bëhet
edhe në familje pritëse të cilat ofrojnë një
ambjent komod dhe të sigurt. Ato inspektohen në mënyrë konstante nga kolegji.
Për nxënësit më të mëdhenj që preferojnë
të jenë të pavarur, kolegji ofron mbështetje
për gjetjen e një apartamenti privat. Programet akademike që ofrohen janë: GCSE
i përshpejtuar, A-levels, A-levels i përshpejtuar, Foundation dhe Foundation i
përshpejtuar etj.
CATS Canterbury
Shkolla ndodhet në afërsi të qendrës
historike të qytetit Canterbury, vetem 90
minuta larg Londrës. Kampusi përbëhet
nga dy godina të mëdha dhe përfshin: laboratorë shkencorë me pajisje të teknologjisë së fundit, salla informatike, klasa dhe
prezantime me flip charte, bibliotekë
moderne etj. Mësimi zhvillohet në klasa
të vogla me pak nxënës. Shkolla vë në
dispozicion të nxënësve godina moderne
që kanë dhomë ndenjeje me LCD, internet
wireless, vend parkimi për biçikleta dhe
kuzhinë të mobiluar. Akomodimi bëhet në
dhoma individuale ose dyshe, pjesa më e
madhe me tualet në dhomë. Akomodimi
bëhet edhe në familje pritëse që jetojnë jo
më shumë se 20 minuta ecje larg. Shkolla
ofron mundësinë për të praktikuar shumë
sporte: futboll, volejboll, basketboll, not,
badminton, arte marciale etj. Grupi i teatrit
është mjaft i famshëm. Programet akademike kryesore që ofrohen janë: GCSE, IB,
A-levels, Foundation etj. Programi IB ofrohet vetëm në Cats Canterbury.

Vendndodhje:
Cambridge, Londër, Canterbury
Lloji:
-Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Gatwick- 40 min

Informacione të përgjithshme
Numri i përgjithshëm i nxënësve:
Cambridge: 381
London: 237
Canterbury: 167
Programe Akademike:
- GCSE
- Program përgatitor
- A- levels
- A-levels i përshpejtuar
- IB
- Foundation Programme
- High School Term
- Përgatitje gjuhësore për 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 ( jepet në zyrën Integral)
•	Intervistë akademike

Glasgow

Dublin

Manchester

Birmingham

Bursa studimi
Cats College ofron bursa studimi deri në
40% të tarifës së shkollës për nxënësit e
huaj të cilët kanë rezultate të larta akademike.

Edinburgh

Cambridge
Bristol

London
Canterbury

D’Overbroeck’s

Oxford, Britania e Madhe
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Gjimnazi është themeluar më vitin 1978
dhe ndodhet afër qytetit universitar
Oxford. D’Overbroeck’s ka një famë të
shkëlqyer dhe është i përshtatshëm për
nxënës të pavarur, mjaft të motivuar dhe
ambiciozë, që dëshirojnë të vazhdojnë
studimet në universitetet prestigjioze të
Britanisë së Madhe si Oxford, Cambridge,
Imperial, LSE, UCL, Edinburgh, Bath, Bristol,
Newcastle, Leeds etj. Një veçanti e shkollës
është përpjekja për të krijuar një atmosferë
të përshtatshme për të zhvilluar cilësi individuale të çdo nxënësi, duke u fokusuar
në individualitetin e secilit, në mendimin
kritik dhe krijues, inkurajimin e ndryshimit
dhe të origjinalitetit. Niveli akademik i arsimimit, ambjenti shoqëror, marrëdhënia
nxënës-profesorë e bazuar në besim dhe
pjesëmarrja aktive e nxënësve në proçesin e studimit janë çelësi i rezultateve të
shkëlqyera në provime GCSE dhe A Levels.
Rreth 10% e të diplomuarve pranohen çdo
vit në Oxbridge. Mësimi bëhet në grupe
të vogla, ndërkombëtare, deri në 10 vetë
(një mesatare prej shtatë vetash), ndërsa
afërsisht 60% e studentëve janë nga Britania e Madhe. Gjimnazi 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 anëtarë të komisioneve të vlerësimit. Një element i rëndesishëm në progresin e nxënësve e përbën
edhe marrëdhenia e tyre me profesorët,
e cila realizohet në dy mënyra - nëpërmjet konsultimit direkt dhe vlerësimeve të
vazhdueshme, nëpërmjet përgatitjeve të
raporteve të detajuara mbi rezultatet si
dhe rekomandime.
Në d’Overbroeck’s, përsosmëria akademike
mund të arrihet pa formalitetet që shumë
shkolla tradicionale kanë. Studentët kanë
lirinë për të pyetur, eksploruar dhe krijuar;
për të zhvilluar interesat, rritur talentet dhe
realizuar potencialin e tyre të plotë akademik, ndërsa jetojnë në një nga qytetet më
të bukura universitare në botë.
Programe Akademike
GCSE (15-16 vjeç) njevjeçar: Programi
për nxënësit me një nivel mesatar të
gjuhës angleze, përfshin Anglisht, Matematikë, Qytetari, Kimi, plus lëndë me zg-

jedhje si: biologji, fizikë, art, studime të
biznesit, frëngjisht, gjeografi, gjermanisht,
histori, gjuhë amëtare.
A-levels (16-19 vjeç) dyvjeçar: program
për nxënësit me një nivel të lartë të gjuhës
angleze, ofron mbi 30 lëndë tradicionale dhe praktike si biznes, komunikim, IT,
ekonomi, film, histori arti, teknologji muzikore, fotografi, politike etj.
Pergatitje gjuhesore:
Programi për ata që dëshirojnë të vazhdojnë studimet në A-levels. Përveç gjuhes,
nxënësit studiojnë lëndë GCSE dhe marrin
pjesë në sporte, aktivitete jashtëshkollore,
ekskursione. Kohëzgjatja është 3-10 muaj.
Akomodim
Nxënësit e IGCSE akomodohen në tre konviktet: Hayfield House, Nash House dhe St
Philips. Çdo konvikt ka stafin që kujdeset
për studentët, ofrohet WIFI, dhoma të
bollshme dhe hapësirë të përbashkët ku
studentët mund të pushojnë. Ushqimi përgatitet nga një kompani profesionale, duke
siguruar një gamë të shëndetshme ushqimore. Në mbrëmje ofrohen aktivitetet, në
fundjavë nxënësit mund të shkojnë në kinema ose teatër, organizohen ekskursione
dhe vizita të ndryshme.
Shumica e studëntëve në A-Levels akomodohen në Islip House, konviktin më
të ri modern, mikpritës dhe të rehatshëm
përballë kolegjit. Konvikti tjetër St Aldates
ndodhet në qendër të qytetit. Në të dyja
konviktet ka zona të ndara për djemtë
dhe vajzat, me një zonë të përbashkët ku
nxënësit mund të pushojnë, studiojnë, të
luajnë lojëra në bord, të shikojnë filma etj.
Cdo shtëpi mbikëqyret nga stafi që jeton
në të njejtën ndërtesë dhe është në dispozicion 24 orë në ditë.
Ofrohet gjithashtu akomodimi në familje
pritëse.
Aktivitete jashtëshkollore
Gjimnazi ofron aktivitete dy herë në javë.
Arti është pjesë e rëndësishme e jetës në
shkollë, çdo vit prezantohet një spektakël i
ri ose një musical; shumë e famshme është
studioja e teatros, orkestra, kori, klubi i
jazz-it, klubi i debateve, seksioni ushtarak
dhe sportiv, Duke of Edinburgh etj. Sporte:
rugby, basketboll, not, hockey, climbing
etj. Ekipet e gjimnazit marrin pjesë në
konkurse rajonale dhe kombëtare.

Vendndodhje:
Oxford
Lloji:
-Tutorial College
Aeroporti më i afërt:
Heathrow - 1 orë

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 14-19 vjeç
Mosha e nxënësve në konvikt: 15-19 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 360
Numri i nxënësve në konvikt: 50%
Numri i nxënësve të huaj: 50%
Programe Akademike:
- GCSE
- A-Levels
- Kurse të gjuhës gjatë verës
Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
-	Dëftesat nga tre vitet e fundit
-	Provimet e pranimit dhe intervistë
akademike në zyrën Integral
Bursa:
Ofrohen bursa akademike dhe për studentë
të talentuar në fushat e shkencës, artit,
muzikës, aktrimit. Informacionin e plotë
mund ta gjeni në zyrën Integral.

Glasgow

Edinburgh

Dublin

Manchester

Birmingham

Oxford
Bristol

London
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Earlscliffe

Folkestone, Kent,
Britania e Madhe
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Earlscliffe ofron programin më të mirë
të arsimit britanik: të ashtuquajtur “gold
standard” A-Level program, në lëndët
tradicionale, duke i siguruar studentëve
përgatitjen më të mirë akademike për
hyrjen në universitetet më elitare në botë.
Shkolla ofron shumëllojshmëri aktivitetesh
shumë të rëndësishme që ndikojnë në
përparimin e studentëve, duke i dhënë
avantazh krahasuar me moshatarët e tjerë.
Vendndodhja e shkollës është në Folkestone, Kent, në breg të detit, në një largësi
nga qyteti i Londrës, vetëm 55 minuta me
tren. Çdo nxënës merr pjesë në programin e Earlscliffe TRaC ™ (Test, Rank and
Coach). Të premteve studentët bëjnë një
testim në secilën nga lëndët e zgjedhura.
Çdo të hënë studentëve dhe prindërve ju
jepen rezultatet. Çdo javë studentët kanë
seanca stërvitje me kujdestarët për të
përdorur TRAC në lëndët ku kanë nevojë
për mbështetje shtesë. Duke monitoruar progresin çdo javë studentët janë në
gjendje të ndjekin rezultatet e përpjekjeve
të tyre dhe të bëjnë përmirësime të menjëhershme kur është e nevojshme.
Programe Akademike
Studentët e huaj të moshës 15 vjeç mund
të regjistrohen në Earlscliffe për të ndjekur
programin 3 vjeçar A-Level ose për të
përfunduar vetëm një nga ato tre vite, ITY
(International Transition Year). Disa studntë
zgjedhin programin dyvjeçar, duke marrë
provimet GCSE në fund të kursit të tyre.
Orari javor është i përbërë nga lëndët si :
Matematikë, Shkenca Natyrore dhe Shkenca
Sociale për gjysmën e orarit mësimor dhe
studime të Gjuhës Angleze për gjysmën
tjetër. Studentët ekselentë përfundojnë një
kurs të shkurtër në Universitetin Oxford
gjatë vitit dhe kanë mundësi të zgjedhin
nga një shumëllojshmëri e kurseve duke
përfshirë histori, histori arti, informatikë dhe
gjuhë moderne.
A-levels
Studentët zgjedhin katër lëndët në nivelin
AS (standart) dhe vazhdojnë me po të njëjtat lëndë në vitin A2. Pothuajse të gjitha
lëndët që ofrohen në Earlscliffe janë parë
si lëndë “tradicionale” dhe për këtë arsye
pranohen nga universitetet më të mira të
Britanisë së Madhe. Nxënësit zgjedhin një
lëndë nga secili prej blloqeve A, B, C dhe
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E dhe mund të zgjedhin një lëndë shtesë
nga:
Blloku A: Gjeografi, Histori, Matematikë
ose Psikologji
Blloku B: Kimi, Ekonomi 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, Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Turqisht apo ndonjë gjuhë tjetër sipas kërkesës.
Blloku F: IELTS
Akomodimi
Shkolla ka tre konvikte, një për vajzat dhe
dy për djemtë, të gjitha shumë pranë
shkollës. Shumica e dhomave kanë banjo,
çdo nxënës ka dollapin dhe tavolinën e vet,
të gjitha dhomat kanë Wi-Fi. Standarti i
lartë i akomodimit është tërheqës për nxënësit. Secila nga shtëpitë ka një dhomë të
përbashkët me TV, lojëra si bilardo, pingpong, hokej në ajër. Shtëpitë ofrojnë një
kuzhinë te kompletuar.

Vendndodhje:
Folkestone, Kent
Lloji:
-	Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Heathrow - 2 orë

Informacione të përgjithshme
Mosha: 15-19
Numri i nxënësve: 73
Numri i nxënësve të huaj në konvikt: 69
Programe Akademike:
- A-levels
- International Transition Year
- Diploma në Biznes dhe Menaxhim
- Foundation
Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
- Letër Rekomandimi
- Lista e notave të dy viteve të fundit
- Test: Matematika dhe Anglisht
- Intervistë

Aktivitete jashtëshkollore
Nxënësit luajnë futboll, basketboll, volejboll, squash, badminton dhe pingpong
çdo javë. Në muajt e verës, shkolla ofron
tenis dhe golf. Ekipi i futbollit luan në një
kampionat konkurrues. Ka edhe një palestër dhe pishinë të madhe pranë, në të
cilat studentët kanë akses të plotë. Earlscliffe ndodhet shumë pranë me stacionin e
trenit London St Pancras. Studentët vizitojnë kryeqytetin veçanërisht të mërkurave
për vizita muzikore, teatrale dhe ekspozita.
Studentët kalojnë fundjava në Paris, Belgjikë dhe destinacione të ndryshme me
interes kulturor.

Glasgow

Dublin

Studentët bëjnë punë vullnetare deri në dy
orë në javë në shtëpitë për të moshuarit,
spitale, shkolla dhe qëndra bamirësie.

Manchester

Birmingham

Bursat
Ka një numër të kufizuar të bursave akademike.

Edinburgh

Bristol

London
Folkestone

EF Academy

Oxford,Torbay
Britania e Madhe
Historiku dhe përshkrim i shkurtër
EF Academy në Oksford është shumë afër
nga qendra e qytetit. Qyteti i vogël dhe i
gjallë ka ndërtesa të bukura dhe një komunitet të madh, të larmishëm akademik ku
mbizotëron universiteti i famshëm.
Shkolla e mesme britanike në Oksford
është e vendosur në dy kampe që janë
3-minuta larg dhe të ndara nga rruga Pullens Lane, në një lagje banimi të qetë. Të
dy pjesët e shkollës karakterizohen nga
arkitektura tradicionale dhe hapësirat në
natyrë, ku studentët takohen për të shijuar mëngjes, drekë dhe darkë ose për të
rrëmbyer një kafe gjatë pushimit të tyre të
studimit. Ndërtesat e banimit dhe disa klasa janë në njërën pjesë të kampusit, ndërsa
pritja, salla e ngrënies, palestra, biblioteka dhe më shumë klasa janë në pjesën
tjetër. Përtej kampusit, do të gjeni dyqane,
restorante, kafene dhe kinema, të cilat ju
ofrojnë mundësinë për të zhytur veten në
kulturën e vendit tuaj pritës.
Kampusi EF Academy në Torquay, shtrihet në qytetin e qetë në rrethin e Torbay.
Komuniteti - i përbërë nga studentë, staf
shkollor dhe vendas - shpesh është përshkruar si një familje dhe ju do të ndiheni si
në shtëpi në këtë mjedis inkurajues.
Programe Akademike
EF Academy Oxford
EF Academy Oxford ofron programet akademike A-levels dhe IB. Trupi studentor
në shkollën e mesme private dy vjeçare
në Oksford është i përbërë nga studentë
të pjekur dhe me mendje të hapur. Ata që
arrijnë sukses këtu kanë një dashuri për kulturën dhe idetë dhe një gatishmëri për t’u
përfshirë në çështje globale. Në EF Academy Oxford fitohet një përvojë parauniversitare që përfshin kultivimin e një mjedisi që
inkurajon studentët të jenë të pavarur dhe
të përgjegjshëm. Shkolla zhvillon në mënyrë
aktive lidhjen me Universitetin e Oksfordit
duke i ftuar studentët e doktoratës që të
zhvillojnë seanca mësimi në shkollë. Për të
siguruar që ata janë të gatshëm për kërkime
të pavarura në nivelin universitar, të gjithë
studentët kanë qasje të plotë në bibliotekë
dhe ambientet sportive në Universitetin
Oxford Brookes, që ndodhet ngjitur me
kampusin.

EF Academy Torbay
Programet akademike që ofrohen këtu janë
përveç A-levels dhe IB për moshat 16-19
vjeç, edhe programi IGCSE për nxënësit në
moshën 14-16 vjeç. Në shkollën e mesme
ndërkombëtare në Torbay, jepet mësim bazuar në filozofinë që studentët kanë sukses
atëherë kur ata ndjehen të sigurt dhe të
mbrojtur. Shkolla është e përkushtuar që
studentët në Torbay të ndjehen të qetë dhe
të përkrahur nga mësuesit, këshilluesit e karrierës, kujdestarët e konvikteve dhe familjet
pritëse në çdo fazë të shkollimit të tyre të
mesëm - veçanërisht midis programit IGCSE
dhe IB ose A-Level dhe gjatë gjithë procesit të
aplikimit në universitet. Shumica e studentëve
aplikojnë në universitete në Mbretërinë e
Bashkuar, por edhe në Sh.B.A dhe vendet e
lindjes. EF Academy ka gjithashtu kampuse
në SHBA, në New York dhe Pasadena ku
mund të zgjidhni të studioni në programin e
diplomës amerikane të gjimnazit.

Vendndodhje:
Oxford, Torbay
New York, Pasadena
Lloji:
-	Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Heathrow, Londër, 47 min
Exeter, 36 min

Informacione të përgjithshme
Mosha: 13-16 vjeç
Numri i nxënësve: 230
Numri i nxënësve të huaj në konvikt:
Programe Akademike:
- IGCSE
- A-levels
- IB
- Diploma amerikane HSD
Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
- Letër Rekomandimi
- Testet e pranimit
- Intervistë akademike

Akomodimi
Shkolla ofron dy mundësi akomodimi për
studentët në Oksford: konvikti dhe familje
pritëse. Të dy u ofrojnë studentëve komoditetin e shtëpisë dhe hapësirën e nevojshme për të studiuar.
Në rezidencën e konviktit, studentët ndërtojnë miqësi të qëndrueshme ndërsa zhvillojnë pavarësinë e tyre. Ndërtesat në kampus gjithashtu përfshijnë një sallë pritjeje
studentore me mobilje dhe tavolina të rehatshme. Një infermiere është në kampus
në çdo kohë gjatë javës dhe fundjavave.
Studentët që zgjedhin formën tjetër të
akomodimit jetojnë me një familje lokale
dhe janë në distancë nga kampusi. Ata
përfitojnë nga të jetuarit në një mjedis aktual shtëpiak dhe kujdesen nga të rriturit
që janë kontrolluar dhe verifikuar nga zyrtarët e shkollës.

Glasgow

Edinburgh

Dublin

Aktivitete jashtëshkollore
Nxënësit në EF Academy mund të bëhen
pjesë e programeve dhe aktiviteteve të
ndryshme si: programi STEM për shkencë,
teknologji, inxhineri dhe matematikë,
aktivitete sportive, punë vullnetare dhe
të lidershipit, klubet e biznesit etj. Teatri,
muzika dhe artet gjithashtu janë pjesë e
rëndësishme e shkollës si dhe ekskursionet
që organizohen në vende turistike apo në
qytete të tjera si Londër dhe Manhattan.

Manchester

Birmingham

Oxford
Bristol

London
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Fine Arts College

Londër, Britania e Madhe
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Fine Arts College është një kolegj prestigjoz i vendosur në Hampstead, një nga
lagjet më të gjelbërta dhe më të bukura në
Londrën Veriore. Themeluar në vitin 1978
si i vetmi kolegj privat i specializuar në
arte, shkencat humane dhe shkencat shoqërore, ndër vite është nderuar me çmime
të shumta për arritje në fushat e mediave,
filmit, televizionit, artit dhe fotografisë.
Vetëm 5% e studentëve janë të huaj.
Të diplomuarit e artit janë pranuar në
kolegje të njohura të artit dhe dizajnit si
Central Saint Martins, London College of
Fashion, Camberwell, Kingston, Wimbledon dhe universitetet kryesore amerikane
si Parsons, Pratt, Universiteti i Nju Jorkut
dhe Cal Arts.
Programe akademike
Programet akademike që ofrohen janë
GCSE dhe A-levels.
Në klasën e 9 kurrikula është e gjerë dhe
përfshin: anglisht, matematikë, shkenca
natyrore, histori, gjeografi, shkenca fetare
dhe gjuhë të huaj. Për më tepër, studentët
studiojnë: art, dizajn, fotografi, aktrim, media dhe muzikë.
GCSE
Shumica e studentëve studiojnë 8 lëndë, të
gjitha me sport, edukim fizik dhe edukim
qytetar.
A-levels
Çdo kombinim i lëndëve është i mundur,
në varësi të planeve të ardhshme për
universitetin. Ekziston një mundësi për të
punuar në projekte dhe kualifikim shtesë
për të vepruar në një nivel më të lartë.
Kursi për përgatitjen e portofolit
Kursi është krijuar për studentë të shkollave të mesme të cilët do të aplikojnë për
art në universitet dhe duhet të përgatisin
një portofol. Fushat për përgatitjen e portofolit janë:

litografi, gjilpërë të thatë, monotip, akuatint, kolazh, modele, pikturë, vizatim dhe
grafikë kompjuterike.

Vendodhja:
Londër

Fotografi - fotografi klasike dhe dixhitale,
duke u përqëndruar në praktikat bashkëkohore fotografike në formë, përmbajtje
dhe përbërje.

Aeroporti më i afërt:
Heathrow - afërsisht 45 min

Tekstile - një kurs multidisiplinar që përfshin qepje, pëlhura, shtypje në tekstile.
Theksi është vendosur në metodat e hulumtimit vizual dhe zhvillimin e konceptit.
Akomodimi
Kolegji ofron akomodim në një konvikt
studentor të vendosur në West Hampstead, i cili është një vend popullor dhe
paqësor vetëm 10 minuta nga Londra
qendrore dhe Oxford Street. Ai ofron strehim për 347 studentë nga mbi 39 vende.
Akomodimi është në apartamente ku secili
student ka një dhomë me banjo private.
Salla e ndenjes dhe kuzhina përdoren nga
3 - 7 persona. Ekzistojnë edhe hapsirat ku
secila ka një dhomë, banjo, aneks kuzhine
dhe zona ngrënieje. Konvikti përfshin një
oborr të gjerë, palestër, internet pa tel
me shpejtësi të lartë, kinema, sallone të
zakonshme dhe dhomë lavanderie. Akomodimi gjithashtu ofrohet në familjet
pritëse që jetojnë në zona të ndryshme të
Londrës.

Lloji:
- Kolegj privat

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve të konviktit: 16-18.
Mosha e nxënësve: 13-19.
Programet akademike:
- GCSE
- A-level dyvjeçar
- A-level njëvjeçar
- Kurs për përgatitjen e portofolit

Kërkesat për aplikantët e huaj:
• Referenca akademike për vlerësimet e dy
viteve të fundit
• Rekomandime nga një mësues ose drejtor
nga shkolla e mëparshme e aplikantit
• Provimet e hyrjes dhe intervistat

Bursa studimi
Kolegji jep një bursë të plotë 100% dhe
dy bursa 50% nga tarifa e shkollimit. Aplikantët duhet të demonstrojnë arritje të
jashtëzakonshme akademike dhe artistike, të kenë sjellje të mirë dhe të jenë të
përfshirë në mënyrë aktive në aktivitete
jashtëshkollore. Aplikimi përfshin një letër
motivimi, një intervistë me drejtorin, një
audicion ose një portofol.

Glasgow

Dublin

Manchester

Artet e bukura - zhvillojnë teknika të
ndryshme të vizatimit: grafikë, pikturë,
etude, skicim, kolazh, skulpturë dhe teknika të tjera mediatike.
Dizajn grafik dhe printim - përfshin
krijimin dhe strukturimin e imazheve figurative dhe jo-figurative duke përdorur
teknika të tilla si kolograf, gdhendje në dru,
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Kensington Park School

Londër, Britania e Madhe
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Kensington Park School (KPS) është një
shkollë e re private, e vendosur në zemër
të Londrës, në një nga lagjet më prestigjioze të Kensington. Pranë janë disa nga
monumentet më të famshme të kryeqytetit
anglez si Muzeu Kombëtar i Historisë, Salla
Royal Albert, Muzeu Victoria dhe Albert,
Hyde Park etj. KPS renditet ndër kolegjet
më të mira në Londër. Ajo është një shkollë
e re por me mësues të cilët kanë vite përvojë në mësimdhënie në shkollat më elitare në vend, në veçanti shkolla e famshme
St. Paul’s school. Shumica e nxënësve janë
anglez dhe vetëm rreth 15% vijnë nga nacionalitete të huaja të ndryshme. Arsimimi
tradicional i kombinuar me teknologjitë
më të fundit luajnë një rol vendimtar për
të arritur përsosmërinë akademike. Qasja
unike arsimore bazohet në një program
trajnimi të zhvilluar posaçërisht, i cili përfshin përgatitjen e një plani individual për
secilin nxënës në bazë të nivelit arsimor,
mundësive dhe interesave akademike,
motivimit dhe ambicjes për të arritur qëllimet. Mësimi zhvillohet në klasa të vogla
deri në 10 nxënës. Gjatë proçesit mësimor
përdoren metoda interaktive dhe praktike.
Shumëllojshmëria e lëndëve dhe oraret
fleksibël ofrojnë mundësi për një numër të
madh kombinimesh. Arritjet e shkëlqyera
akademike janë rezultat i praktikave moderne mësimore të bazuara në të menduarit
kritik dhe teknikat e leximit të shpejtë. Falë
profesionalizmit dhe përkushtimit të mësuesve, shumë nga studentët e KPS kanë
marrë rezultate të larta dhe janë pranuar
në universitetet më të mira si Oxford dhe
Cambridge.
Programe Akademike
A-Levels
Programi 2- vjeçar A-level (16+vjeç)
është programi standard i cili ofron mbi 30
lëndë ku 20 prej tyre janë lëndë akademike
si Gjuhë Angleze, Matematikë, Matematikë
e avancuar, Kimi, Fizikë, Biologji, Shkenca
Kompjuterike, Ekonomi, Shkenca Biznesi,
Qeverisje dhe Politikë, Teologji, Frengjisht
etj.
Gjithashtu ofrohen: Programi 1,5 vite
A-level (16+vjeç) i cili ofron përgatitje
intensive për vitin e parë nga janari deri në
qershor dhe gjatë vitit te dytë përgatitje

standarte si dhe Programi i përshpejtuar
njëvjeçar A-level (16,5+vjeç) i cili fillon
në shtator dhe është i ndërtuar për nxënësit ekselentë dhe të motivuar.
Program përgatitor për mjekësi dhe
stomatologji - Shkolla ka një reputacion të shkëlqyer në mjekësi dhe në
stomatologji dhe ofron përgatitje për
provimet e BMAT dhe UKCAT, përgatitje
për intervistën, letrën e motivimit, përzgjedhjen e universiteteve si dhe organizohen vizita në shkolla mjekësore. Përgatitja
për Oxbridge - duke qenë se pranimi në
Oxford dhe Cambridge është një sfidë për
çdo student, shkolla ofron programin i cili
ndihmon në lidhje me testet e specializuara, aftësitë dhe praktikat individuale
për kryerjen e intervistës etj.
Akomodimi
Kolegji ka konviktin e vet të vendosur në
Chelsea. Kushtet janë komode për jetesë
dhe për të mësuar. Akomodimi është në
dhoma teke, dyshe ose treshe me tualet
dhe TV. Disa dhoma kanë kuzhinë. E gjithë
ndërtesa ka mbulim Wi-Fi dhe mbikëqyrje
video.

Vendodhje:
Londër
Lloji:
-Tutorial College
Aeroporti më i afërt:
Heathrow, Gatwick, Stansted

Informacione të përgjithshme
Numri i përgjithshëm i studentëve: 350
Numri i studentëve të huaj: 50
Programe Akademike
• 1 vit GCSE
• 1 ose 2 vite A-Level
• 18 muaj A-Level
• Programi i Mjekësisë dhe Stomatologjisë
• Përgatitje për Oxbridge
• Anglishte akademike
Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
•	Listën e notave të 2 vitete të fundit të
përkthyera dhe noterizuara
•	Niveli i anglishtes: GCSE – IELTS 5,0; A-level
– IELTS 5,5 ; Foundation: IELTS 5,0
• Test dhe Intervistë në Anglisht

Aktivitet jashtëshkollore
Arsimimi në KPS është i integruar me
pjesëmarrjen e nxënësve në aktivitete
jashtëshkollore të ndryshme dhe praktikimin e sportit, muzikës ose artit. Shkolla
ka një marrëdhënie të shkëlqyer me Imperial College dhe përdor qendrën e tij
moderne sportive “Ethos”. Nxënësit mund
të marrin pjesë në programin sfidues dhe
të pasur me aktiviteteve në natyrë të Duke
of Edinburgh. Atmosfera e kreativitetit i jep
studentëve besim dhe i stimulon ata që të
maksimizojnë potencialin e tyre për të arritur rezultatet më të mira të mundshme.
Bursa studimi
Shkolla ofron bursa studimi për nxënësit
me rezultate të larta akademike dhe performuese në muzikë, sporte dhe arte. Nxënësit ekselentë janë ambasadorë të KPSsë dhe pritet të kenë një rol drejtues në
jetën e shkollës dhe të jenë një shembull
për nxënësit e tjerë. Ekzistojnë disa Bursa
studimi në aktrim, provimi i të cilave jepet
në vjeshtë.
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Kent College

Canterbury,
Britania e Madhe
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Kent College u themelua në vitin 1885 dhe
që prej vitit 1970 është një shkollë që pret
jo vetëm nxënës vendas por dhe të huaj.
Kolegji ka dy ndarje: shkolla fillore dhe
shkolla e mesme. Shkolla fillore ndodhet
në afërsi të fshatit të bukur të Harbledown
dhe shkolla për ata më të rritur ndodhet në
periferi të qytetit historik të Canterbury, në
Anglinë juglindore. Londra është vetëm një
orë larg me tren. Shkolla është krenare për
reputacionin e saj si një shkollë miqësore
dhe e sigurt. Prindërit kanë një komunikim
të vazhdueshëm me stafin. Sporti, muzika,
arti dhe aktivitetet jashtëshkollore janë
shumë popullore dhe ofrojnë mundësi të
ndryshme për t’u zhvilluar.
Programe Akademike
Kurrikula është fleksibël dhe përputhet me
nevojat individuale të secilit nxënës. Programet akademike që ofrohen janë:
GCSE - Nxënësit përgatiten në nëntë ose
dhjetë lëndë në këtë program. Lëndët e
detyrueshme janë anglisht, letërsi angleze,
matematikë, teologji dhe të paktën dy
lëndë nga shkencat natyrore. Në vitin 2019,
86% e nxënësve morën vlerësimin 5 në
provimet GCSEs nga vlerësimet 4-9, ekuivalente me A*-C.
A-levels - Kolegji ofron mbi 20 lëndë në
fusha të ndryshme. Këshilltarët akademikë janë në dispozicion për të ndihmuar
në zgjedhjen e duhur të lëndëve sipas
mundësive dhe qëllimeve të secilit nxënës.
Qendra për Udhëzime Profesionale ofron
konsultime dhe organizon takime me përfaqësues të universiteteve të ndryshëm. Në
vitin 2019, 71% e nxënësve mbaruan me
rezultate A*-B në A-levels. Kolegji është
certifikuar si një nga 50 shkollat më të mira
të private në UK për përqindjen e nxënësve
që arrijnë notat A* - B në A-level.
International Baccalaureate (IB) - Që
nga viti 2010 ofrohet programi IB. Në vitin
2019, rezultatet mesatare të pikëve në IB
ishin 37/45 pikë, një rezultat shumë i mirë
për pranimet në universitet.
Nxënësit në këtë program studiojnë
gjashtë lëndë që i zgjedhin nga:
Grupi 1: Letërsi angleze dhe botërore
Grupi 2: gjermanisht, spanjisht, anglisht
(për ata që studiojnë literaturë të huaj në
grupin 1), letërsi italiane për italianët, gjer24

manisht
Grupi 3: biznes dhe menaxhim, gjeografi,
histori
Grupi 4: biologji, fizikë, art
Grupi 5: Matematikë dhe Shkenca Matematike

Vendodhje:
Canterbury, Kent
Lloji:
-shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Londër Heathrow - 1h e 28 min
Londër Gatwick - 1h e 9 min

Grupi 6: arti i filmit, ekonomi, kimi, frengjisht, muzikë, dizajn dhe teknologji

Informacione të përgjithshme

International Study Center – ofron studime intensive në gjuhën angleze për studentët e huaj, niveli i të cilëve nuk është i
mjaftueshëm për të filluar programet bazë

Mosha e nxënësve: 11-18 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 457
Numri i nxënësve në konvikt: 160
Numri i studentëve të huaj: 140

Akomodimi
Në kampus ka dy konvikte për vajzat Wesley House, Austen House dhe dy për
djemtë - Guilford House, Gamon House.
Në vitin 2012 shkolla hapi konviktin e
parë për vajza dhe djem - Shtëpinë Elfick.
Djemtë dhe vajzat akomodohen në dy kate
të veçanta, duke përdorur një kuzhinë të
përbashkët dhe një dhomë pushimi. Nxënësit e sapoardhur akomodohen në dhoma me deri në katër shtretër, ndërsa shumica e nxënësve të A-Level kanë dhoma
të veçanta. Në çdo konvikt ka një dhomë
të përbashkët pushimi me TV dhe kënd
lojërash, kuzhinë të pajisur dhe vend për
mësim. Qendra mjekësore është e hapur
24 orë në ditë.

Programe akademike:
- GCSE
- A Levels
- International Baccalaureate
- International Study Centre (ISC)
Kriteret e pranimit
- Lista e notave e 3 viteve të fundit
- Testet në anglisht dhe matematikë për
të gjithë nxënësit (bëhen në zyrat e 		
Integral)
- Intervistë - për nxënësit e moshës 		
15 vjeçare

Aktivitete jashtëshkollore
Kolegji ofron shumëllojshmëri aktivitetesh
për nxënësit gjatë kohës së lirë, siç janë:
klubet e ndryshme të interesit, përfshirja
në aktivitete të ndryshme bamirësie që organizohen në nivel rajonal dhe kombëtar;
pjesëmarrje në programin e të rinjve Duka
i Edinburgut, që i ndihmon të zhvillojnë
aftësitë udhëheqëse dhe rrit frymën e
punës në grup. Shkolla ka terrene sportive
që përdoren gjatë gjithë vitit për stërvitje
dhe konkurse në: Rugby, kriket, tenis, basketboll, volejboll, badminton etj. Qendra
muzikore e ndërtuar rishtazi ofron kushte
shumë të mira për shfaqje të ndryshme,
për koncerte nga kori i shkollës, orkestra
dhe grupi i xhazit.
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Bursa studimi
Bordi i shkollës jep bursa studimi për nxënësit me arritje të shkëlqyera akademike
dhe për talentet në fushat e artit, teatrit,
muzikës dhe sportit.

Bristol

London
Canterbury

Kings Colleges
London, Oxford,
Brighton, Bournemouth
Britania e Madhe
Historik i shkurtër dhe përshkrim
Kings Colleges është grupi i kolegjeve që
ofrojnë programe përgatitore për pranimin
në universitetet angleze. Që prej themelimit
në vitin 1957 Kings kombinon traditat me
metodat moderne. Kings Colleges sigurojnë
një atmosferë miqësore ku nxënësit marrin
mbështetje në çdo etapë të zhvillimit. Falë
bashkëpunimit ndërmjet Frederic King dhe
Robert Watts, kolegji i parë u hap në Bournemouth në 1957; në 1966 është hapur kolegji i Londrës; 12 vjet më vonë i bashkohet
Kings Oxford dhe në 2017- Kings Brighton.
Rreth 75% e nxënësve të Kings Colleges
pranohen në universitetet më të mira britanike. Akomodimi ofrohet në familje pritëse
ose në konvikt. Familjet janë me eksperiencë
të gjatë dhe sigurojnë një akomodim të rehatshëm. Shumica jetojnë 10-30 minuta me
këmbë ose kanë transport të leverdisshëm.
Kings Brighton
Kolegji ndodhet afër qëndrës. Pranë ka
dyqane, kafene, vende argëtimi, kinema,
teatër etj. Nxënësit mund të praktikojnë
sporte dhe vallëzim. Kolegji është i pajisur
me tabela interaktive, laboratorë, studio
arti-dizajni, qendër kompjuterike, WIFI,
bibliotekë. Nxënësve u ofrohen praktika
pune dhe pjesëmarrja në projekte.
Akomodimi: në familje pritëse ose në konviktin që ndodhet në të njëjtën ndërtesë si
kolegji dhe ofron kushte moderne në dhoma en suite. Në dispozicion janë dhoma të
përbashkëta me TV, lavanderi, WIFI.
Kings Bournemouth
Kolegjit ndodhet 10 minuta nga qendra,
në një zonë elegante, dhe ofron 28 klasa,
disa të pajisura me audio dhe video, WIFI,
tabela interaktive, auditorium i përdorur
dhe si sallë kinemaje, vend për organizimin
e festave, qendra informatike.
Akomodimi: në familje pritëse ose në
konvikt (min.16 vjeç), vetëm 15 minuta me
këmbë nga kolegji. Disa dhoma janë të
grupuara në apartamente individuale të
mobiluara, me kabinë dushi, kuzhinë dhe
dhomë të përbashkët me TV. Në konvikt ka
lavanderi dhe WIFI.
Kings Oxford
Kolegji ndodhet në një lagje të qetë, 20
minuta me autobuz nga qendra. Afër janë
dyqane, restorante, biblioteka dhe një

qendër sportive. Shkolla ka 21 klasa, disa
të pajisura me audio dhe video, tabela
interaktive, laboratore, qendër informatike
me WIFI, studio arti.
Akomodimi: në familje pritëse ose në
konviktin Crescent Hall (min.16 vjeç), i cili
i përket universitetit Oxford Brookes dhe
ndodhet dy minuta larg kolegjit. 6 dhoma
janë të grupuara në apartamente të ndara,
me dy banjo dhe telefon. Ka lavanderi.
Kings London
Kolegji ndodhet 17 minuta larg Londrës me
tren dhe ka18 klasa, disa me audio-video.
Përballë është një pishinë, studio kërcimi,
qendër shëndeti dhe bukurie. Akomodimi:
në familje pritëse ose në disa shtëpi të rehatshme në distancë të vogël nga kolegji
(min.18 vjeç). Nxënësit kanë në dispozicion
dhoma të përbashkëta, një kuzhinë të
ndarë, dy banjo dhe një kopësht të madh.
Programe akademike
GCSE (min. 15 vjeç) - program standard (46 semestra) ose njëvjeçar: përfshin matematike, shkenca, natyrore, humane, dhe
lëndët opsionale si: Art, Biznes, Anglisht,
Gjeografi, Histori, IT, Matematikë, PHSE,
Shkenca etj. Ofrohen aktivitetet jashtëshkollore si Young Enterprise dhe debating
society.
A- Levels (min. 16 vjeç) - dyvjecar: ofron njohuri të thelluara, grupe të vogla,
mbështetja dhe provimet praktike, përgatitje për IELTS. Extended: përfshin 1-3
simestre të përgatitjës gjuhësore dhe disa
lënde akademike plus 6 simestre të A-Level. Njëvjeçar: për nxënësit ekselentë

Vendndodhje:
Bournemouth, Londër, Oxford
Lloji:
- Shkollë ndërkombëtare
Aeroporti më i afërt:
Heathrow, Gatwick, Stansted,
Luton

Informacione të përgjithshme
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 një vjeçar: shtator, janar ose prill
Kërkesa:
•	Dëftesë me notat e tre viteve të fundit
•	Niveli minimal i gjuhës angleze: IELTS 4. 55. 5, në varësi të programit të zgjedhur
•	Provim në gjuhën angleze (mund të bëhet
në zyrën Integral)

Advanced Level Foundation - Program
rigoroz njëvjeçar për nxënësit me një potencial akademik të lartë, të cilët aspirojnë
universitetet elitare.
University Foundation (min. 17 vjeç) program intensiv njëvjeçar i cili përgatit
studentët për degët si: Art, Biznes, Drejtësi,
Shkencë dhe Inxhinieri.
Pergatitja gjuhesore - Ofrohet për nxënësit që nuk kanë nivelin e duhur të
gjuhës për tu pranuar në një nga programet akademike.
Bursa
Ofrohen bursa të pjesshme për nxënësit
me rezultate të mira akademike dhe nivelin
e mjaftueshëm të gjuhës angleze.

Glasgow

Edinburgh

Dublin

Manchester

Birmingham

Bristol

Oxford

Bournemouth

London

Brighton
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Kingswood School

Bath, Britania e Madhe
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Kingswood School është themeluar më
1748 nga John Wesley dhe ofron kushte të
shkëlqyera studimi dhe jetese. Ajo ndodhet në jug-perëndim të Anglisë, në qytetin
me famë ndërkombëtare për arkitekturën
dhe bukuritë natyrore. Qyteti Bath të lë
mbresa për ndërtesat karakteristike në
ngjyrë të artë, të ndërtuara në stilin Gregorian, nga arkitektë të famshëm. 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 festivalet e muzikës, ku ndër më të njohurat është Mozartfest në nëntor. Kampusi
i Kingswood shtrihet në një sipërfaqe prej
218 hektarë, mbi një kodër me një pamje
të jashtëzakonshme të qytetit dhe disponon të gjitha pajisjet e nevojshme për
studim e akomodim: qendër arti, shkollë
muzike (me studio për regjistrim zëri),
bibliotekë, qendër teknologjie dhe informatike, teatër, kompleks sportiv. Biblioteka
është e vendosur në një godinë të ndërtuar në 1936 dhe disponon më shumë se 10
000 libra (shkollorë dhe argëtimi).
Programe Akademike
Programet akademike që ofrohen janë:
GCSE (14-15 vjeç) - programi ka një
kohëzgjatje prej dy vitesh dhe përfshin
studimin e 5-8 lëndëve të kulturës së përgjithshme. Vlerësimi bëhet në shumicën e
lëndëve, në bazë të hartimeve dhe provimeve të fundvitit. Në këto dy vite kursi,
nxënësit mësojnë lëndët e detyrueshme
dhe 5 fakultative ku një nga lëndët fakultative duhet të jetë nga fusha e shkencave të natyrës. Zgjedhja e bërë i krijon
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, IT dhe sport.
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 universitetet
angleze. Kursi është i profilizuar në varësi
të interesave të nxënësit dhe profesionit
të tij të ardhshëm. Lëndët e ofruara janë
të ndryshme: art, biologji, kimi, mendim
kritik, design dhe teknologji, art, ekonomi
e biznes, letërsi angleze, gjeografi, politike
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etj.
Anglishtja si gjuhë e huaj - programi iu
rekomandohet nxënësve të huaj me një
nivel jo të mirë të gjuhës angleze.

Vendndodhje:
Bath, Somerset
Lloji:
-Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Heathrow – 1, 5 orë

Akomodim
Kampusi i shkollës ka shtatë ndërtesa për
nxënësit. Djemtë dhe vajzat janë të akomoduar veç. Çdo ndërtesë disponon dhoma
të përbashkëta për pushim, kuzhina të vogla
dhe dhoma studimi. Nxënësit më të vegjël
akomodohen në dhoma të përbashkëta,
ndërsa më të mëdhenjtë në dhoma individuale. Nxënësit në Sixth Form disponojnë një
qendër shkollore veçmas, me dhoma individuale, sallë seminari, amfiteatër, dhomë
pushimi dhe kuzhinë. Çdo nxënës ka një
mësues që e udhëzon në punën akademike,
që është gjithmonë i pranishëm për këshilla
dhe mbështetje, dhe mban kontakt të vazhdueshëm me prindërit e nxënësve.
Aktivitete jashtëshkollore
Shkolla ofron aktivitete jashtëshkollore në
fusha të ndryshme. Për aktivitetet në fushën e artit, shkolla ka atelie qeramike dhe
të arteve të bukura si dhe organizon gjithmonë vizita në galeritë në Bath, Londër
dhe Bristol. Një nga eksperiencat më të
paharrueshme janë aktivitetet me teatrin.
Nxënësit mund të shpalosin talentin e aktrimit, të bëjnë pjesë në ekipin teknik që
merret me ndriçimin, zërin ose skenografinë. Muzika eshte një komponent i detyrueshëm i jetës shkollore ku një e treta e
nxënësve mësojne te luajnë një instrument.
Departamenti i muzikës është i pajisur me
facilitetet e nevojshme ku nxënësit mund
të krijojnë muzikë. Grupet që kanë shfaqje
gjithmonë janë: grupi i rockut, kori, grupi i
kitares etj. Çdo nxënës, pavarsisht eksperiencës së mëparshme, praktikon një sport
individual ose ekipi. Kompleksi i shkollës
ka 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 vrapimi, futbolli dhe golfi.

Informacione të përgjithshme
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

Glasgow

Edinburgh

Dublin

Manchester

Birmingham

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

Bristol

Bath

London

MPW –
Mander Portman Woodward
London, Cambridge,
Birmingham
Britania e Madhe
Histori e shkurtër dhe përshkrimi
MPW është themeluar në vitin 1973 nga
tre të diplomuar të universitetit Cambridge dhe përfshin 3 kolegje në Londër,
Cambridge dhe Birmingham. Shumica e
nxënësve janë britanik dhe rreth 1/3 janë
të huaj. Reputacioni i shkëlqyer i MPW buron nga qasja individuale në përputhje me
nevojat e çdo nxënësi, klasa të vogla, trajnimi praktik dhe programi fleksibël me një
larmi të lëndëve. Progresi i secilit student
shikohet vazhdimisht dhe secili prej tyre
merr konsultime të karrierës që ndihmojnë
me aplikimet në universitete. MPW zotëron
tekstet e veta dhe materiale shkollore për
shumicën e disiplinave dhe një numër i
madh i personelit mësimor kanë doktoraturë dhe janë anëtarë të komisioneve të
provimeve për lëndët përkatëse.
MPW – London
Kolegji ndodhet në South Kensington afër
Imperial College dhe disa nga muzetë më
të njohura të Londrës. Kolegji ka një sallë
moderne të medias, dhoma kompjuterike,
studio për muzikë, filma, drama, art, dy
studio fotografike, 6 laboratorë shkencore
dhe informatikë. Facilitetet ofrojnë kushtet
moderne mësimdhënie me kompjutera,
multimedia, tabela interaktive, teknologji
audio-vizuale.
MPW – Cambridge
Dy ndërtesat e kolegjit ndodhen në afërsi
të qendrës së qytetit. Kolegji ofron klasa të
ndritshme dhe me hapësirë, tre laboratorë
shkencor dhe një studio arti. Shumica e
klasave janë të pajisura me teknologji audio-vizuale, tabela interaktive, ekrane multimediale, WIFI. Ka dy salla të leximit për
studim, të pajisura me tekste dhe kompjutera, bibliotekë dhe një sallë të madhe
provimi, një dhomë të përbashkët për të
pushuar me tre kompjutera për kërkim në
internet dhe një kafeteri. Sportet zhvillohen në bazën e shkollës me konvikt The
Leys e cila ndodhet përballë kolegjit.
MPW – Birmingham
Kolegji ndodhet në Edgbaston në afërsi te
kampusit te universitetit dhe ofron kushte
te shkelqyera studimore. Objektet perfshijne laboratore shkencore, dy dhoma
kompjuteri, shumica e klasave janë të mobiluara me projektor dhe tabelen interak-

tive. Ka një rrjet të brëndshëm kompjuterik
multimedial, shërbim Interneti, mundësi
për skanim dhe fotokopje me ngjyra që
mund të përdoret çdo ditë.

Vendndodhje:
London, Cambridge,
Birmingham
Tip:
- Tutorial College

Programet Akademike
GCSE/IGCSE
- dy-vjeçar (14 vjec):
- një-vjeçar: (15 vjec).
Përfshin matematikë, gjuhë angleze, gjuhë
e huaj, informatikë, shkenca natyrore, muzikë, arte dhe dramë, si dhe një lëndë nga
fusha humane, si dhe aktivitete sportive,
aftësitë leximi, si dhe arsimimin personal,
shoqëror dhe shëndetësor.
A-levels (16+ vjec)
- dy vjeçar: përveç lëndëve tradicionale,
ofrohen lendet praktike si: kontabilitet, ligj,
gjeologji, media, histori arti, dizajni grafik,
IT, dizajn tekstile, teatri, arti, qeramika, etj.
- njëvjecar: programi intensiv për nxënësit
që transferohen nga shkolla të tjera
Kurse për përmirësimin e notave
Programi për ata që nuk janë të kënaqur
me notat që kanë marrë dhe duan të
përsërin provimet.
Akomodimi
Opsionet e akomodimit janë të ndryshme
dhe përfshijnë konvikt, familje pritëse dhe
apartamente me qira individuale.

Informacione të përgjithshme
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
përkthim të certifikuar në anglisht
- Testi i gjuhës angleze
- Intervistë

Konvikti: Konviktet janë në dispozicion
në Londër dhe shtrihen në një distancë
prej vetëm 20 min në këmbë nga kolegji.
Studentëve u ofrohen dhoma private. Në
të njëjtën ndërtesë janë të vendosur edhe
disa mësues që merren me sigurinë dhe
mirëqenien e të gjithë studentëve.
Familje pritëse: janë familje të përzgjedhura me kujdes, të cilat kanë një eksperiencë
të gjatë bashkëpunimi me kolegjin dhe
shërbejnë si kujdestar për nxënësit. Familjet ofrojnë mëngjes dhe darkë. Dreka është
shërbyer në kolegj.

Glasgow

Dublin

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
ndenjeje dhe banjo.
Bursa
Kolegji ofron bursa të pjesshme për nxënësit që aplikojnë nëpërmjet Integralit
dhe kalojnë me sukses procesin e aplikimit.

Edinburgh

Manchester

Birmingham

Cambridge
Bristol

London
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Oxford
International College
Oxford, Britania e madhe
Histori dhe përshkrim i shkurtër
Kolegji Ndërkombëtar i Oksfordit është
shkolla më e mirë për programin e përfundimit të gjimnazit. Në vitin 2019, studentët
e kolegjit arritën rezultate rekord në A levels. Studentët kanë mundësinë të studiojnë
në një mjedis që mbështet zhvillimin e tyre
personal dhe akademik, duke shijuar edhe
jetën kulturore të këtij qyteti të bukur.
E vendosur shumë afër nga qendra e qytetit të Oksfordit, kolegji tërheq studentë nga
e gjithë bota, të cilët përbëjnë një komunitet të larmishëm dhe të gjallë. Studentët
studiojnë nën drejtimin e disa prej profesorëve më kompetent në Oksford, ekspertë
në fushën e tyre të veprimtarisë, shumica
prej tyre janë ish-studentë të Universitetit
të Oksfordit. Një nga pikat e forta të kolegjit është një program i përqendruar në
karrierën e ardhshme të studentëve, e cila
u jep atyre një avantazh të rëndësishëm
kur aplikojnë për universitet, por edhe
në karrierën e tyre. Shkolla krenohet me
përqëndrimin në tre elementë të suksesit:
përsosmëri akademike, zhvillimin e aftësive
të nevojshme në karrierën e ardhshme të
studentëve dhe zhvillimin personal.
Programi Akademik
Kolegji ofron programet akadamike për
nxënësit mbi moshën 15 vjeç. Për nxënësit
e huaj rekomandohet një vit IGCSE i cili
përkon me klasën e 10 në vendin tonë dhe
më pas programi dy-vjeçar A-levels i përfudimit të gjimnazit.
Akomodimi
Shkolla ofron akomodim në disa lokacione
në Oksford:
Wavy Gate dhe Slade Park - e disponueshme për studentë të të gjitha
moshave
Alice House - e disponueshme për studentë mbi 18 vjeç
Wate Gate: përbëhet nga 93 dhoma teke
dhe studiot e vetme, duke siguruar një
ambient të pastër dhe të ndritshëm me
shumë hapësirë në natyrë dhe lehtësira të shkëlqyera. Konvikti përbëhet nga
apartamente 6-dhoma me një kuzhinë të
përbashkët. Vajzat dhe djemtë strehohen
veçmas. Wavy Gate u siguron studentëve
një dhomë të bollshme dhe moderne ku ka
makina larëse dhe tharëse.
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Slade Park: Dhomat janë të bollshme,
moderne dhe natyrisht të ndriçuara.
Çdo dhomë ka një krevat dopio, një tavolinë pune dhe rafte librash, si dhe një
gardërobë, lavaman, tualet dhe dush.
Gjithashtu, të gjithë studentët e OIC kanë
akses falas në ambientet e lavanderisë.
Alice House: dhomat janë individuale me
aneks kuzhine. Çdo dhomë ka një krevat
dopio, një tavolinë pune dhe rafte librash,
si dhe një gardërobë, lavaman, tualet dhe
dush. Alice House u siguron studentëve një
zonë të gjerë të përbashkët ku ata mund
të takohen për tu shoqëruar, të shikojnë
TV ose të studiojnë. Ka edhe ambiente
lavanderi.
Akomodimi për familjen pritëse: ata që zgjedhin këtë lloj akomodimi përfitojnë nga
objektet e mëposhtme: akomodimi në një
dhomë të vetme, qasje në internet Wi-Fi,
lavanderi javore, mëngjes dhe darkë, ndërrimi i çarçafëve një herë në javë.

Vendndodhja
Oxford,
Tip:
Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërtt:
Heathrow: 1 orë 30 min
Gatwick: 2 orë 30min

Informacione të përgjithshme
Mosha e studentëve: 15+
Numri i përgjithshëm i studentëve: 112
Programet akademike:
GCSE (1 vit)
A-levels
Kërkesat për kandidatët e huaj:
Testet e pranimit për lëndët e zgjedhura
Test i aftësisë në internet
Rezultatet e shkollës nga vitet e kaluara

Aktivitete jashtëshkollore
Sporti: Studentët mbi moshën 16 vjeç
mund të bëhen anëtarë të Qendrës Sportive Universitare në Oxford. Qendra është
afër kampusit, dhe objektet përfshijnë një
pishinë 25 m, palestër, fushë futbolli me
bar, fusha tenisi, panele ngjitjeje, pista atletike dhe shumë më tepër. Kolegji ofron një
larmi klubesh, të tilla si basketboll, futboll
ose badminton.
Zhvillimi: studentët kanë mundësinë të
përqëndrohen në zhvillimin e tyre personal
dhe aftësitë e reja të të mësuarit që do t’i
ndihmojnë ata të bëjnë kalimin në jetën e
kolegjit, aftësi të tilla si vetëbesimi, arritja
e potencialit të tyre të plotë, përballimi i
stresit ose emocioneve para provimeve.
Klubet dhe shoqatat: nxënësit që kanë
disa hobi dhe interesa, inkurajohen t’i ndajnë ato me pjesën tjetër të shkollës. Disa
shembuj të klubeve: shoqata e debatit, klubi vlerësues i muzikës, klubi i gatimit ose
klubi bamirës.

Glasgow

Edinburgh

Dublin

Manchester

Birmingham

Oxford
Bristol

London

Oxford
Sixth Form College
Oxford,
Britania e Madhe
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Oxford Sixth Form College u themelua në
vitin 1988 dhe ndodhet në King Edward
Street, në zemër të zonës universitare të
Oxford. Në vitin 1990 ai pranoi për herë te
parë nxënës me shtetësi të huaj. Deri në
vitin 2019 kolegji mbante emrin Oxford
Tutorial College. Gjatë viteve shkolla ka
krijuar një reputacion të shkëlqyer në përgatitjen efektive për provimet përfundimtare. Kolegji ofron një mjedis krejt të ndryshëm me atë të një shkolle tradicionale.
Mësimdhënia është interaktive dhe jo-formale. Mbështetja e dhënë nga tutorët dhe
pjesa tjetër e stafit akademik fokusohet në
mënyrë të veçantë në nevojat individuale
dhe stilet e mësimit. Nxënësit janë të inkurajuar për të marrë pjesë aktive në procesin e të mësuarit. Përveç sallave të mësimdhënies, kolegji ka edhe një bibliotekë të
pajisur me tekstet shkollore esenciale.
Programe Akademike
Kolegji është i specializuar në GCSE dhe
A-Level.
GCSE - programi një-vjeçar u mundëson
nxënësve jo vetëm kualifikimet e kërkuara
për të vazhduar studime më të avancuara
në Mbretërinë e Bashkuar ose jashtë saj,
por edhe për të fituar aftësitë thelbësore
akademike që ata kanë nevojë për të kryer
me sukses studimet e tyre të mëtejshme.
A-level - ky program iu ofron nxënësve
ndërkombëtarë një mësimdhënie të
shkëlqyer ku ata mund të zgjedhin për
të studiuar nga 30 lëndët e ofruara. Nxënësit mund të ndjekin A-level një-vjeçar,
18-muaj, dy-vjeçar si dhe programin e
përsëritjes së studimeve A-level.
International Foundation Year - ky
program është projektuar për t’i dhënë
nxënësve ndërkombëtarë mbështetjen që
u duhet për të aplikuar me sukses në 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, Drejtësi. Gjithashtu ofrohet
programi BTEC dhe Programi Përgatitja
Akademike (APP)i cili ofron metoda të
ndryshme të të mësuarit me të cilat nxënësit do të përballen në studimet e tyre të

ardhshme.
Aktivitete Jashtëshkollore
Një numër aktivitetesh të ndryshme organizohen duke përfshirë vizitat në teatër,
në galeritë e artit në Oxford, Londër dhe
Stratford. Nxënësit mund të marin pjesë
në klube të ndryshme si ato të debateve,
muzikës, artit dhe klube të filmit. Nxënësit
inkurajohen gjithashtu që të marrin pjesë
në jetën e pasur kulturore të Oksfordit,
të bashkohen në klube të ndryshme dhe
shoqëri të cilat janë të hapura për ta, duke
përfshirë Oxford Union Society. Basketbolli dhe futbolli janë ndër sportet më
të praktikuara dhe ndeshjet zhvillohen
gjatë fundjavës ose në mbrëmje. Një sallë
sportive është e rezervuar çdo javë për
badminton, basketboll dhe pingpong. Nxënësit që dëshirojnë të luajnë regbi, hokej
apo ndonjë sport tjetër i cili luhet në ekipe,
regjistrohen në klubet e qytetit ose klubet
universitare.

Vendndodhje:
Oxford
Lloji:
-Sixth Form College
Aeroporti më i afërt:
Heathrow – 1 orë
Gatwick – 95 min

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
- International Foundation Year
- Programi Përgatitja Akademike (APP)
Kërkesat për studentët e huaj dhe provimet e pranimit:
- IELTS 5. 5
- Listë notash

Akomodim
Për nxënësit mbi moshën 18 vjeç ofrohen
rezidencat e pavarura dhe gjysëm të
pavarura. Studentët kanë dhoma gjumi
dhe dhoma studimi personale në shtëpi
me standarte të larta, me pesë ose tetë
dhoma, me një distancë që përshkohet
në këmbë larg nga kolegji. Në rezidencat
e pavaruara nxënësit janë të pajisur edhe
me një kuzhinë ku ata mund të gatuajnë
vetë. Disa dhoma janë të stilit suite. Për
moshat 15-17 vjeç ofrohen rezidenca me
mbikëqyrje dhe familje pritëse. Rezidenca iu siguron nxënësve 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
tualet. Nxënësit 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. Rrjeti WI-FI operon në
të gjithë ambientet

Glasgow

Dublin

Manchester

Birmingham

Bursa studimi
Kolegji ofron bursa deri në 40% të tarifës
së shkollimit për të gjithë ata nxënës me
rezultate të shkëlqyera akademike.

Edinburgh

Oxford
Bristol

London

29

Queen Ethelburga’s
College
York
Вritania e Madhe
Historia dhe përshkrim i shkurtër
I themeluar në 1912, kolegji është vendosur në një sipërfaqe prej 100 hektarësh
në një zonë rurale piktoreske në North
Yorkshire dhe ofron disa nga mundësitë
më të mira akademike në Evropë. Megjithëse nuk është selektiv, kolegji krenohet
me rezultatet e larta të studentëve që janë
mbi mesataren kombëtare dhe e rendisin
atë në pesë shkollat më të mira në Veri
të Anglisë. Vitet e fundit shkolla ka bërë
investime të mëdha në zhvillimin e objekteve. Janë investuar më shumë se 45 mln
GBP në modernizimin e konvikteve, zgjerimin e zonave të ngrënies dhe rekreative,
laboratorëve shkencorë, është shtuar një
ndërtesë të re me një sallë të madhe leksionesh me 140 vende, një teatër të pajisur plotësisht me 200 vende, një qendër
mjekësore. Kuzhina bashkëkohore, dhoma
e ngrënies, piceri, kafeteria dhe librari janë
në dispozicion. Atraksioni kryesor është
Qendra Mbretërore unike e Kuajve të Evropës me stalla për 80 kuaj, një arenë me
madhësi olimpike dhe 10 hektarë lëndina
për përdorim gjatë gjithë vitit. Kalërimi
është shumë i përhapur dhe pothuajse
30% e studentëve e praktikojnë atë.
Disa nga të diplomuarit vazhdojnë studimet për një kualifikim nga Shoqata Britanike e Instruktorëve të Asistentëve të Kuajve
(BHSAI) dhe Menaxhimit të Kuajve.
Programet Akademike
GCSE (13-15 vjeç)
Ofrohet një program i gjerë arsimor, i cili
përfshin: anglisht, matematikë, tre shkenca
natyrore, muzikë, art, gjuhë, shkenca humane dhe teknologji të informacionit.

në veshje dhe modë, arte performuese,
shkencë biznesi, teknologji muzikore dhe
sporte ofrohen për studentët e interesuar
në aftësimin profesional. Këto kurse mund
të kombinohen me lëndë GCSE dhe A-level.

Vendndodhje:
York, North Yorkshire
Lloji:
-Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Manchester - 1 orë e 30 minuta

Akomodim
Kolegji ofron akomodim unik modern. Çdo
kat ka dhoma të përbashkëta, kuzhina komode të pajisura plotësisht dhe ambiente
lavanderie. Akomodimi është në dhoma
me 1 deri në 4 shtretër, secila me telefon të
drejtpërdrejtë, TV plazma me 20 programe
satelitore, DVD dhe player muzikor, frigorifer, ajër të kondicionuar dhe banjo private.
Aktivitete jashtëshkollore
Janë veçanërisht të njohura aktivitetet si
rugby, futboll, skermë, kanotazh, sportet
ushtarake të aplikuara dhe aktivitetet e
përfshira në skemën e Dukës së Edinburgut. Shumë studentë marrin pjesë në
klubin e polos të sapoformuar. Ka interes
të madh në klubet e vallëzimit, teatrit dhe
debateve.

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 11-19 vjeç
Mosha e nxënësve të konviktit: 13 - 19 vjeç.
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 682
Numri i nxënësve të konviktit: 508
Programe akademike:
- GCSE
- A-levels
- Trajnime Profesionale
Kërkesat për aplikantët e huaj:
Pranohen nxënësit midis moshës 11 dhe 16
vjeç dhe çdo aplikim konsiderohet individualisht.
• Referenca akademike për vlerësimet e dy
viteve të fundit
• Niveli anglisht - IELTS 5.5 ose test hyrje

Sporte
Kolegji ka një pishinë, sallë pritjeje, sauna,
dhomë me diell, një palestër të pajisur
plotësisht me 12 simulues të ndryshëm,
pesë fusha tenisi të ndriçuara që mund të
përdoren gjatë gjithë vitit, dhe një fushë
netball .
Bursa studimi
Fondacioni i Bamirësisë Familja Martin
shpenzon rreth 3 milion Paund çdo vit për
bursa. Bursat variojnë nga 25 deri në 50%
të tarifës.

Glasgow

IGCSE (14-15 vjeç)
Kursi është krijuar për studentë të huaj me
një nivel të ulët të anglishtes.

Dublin

York

A-levels (16 – 19 vjeç)
Shumica e studentëve zgjedhin 4 ose 5
lëndë nga: Biologji, Matematikë, Histori, Art, Kimi, Anglisht, Gjuhë dhe Letërsi,
Psikologji, Spanjisht, Ekonomi, Gjeografi,
Fizikë, Shkenca e Biznesit, gjermanisht,
Dizajn dhe Teknologji, Frëngjisht, Matematikë e Avancuar.
Kurse profesionale
Kurset e specializuara me fokus praktik
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Manchester
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Bristol
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Reddam House

Wokingham,
Britania e madhe
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Reddam House është një shkollë tradicionale me konvikt. Kampusi mbulon një sipërfaqe prej 125 hektarësh, të vendosura në
një park të madh të rrethuar nga pyje dhe
liqene të bukur. Shkolla është e vendosur në
periferi të qytetit historik tregtar të Wokingham, Berkshire. Qyteti më i afërt i madh në
zonë është Reading, dhe Londra është rreth
një orë larg. Kampusi është i vendosur në
një ndërtesë madhështore të Viktorias dhe
përfshin klasa moderne, klasa të shkencës,
një bibliotekë, fusha sportive me dysheme
astrotorfe, një pishinë 25 metra, një teatër
me 350 vende, tre studio vallëzimi, një palestër, një studio muzikore dhe një qendër
arti. Programi i specializuar Sfida dhe Zgjatja
(CHEX) është një pjesë integrale e jetës
shkollore, i cili synon të zhvillojë potencialin
e plotë dhe të formojë një botëkuptim të
gjerë dhe të menduarit analitik.
Programe akademike
Klasa 9 - 11 (GCSE)
Në vitet e para të shkollës së mesme, studiohet një numër i madh i lëndëve, në të
cilat merren njohuri themelore në lëndët
individuale, fitohen aftësi për mësim të pavarur, kuriozitet dhe zhvillohen pikat e forta
të nxënësve.
A-levels
Shkolla ofron të dy lëndët tradicionale akademike të kërkuara nga universitetet, të
tilla si: letërsia angleze, matematikë dhe
matematikë më e avancuar, biologji, kimi,
fizikë, histori, gjeografi, frëngjisht, spanjisht,
shkenca kompjuterike dhe lëndë praktike si:
arti dhe dizajni, aktrimi, vallëzimi , muzikë
dhe edukim fizik. Përveç kësaj, mund të zgjidhen ekonomi, shkencë biznesi, psikologji
dhe BTEC në sport. Studentët inkurajohen të
punojnë në projekte, kualifikimet e të cilave
vlerësohen kur aplikojnë në universitet. Ata
fitojnë aftësi të reja për vetë-studim, punë
ekipore, prezantim dhe planifikim.

Aktivitete jashtëshkollore
Shumica e studentëve marrin pjesë në aktivitete nën skemën Duka i Edinburgh, si
dhe në Klubin Ushtarak (CCF), ku ata fitojnë
aftësi praktike në ndihmën e parë, orientimin e hartave dhe mbijetesën. Ata mund
të provojnë gatim, hipizëm, gjimnastikë ose
aktrim, të mësojnë gjuhë të huaja, të bëjnë
qeramikë, art, konstruktorë ose zanate.
Теаtri dhe Muzika
Studentët janë yjet e shfaqjes dhe nuk
kursejnë asnjë energji, përpjekje dhe kohë
për muzikë, teatër, valle dhe retorikë publike.
Përgatitjet për marrjen e kualifikimit LAMDA
ofrohen. Studentët përgatisin shfaqje të
ndryshme, marrin pjesë në gara dhe festivale. Muzika dhe vallëzimi janë një pjesë
integrale e jetës shkollore dhe ofrojnë një
mundësi për të shprehur dhe zotëruar aftësi
të ndryshme skenike. Për ata që shmangin
vëmendjen, teatri ofron një mundësi për
të mësuar më shumë rreth menaxhimit të skenës, ndriçimit, regjisë, tingullit,
kostumeve. Shkolla ka një studio të madhe
vallëzimi, dy salla më të vogla provimi dhe
një shkollë muzikore me salla të shumta
praktike. Të gjithë studentët inkurajohen të
luajnë të paktën një instrument. Ekzistojnë
grupe të ndryshme muzikore dhe instrumentale, nga xhazi dhe roku deri tek ansamblet e vargjeve dhe kori i dhomës.

Vendndodhje:
Workingham
Lloji:
- Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Heathrow - 1 h

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 11-18г.
Mosha e nxënësve në konvikt: 11-18г.
Numri i përgjithshëm i nxënësve:500
Numri i nxënësve në konvikt: 80
Programe Akademike:
- GCSE
- A-levels
Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
• Referencë akademike me notat nga dy vitet
e fundit
• Rekomandime nga një mësues
• Provimet e hyrjes në anglisht dhe intervistë
• Rekomandohet një vizitë në shkollë

Sporte
Veçanërisht sportet e njohura janë: rugby,
hokej, futboll, kriket, netball, not, tenis, basketboll, golf, maratonë dhe xhudo. Ekipi i
gjimnastikës ka çmime nga konkurset kombëtare dhe ndërkombëtare. Studentët mund
të praktikojnë lundrim, Janji, hark etj.
Glasgow

Edinburgh

Dublin

Manchester

Akomodimi
Jeta e konviktit ofron një shans për të bërë
miqësi të qëndrueshme të vërtetë. Akomodimi është në dhoma teke dhe dyshe, disa
kanë një banjo private. Ushqimi shërbehet
në mensën e shkollës dhe ekziston mundësia për një menu diete.

Birmingham

Bristol

London

Wokingham
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Rochester
Independent College
Rochester,
Britania e madhe
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Kolegji i Pavarur i Rochester (RIC) është i
vendosur në rrethin e Kent, në jug të Londrës në qytetin e vogël të Rochester, i cili
është i famshëm për trashëgiminë e tij të
pasur historike dhe një qendër tërheqëse
për artin bashkëkohor.
Themeluar në 1984 nga dy mësuesit e
matematikës, vetë kolegji po zhvillohet me
shpejtësi dhe sot është një nga kolegjet
më të mëdha private që siguron një trajnim
të shkëlqyer akademik dhe vëmendje ndaj
nevojave individuale për secilin student.
Kolegji ofron edukim tw specializuar në
matematikë, shkencat natyrore, vizuale dhe
krijuese, artet dhe është krenar për suksesin
e studentëve në degët më të kërkuara si
stomatologji, veterinari, mjekësi dhe farmaci,
si dhe në fushat e artit.
RIC ka 8 pajisje shkencore të pajisura me
laboratore, media moderne, kinema dhe një
qendër grafike me kompjuterë MAC.
Programe akademike
Kolegji ofron mundësinë për të studiuar
programe akademike një-vjeçar ose dyvjeçar GCSE dhe A levels. Të gjitha opsionet
diskutohen paraprakisht me studentët dhe
prindërit e tyre para se të bëhet një zgjedhje. RIC ishte një nga kolegjet e para që ofron
artin e filmit si lëndë GCSE. Programi është
një kombinim I orëve praktike me përgatitje
akademike në skenarizim, film dhe gazetari.

telefon dhe internet. Disa kanë banjo private. Me përjashtim të zonave të përbashkëta dhe vendet e studimit, nxënësit kanë
akses në: fushë sportive, kuzhina të pajisura,
palestër, sallë kinemaje, studiot e artit dhe
kopshte.

Vendndodhje:
Rochester, Kent
Lloji:
- Shkolla private me konvikt
Aeroporti më i afërt
Heathrow - 80 minuta

Aktivitete jashtëshkollore
Baza sportive e kolegjit ofron praktikë të
aktiviteteve të ndryshme sportive të tilla si:
futbolli, ngjitje, golf, salsa, zumba, basketboll
dhe patinazhi në akull. Palestra është e pajisur me pajisje kardio dhe pesha. Mësimet
e muzikës në Rochester janë të njohura dhe
studentët studiojnë stile të ndryshme muzikore nga klasike në pop, muzikë për lojëra
dhe filma, për të qenë në gjendje të kompozojnë më vonë muzikën e tyre.
Muzika
Mësimet e muzikës në Rochester Independent College janë të njohura, argëtuese
dhe praktike. Studentët mësojnë stile të
ndryshme nga muzika klasike në pop dhe
muzika për lojëra dhe filma në mënyrë që
ata më vonë të kompozojnë muzikën e tyre.
Me qasje në softwerin më të fundit Mac, nxënësit përdorin teknologjinë më të lartë për
të krijuar muzikë. Salla e muzikës është një
vend i preferuar për ata që duan të punojnë
në projektet e tyre, të formojnë grupe muzikore shkollore, të këndojnë në një kor ose
thjesht të shijojnë muzikën.

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 11-21 vjeç
Mosha e nxënësve në konvikt: 15-21 vjeç
Numri total i nxënësve:300
Numri i nxënësve në konvikt: 80
Programe Akademike:
- 1 vit I/GCSE
- 2 vite I/GCSE
- A-levels
- Pre-A-level
Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
Referenca akademike
Rekomandime nga një mësues
Intervistë në Skype

I/GCSEs
Programi standard dy-vjeçar përfshin lëndë
të detyrueshme: matematikë, anglisht dhe
kimi, fizikë dhe biologjia e kombinuar me
një lëndë ose studiuar veçmas. Popullaritet
të madh në mesin e nxënësve të huaj ka
programi IGCSE një vjeçar i cili i përgatit ato
për A levels.
A-levels

Glasgow

Dublin

Përveç lëndëve mësimore tradicionale, kolegji ofron një larmi të gjerë lëndësh praktike: qeramikë, histori të artit, tekstilit dhe
modës, grafik dizajn, shkencë mediatike,
fotografi , sociologji, statistikë, film, filozofi,
arti teatral etj.
Akomodimi
Studentët jetojnë në konvikt I cili ndodhet
në kampus. Konvikti ka dhoma private me
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Royal Russell School

Croydon, Surrey,
Britania e madhe
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Royal Russell është një shkollë tradicionale
britanike me një komunitet të fortë shkollor, e cila i kushton vëmendje të veçantë
individualitetit të secilit student. E themeluar në vitin 1853, ka një traditë të gjatë të
mësimdhënies. Shkolla është krenare që
Mbretëresha Elizabeta II është mbrojtësi i
saj, dhe që figura të tilla si Lord John Russell dhe Charles Dickens janë pjesë e historisë së saj. Marrëdhëniet me organizatat
diplomatike dhe ndërkombëtare e bëjnë
atë të njohur shumë përtej territorit të Britanisë së Madhe. Kampusi kryesor është i
vendosur në Croydon, vetëm 20 km në jug
të Londrës qendrore dhe mbulon një sipërfaqe prej 45 hektarësh në mes të livadheve
të gjelbërta dhe një park të bukur privat.
Kombinimi i ndërtesave mbresëlënëse me
arkitekturën antike Viktoriane dhe ndërtesat moderne krijojnë një atmosferë unike.
Ka klasa të bollshme, laboratorë shkencorë,
bibliotekë multimedia, qendra vetë-studimore, studiot e artit, kishëza shkollore,
kompleksi i madh sportiv, pishina, fusha
tenisi etj.
Programe akademike
Programet akademike janë të balancuara
në mënyrë optimale dhe ofrojnë mësimin,
si në fushën e shkencave ekzakte, ashtu
edhe në fushën e arteve. Studentët kanë
mentorë personalë që monitorojnë rregullisht zhvillimin e tyre akademik. Pothuajse
të gjithë të diplomuarit pranohen në universitete prestigjioze, përfshirë Oxbridge
dhe Universitetet e Londrës LSE dhe UCL.
GCSE (13-15 vjeç)
Studentët fillojnë arsimimin e tyre në
programin e arsimit të përgjithshëm, i cili
përfshin deri në dhjetë lëndë. Në dispozicion janë: arti, biologjia, shkencat e biznesit, kimia, dizajni dhe teknologjia, drama
dhe teatri, gjuha angleze dhe letërsia, teknologjia ushqimore, frëngjisht, gjeografi,
gjeologji, histori, matematikë, qeverisje
dhe politikë, shkenca mediatike, fizikë,
shkenca fetare, Spanjisht, edukim fizik, etj.
Shkolla ofron klasa shtesë angleze për studentët ndërkombëtarë.
A-levels (16 – 18 vjeç)
Në programin A-levels, për dy vitet e
fundit, shkolla ofron mbi tridhjetë lëndë.

Në vitin e parë studiohen 4 lëndë, të cilat
përcaktohen në funksion të orientimit të
ardhshëm profesional. Në vitin e dytë, tre
nga lëndët e zgjedhura studiohen më në
thellësi dhe në fund bëhen provimet, rezultatet e të cilave janë të nevojshme për t’u
aplikuar në një universitet.
Akomodimi
Shkolla ka disa konvikte, të ndara për
vajza dhe djem, të cilat ofrojnë kushte të
shkëlqyera të jetesës. Djemtë e vegjël strehohen në Shtëpinë e Kembrixhit, në dhoma me 4 deri në 6 shtretër, dhe djemtë më
të mëdhenj në moshë janë në Shtëpinë e
Oksfordit në dhoma teke dhe dyshe. Vajzat
jetojnë në Queens House. Konviktet kanë
dhoma konvikti me TV, kompjuterë, bilardo
dhe tavolina tenisi. Çdo shtëpi drejtohet
nga një mbikëqyrës i cili është i disponueshëm për studentët në çdo kohë.
Aktivitete jashtëshkollore

Vendndodhje:
Croydon, Surrey
Lloji:
-Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Gatwick - 30 min.
Heathrow - 1 h 30 min.

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 3-18 vjeç
Mosha e nxënësve në konvikt: 11-18 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 580
Numri i nxënësve në konvikt: 140
Numri i nxënësve të huaj:110
Programe Akademike:
- GCSE
- A-Levels
Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
• Referenca akademike me notat nga dy vitet
e fundit
• Provimet në anglisht, matematikë / mund të
mbahen në zyrat e Integral /

Shkolla ofron një larmi sportesh siç janë:
gjimnastikë, hokej në fushë, hark, atletikë,
badminton, basketboll, kriket, golf, netball,
futboll, softball, not, tenis, kërcim në trampolinë, pingpong, volejboll, peshëngritje,
xhudo etj. Ekipet e shkollës janë fitues në
disiplina të ndryshme të garave rajonale
dhe kombëtare. Në kohën e lirë, secili student mund të marrë pjesë në një klub sipas
interesave të tij personale sic janë: kori
shkollor, klubi diskutues, trupa teatrore,
punëtoritë për arte dhe zejtari, klubi i shahut, studio e vallëzimit dhe të tjera.
Bursa studimi
Shkolla jep bursa për studentët me rezultate të shkëlqyera akademike në muzikë
dhe teatër.
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Sherborne
International School
Sherborne,
Britania e madhe
Histori dhe përshkrim i shkurtër
Sherborne International është një shkollë
ndërkombëtare e vendosur në Sherborne,
Dorset. Shkolla përpiqet të jetë pika fillestare
më e dobishme për djemtë dhe vajzat që
vijnë nga sisteme të huaja arsimore jo anglisht-folëse që dëshirojnë të ndjekin sistemin e arsimit anglez.
Shkolla është e vetmja në llojin e saj në
Angli. E themeluar në vitin 1977, ajo është
e vendosur në kampusin e saj, me konviktin
me një kapacitet për të akomoduar deri në
160 djem dhe vajza. Numri maksimal i studentëve në një klasë është 8, dhe mësuesit,
përveç lëndës që ata japin mësim, janë të
trajnuar dhe të kualifikuar për të mësuar edhe lëndën e gjuhës angleze si gjuhë të huaj.
Qëllimi i Sherborne International është përgatitja e studentëve për shkollat tradicionale

angleze pas një viti në shkollën ndërkombëtare. 14-vjeçarët përgatiten dy vjet në
kursin dy-vjeçar GCSE. Studentët 15-16
vjeç. me njohuri të mira të anglishtes kanë
mundësinë për të bërë një kurs një vjeçar
të IGCSE. Shkolla gjithashtu ofron mundësi
kursesh afatshkurtra.
Programet akademike
Shkolla ndjek kurrikulën britanike dhe ofron një gamë të gjerë lëndësh në nivelin I /
GCSE. Theksi kryesor është zhvillimi i gjuhës
dhe stilet e ndryshme të të mësuarit si dhe
numri i vogël i studentëve në një klasë lejon
një qasje individuale për secilën prej tyre.
Akomodimi
Të gjithë djemtë dhe vajzat në Sherborne
International janë studentë të cilët qëndrojnë në konvikt. Stafi ka përvojë të gjerë
duke punuar me studentë ndërkombëtarë
dhe është i kujdesshëm ndaj nevojave dhe
ndjenjave të tyre, veçanërisht për fëmijët që
janë larg shtëpisë për herë të parë.
Ekzistojnë pesë konvikte në të cilat studentët ndahen në dhoma dyshe ose teke.
Vajzat e vogla gjithashtu mund të strehohen
në një dhomë me 4 shtretër. Secila prej
ndërtesave është plotësisht e re ose është
rinovuar së fundmi. Të gjitha kanë ambjente
dhe kuzhina të përbashkëta ku studentët
mund të përgatisin pije dhe snacks. Lavanderia bëhet rregullisht në kampus pa pagesë
shtesë.
Shkolla ka qendrën e vet shëndetësore, e
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cila funksionon 24 orë në ditë, 7 ditë në javë
gjatë orarit të shkollës.
Aktivitetet jashtëshkollore
Studentët mund të marrin pjesë në klube të
dramave ose debateve, konkurset e të folurit
në publik, klasat e gatimit dhe shumë më
tepër.
Sports
Sporti është një pjesë shumë e rëndësishme dhe e këndshme e jetës shkollore
angleze. Kolegji Ndërkombëtar Sherborne
është duke përgatitur studentë për sporte
që ka të ngjarë të zhvillohen në shkollat e
tyre të ardhshme. Studentët bëjnë atletikë,
luajnë badminton, basketboll, kriket, futboll, netball dhe not. Si pjesë e partneritetit
me Shkollën Sherborne, studentët kanë
qasje në objektet ekskluzive të sporteve,
si fusha të mëdha futbolli në natyrë dhe
sporte kriket, një pishinë mbresëlënëse,
qendër fitnessi dhe badminton, fusha basketbolli dhe volejbolli, pjesë e Qendrës së
Sporteve Sherborne.

Vendndodhja:
Sherborne, Dorset
Lloji:
- i përzier
- shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt::
Bristol - 75 minuta

Informacione të përgjithshme
Mosha e studentëve të konviktit: 11-17 vjeç
Mosha e studentëve: 11-17 vjeç.
Numri i studentëve të konviktit: 148
Programet akademike:
- 1 vit IGCSE
- 2 vjet IGCSE
- Programet afatshkurtra (më pak se një vit)
Kërkesat për kandidatët e huaj:
Referenca akademike
Rekomandime nga një mësues
Test i gjuhës angleze
Intervistë në Skype

Мuzika
Shkolla ofron mësime individuale të muzikës për studentët që duan të mësojnë një
instrument të ri ose për ata që duan të
zhvillojnë njohuritë e tyre. Mësimet e këndimit janë gjithashtu të organizuara. Një
nxënës i talentuar i shkollës mund të bashkohet me një nga dy orkestrat në Shkollën
Sherborne ose korin e vogël në Sherborne
International.
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Sidcot School

West Somerset,
Britania e Madhe
Historik i shkurtër dhe përshkrim
Sidcot School është themeluar në vitin
1699 dhe është një nga shkollat me konviktet me të vjetra në Angli dhe me traditë
shumë të pasur arsimore. Shkolla ndodhet
në një zonë rurale të qetë në fshatin piktoresk Wincscombe, në jug-perëndim të
Anglisë, afërsisht 20 minuta me makinë
nga Bristol dhe 40 minuta nga Bath.
Sidcot është një vend i mrekullueshëm,
që shtrihet në një sipërfaqe prej 120 ha
në kodrat e Mendip Hill. Përditshmëria e
nxënësve është e mbushur me aktivitete
artistike dhe kulturore. Shkolla ka një
qendër arti ku ndodhet atelie design-i,
teatër, si edhe klube për argëtime. Kampusi i shkollës përfshin ndërtesa me klasa
dhe konvikte, fusha sporti, fusha tenisi dhe
squash, pishinë e mbuluar, qendër sportive
me sallë gjimnastike, qendër shkencore
moderne e pajisur me laboratore, 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. Kurset zhvillohen
në klasa të vogla, afërsisht me 6 vetë, gjë
që lejon një mësimdhënje individuale dhe
përqëndrim në nevojat e çdo nxënësi. Në
shkollë mësojnë nxënës nga mbi 30 shtete,
që edukohen me shpirtin e tolerancës ndaj
kulturave dhe feve të ndryshme.
Programe akademike
Sidcot është një nga të pakta shkolla në
jug-perëndim të Anglisë që ofron të dy
programet akademike, A-levels dhe IB.
Një nga avantazhet e programit A-level
është fleksibiliteti për zgjedhjen e lëndëve,
në mënyrë që çdo nxënës të zhvillojë aftësitë e të punuarit individualisht. Shkolla
kërkon nga nxënësit një motivim të fuqishëm, organizim të mirë dhe orientim të
qartë. Ofrohet art dhe design, design tekstil, biologji, kimi, teatër, ekonomi, letërsi
angleze, matematikë, gjeografi, histori,
matematikë e avancuar, fizikë, psikologji,
kontabilitet etj.
International Baccalaureate - programi
IB inkurajon zhvillimin multikulturor të nxënësve, përveç sferës akademike. Në Sidcot ofrohen lëndët IB të mëposhtme:
Grupi 1- gjuhë dhe letërsi angleze, gjuhë
dhe letërsi gjermane

Grupi 2- nivel A- gjermanisht, nivel Bfrëngjisht, gjermanisht, spanjish, nivel
fillestar- spanjisht
Grupi 3- ekonomi, histori, gjeografi (HL
dhe SL), psikologji (SL)

Vendndodhje:
Winscombe, North Somerset
jug-perëndim të Anglisë
Lloji:
- Shkollë me ose pa konvikt

Grupi 4- biologji, kimi, fizikë

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

Grupi 5- matematikë dhe shkenca matematike

Informacione të përgjithshme

Grupi 6 – art
Sidcot është në dhjetëshen e shkollave në
Bristol dhe Somerset për sa i përket rezultateve të larta në A-levels dhe IB. Në vitin
2019, rreth 20% e nxënësve morën rezultate të shkëlqyera A*-A në provimet A-levels, ndërsa në programin IB mesatarja ishte
31.9 pikë (ndërkohë që mesatarja në botë
është 28-29 pikë). Sidcot është dy herë
fituese e çmimit “The Good School Guide”
për notat më të larta në matematikë të
avancuar në të gjithë shtetin. Pothuajse
çdo vit nxënësit e Sidcot janë kualifikuar
në etapën kombëtare të olimpiadës së
matematikës. Shkolla ofron gjithashtu programet GCSE, EAL (anglishtja si gjuhë e
dytë) dhe kampe verore për gjuhën.

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

Akomodimi
Shkolla ka pesë konvikte, tre për djem
dhe dy për vajza. Nxënësit më të vegjël
në moshë jetojnë në dhoma me dy, tre
ose katër shtretër, ndërsa të mëdhenjtë në
dhoma individuale. Çdo konvikt ka kuzhinë
dhe dhomë të përbashkët me televizor,
DVD ose tavolina për të luajtur.
Aktivitete jashtëshkollore
Ofrohen mundësi të ndryshme për të praktikuar sporte tradicionale si: not, rugby,
cricket, netball, tenis, atletikë, dhe hockey. Shkolla promovon një mënyrë jetese
të shëndetshme, duke pasur disa klube
si: hipizëm, astronomi, balet, koreografi,
orkestër, fashion, ski, kërcim, teatër etj. Çdo
vit nxënësit marrin pjesë në konkursin për
çmimin e dukës së Edinburgut.
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Bursa
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.
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St. Bees School

Cumbria,
Britania e Madhe
Histori dhe përshkrim i shkurtër
St Bees u themelua në 1583 pasi Arqipeshkvi i Canterbury, Edmund Grindal u
urdhërua nga Mbretëresha Elizabeth të krijonte një shkollë të pavarur nga juridiksioni
i kishës, për të edukuar fëmijë në qarqet
Cumberland dhe Westmoreland. Shumë
gjëra kanë ndryshuar gjatë shekujve, por
ndjekja e arsimit dhe virtytit cilësor mbetet
e pandryshuar dhe sot St. Bees është
një nga shkollat kryesore me konvikt në
veri-perëndim të Anglisë, krenare jo vetëm
për historinë dhe traditat e lavdishme të
saj, por edhe për studentët e saj sot, disa
prej të cilëve u diplomuan në universitetet
e famshme të Pembroke Hall dhe Queens
College në Kembrixh. Filozofia e shkollës,
e bazuar në vlerat e krishtera, shprehet në
katër fjalë kyçe: traditë, bashkësi, përgjegjësi dhe përsosmëri. St Bees është një
vend i veçantë për të jetuar dhe studiuar,
ku secili student ndihet i lumtur me miqtë
e tij dhe është një pjesë integrale e ekipit.
Vëmendje e veçantë i kushtohet arritjeve
akademike, marrëdhënieve të mira dhe arsimit gjithëpërfshirës.
Programi Akademik
GCSE (14 – 16 vjeç)
Programi dy-vjeçar siguron përgatitje të
thelluar të arsimit të përgjithshëm për
provimet përfundimtare. Lëndët kryesore
të detyrueshme janë: gjuha angleze dhe
letërsia, matematika, biologjia, kimi, fizika,
frëngjishtja. Studentët zgjedhin tre lëndë
shtesë, të ndara në tre blloqe, të cilat ndryshojnë çdo vit në varësi të preferencave të
tyre. Në dispozicion janë: histori, art, hyrje
në ekonomi, gjeografi, spanjisht, muzikë,
latinisht, teknologji informative dhe kompjuterike dhe edukim fizik.
A-levels (16 – 18 vjeç)
Në vitin e parë, shumica e studentëve zgjedhin katër lëndë, dhe në vitin e dytë ata
vazhdojnë me tre lëndë të tjera. Në dispozicion: arti, biologjia, shkencat e biznesit,
kimia, ekonomia, letërsia angleze, frëngjisht, matematikë, gjeografi, histori, teknologji informacioni, matematikë, muzikë,
fizikë dhe spanjisht. Dy herë në javë, studentët kanë aktivitete sportive dhe jashtëshkollore për të ndërtuar aftësi specifike
praktike në gatim, financa personale dhe të
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folurit në publik. Studentët ndërkombëtarë
përgatiten për certifikatën IELTS, e cila kërkohet nga universitetet. Qendra e Zhvillimit
të Karrierës gjithashtu ofron trajnime për
intervista të specializuara në mjekësi dhe
universitete elitare.

Vendndodhje:
Cumbria
Lloji:
-kombinuar
-Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Manchester 1 orë

Akomodimi
Dy nga konviktet janë të dizajnuara për
studentë të rinj (11-14 vjeç), në Abat ata
strehohen për djem, dhe në Bega - për vajza. Tri shtëpitë e tjera janë për studentë më
të mëdhenj (15-18 vjeç), me Longsdale për
vajza dhe Grindal dhe Scul për djem. Dhomat kanë dy, tre ose më shumë shtretër.
Çdo konvikt ka një drejtor dhe edukatorë
që kujdesen për sigurinë e studentëve.
Aktivitetet jashtëshkollore
Shkolla ofron kushte të shkëlqyera për
sporte dhe ka një pishinë të rinovuar, një
sallë sportive multifunksionale, fusha tenisi
dhe akademinë e vet të golfit me kurse të
bollshme që ndodhen në brigjet shkëmbore. Shkolla Muzikore Fox ka një studio
të vet të pajisur profesionalisht për regjistrim dhe ofron trajnime të specializuara
në zotërimin e teknikës së interpretimit
të instrumenteve të ndryshme. Shkolla ka
një qendër funksionale për të mbështetur
nxënësit me nevoja të veçanta arsimore
si dyslexia etj. Shkolla ofron mundësi të
shumta për aktivitete jashtëshkollore në
klubet e interesit, dhe studiot e teatrit, të
cilat janë pjesë integrale e jetës shkollore.
Shkolla e muzikës është një vend emocionues dhe i gjallë që ofron një larmi stili
muzikor. Koncerte dhe shfaqje teatrale
mbahen rregullisht, përfshirë pantomimën
e Krishtlindjes. Vendndodhja unike ofron
kushte të shkëlqyera për të praktikuar
sporte të ndryshme ujore dhe golfi. Sportet tradicionale të dimrit janë rugby dhe
hokej, dhe në kohën e verës praktikohen
tenisi dhe atletika. Qendra e artit ofron
punëtori në pikturë, grafikë, skulpturë,
qeramikë, dizajn grafik.

Informacione të përgjithshme
Mosha e studentëve: 4 -18 vjeç
Mosha e studentëve të konviktit: 11 -18 vjet
Numri i përgjithshëm i studentëve: 300
Numri i studentëve të konviktit: 100
Numri i studentëve të huaj: 185
Programet akademike:
GCSE/IGCSE
А-levels
International Study Centre (ISC)
Kërkesat për kandidatët e huaj:
- Referencë akademike me notat nga dy vitet
e fundit
- Një kopje e certifikatës së lindjes me një
përkthim në anglisht
- Provimi i gjuhës angleze dhe matematikës
(për pranim të drejtpërdrejtë në shkollë) dhe
test i nivelit të anglishtes (për ISC)
- është e dëshirueshme të vizitoni shkollën
dhe të intervistoheni nga drejtori
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St. Clare’s, Oxford

Oxford,
Britania e Madhe
Histori e shkurtër dhe përshkrim
Kolegji i parë në Britaninë e Madhe që
ka implementuar programin IB dhe një
nga pak shkollat në botë që organizojnë
seminare për kualifikimin e profesorëve.
I themeluar në vitin 1953, St.Clare’s ofron programin IB të rangut të parë duke
kombinuar me sukses metodat moderne
të mësimdhënies me ato tradicionale.
Filozofia e shkollës është që çdo nxënës të
zhillohet si individ në një ambjent liberal
dhe kreativ, duke i stimuluar mendimin
kritik, pasuruar konceptet për botën dhe
tolerancën në marrëdhënie me të tjerët.
Në kolegj studiojnë nxënës nga rreth 40
kombësi të ndryshme. Kolegji krenohet
me rezultatët e shkëlqyera në IB ndër vite:
rreth 70% e nxënësve marrin 35 ose më
shumë pikë, dhe 25% e studentëve hyjnë
në kategorinë elitare me 40 ose më shumë
pikë. Shumë studentë pranohen në Oxford,
Cambridge, LSE, UCL, Imperial College
London, Harvard, New York University.
Baza shkollore përbëhet nga 27 ndërtesa
me stil viktorian, të cilat formojnë dy kampuset shkollore: Banbury Road për programin IB dhe kurse verore dhe Bardwell
Road, ku ofrohen programet Foundation.
Programe Akademike
Middle School Program (14 vjec): kurs
dyvjecar përgatitor për IB Diploma zhvillon aftësitë e studimit dhe rrit njohuritë e
nxënësve për lëndet akademike. Nxënësit
kanë mundësi të arrijnë 5 IGCSE në Anglisht, Matematikë dhe Shkencë dhe pasi
të përfundojnë programin me sukses,
mund të përparojnë në IB Diploma.
Preparatory IB course (15-16 vjec):
kurs njëvjeçar përgatitor për IB Diploma.
Kursi zhvillon njohuri në lëndët kryesore
të IB përfshirë letërsinë angleze, gjuhën
angleze, matematikën, shkencën, artet,
shkencat humane. Nxënësit mund të fillojnë kursin në shtator, janar ose prill. Vetëm
ata që fillojnë në shtator mund të arrijnë
deri në 2 IGCSE në përfundim të kursit.
Kursi zhvillon cilësitë e profilit të nxënësit
të IB, në të njëjtën kohë studentët mund të
zbulojnë përvoja të reja: CAS (Kreativiteti,
Aktiviteti, Shërbimi) promovon zhvillimin
e aftësive të reja përmes përvojave unike.
Pasi nx Kreativiteti, Aktiviteti, Shërbimi n
Kreativiteti, Aktiviteti, Shërbimi sit përfundojnë me sukses kursin Pre-IB, mund të

vazhdojme me IB Diploma.
International Baccalaureate (16-18 vjec):
Programi dyvjecar i diplomës. Përveç tre
elementeve thelbësorë të IB: Teoria e Diturisë, Eseja e Zgjeruar dhe CAS, gama e
gjerë e lëndëve akademike që ofrohen në
St.Clare’s përfshin:
Grupi 1: anglisht, gjermanisht, italisht (HL);
25 gjuhë të huaja në nivelin standard.
Grupi 2: Anglisht, frëngjisht, spanjisht,
gjermanisht, spanjisht, gjuhë kineze.
Grupi 3: histori, gjeografi, ekonomi, psikologji, politikë, biznes dhe menaxhim.
Grupi 4: biologji, kimi, fizikë, astronomi.
Grupi 5: matematikë, aplikime matematikore, metoda matematike
Grupi 6: muzikë, teatër, arte vizuale.
University Foundation Course (18+):
kurs njëvjecar për ata që mbaruan gjimnazin dhe duan të përmirësojne gjuhën
dhe lëndët akademike.
Akomodimi
Nxënësit nën 18 vjeç akomodohen në një
nga 15 konviktet rreth 5 minuta nga kolegji. Cdo konvikt akomodon 7-25 nxënës
15-19 vjec, shumica në dhoma dyshe ose
treshe, ndërsa për nxënësit në vitin e dytë
IB ofrohen dhe dhoma teke. isa me banjo
ensuite. Në çdo shtëpi ka dhoma të përbashkëta me TV,telefon dhe kushte për
përgatitjen e mëngjesit. Disa shtëpi kanë
lavatriçe për nxënësit.

Vendndodhje:
Oxford
Lloji:
-International College
Aeroporti më i afërt:
Londër Heathrow- 1 orë

Informacione të përgjithshme
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:
- Middle School Programme
- Pre-IB course
- IB Diploma
- Foundation
- Kurse verore të gjuhëve të huaja
Kërkesa për pranimin dhe bursa:
- dëftesa me notat e dy viteve të fundit
- rekomandimet nga mësuesit
- intervistë akademike në zyren Integral
- për informacion në lidhje me bursa, ju
lutem kontaktoni zyren Integral

Aktivitete jashtëshkollore
Kolegji ofron një numër të madh aktivitetesh jashtëshkollore. Nxënësit mund të
regjistrohen në aktivitete të ndryshme
sportive si futboll, basketboll, hokei, tenis,
not, squash, badminton, hipizëm, aerobik.
Organizohen eskursione ne Britaninë e
Madhe dhe jashtë shtetit, dalje në teatër,
muze, piknik. Nxënësit mund të regjistrohen në klubet e fotografisë, muzikës dhe
artit. Disa aktivitete përfshihen në taksën e
studimit, kurse për të tjerat kërkohet pagesë ekstra.

Glasgow

Dublin

Manchester

Birmingham

Bursa studimi
Kolegji ofron bursa, përfshirë dhe bursa të
plota, për nxënësit të shkelqyer. Në bazë
të dëftësave kolegji përzgjedh nxënësit të
cilët ftohën për fazën e dytë të konkurimit
për bursa, e cila zhvillohet në Oxford.

Edinburgh

Bristol

Oxford
London
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St. Michael’s School

Llanelli, Wales
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Shkolla St. Michael’s është themeluar për
herë të parë në vitin 1923 nga vëllezërit
Rees dhe është vendosur në Bryn, Wales
që prej vitit 1928. Shkolla Përgatitore është
themeluar në vitin 1981 dhe së bashku me
shkollën e mesme, tani kanë më shumë
se 400 nxënës. Së fundmi St. Michael’s
ka rritur parashikimet e saj për studentët
ndërkombëtarë.
Atmosfera në shkollë është e tillë ku të
gjithë nxënësit janë të përqendruar në
arritjen e qëllimeve të tyre, duke rezultuar
në një sinergji të dukshme gjatë mësimit
dhe periudhave të studimit. Në një mjedis
familjar si ai në St. Michael’s School, stafi
mësimdhënës i njeh mirë të gjithë nxënësit
dhe është në gjendje të ofrojë kujdes të
shkëlqyeshëm, duke bërë që ata të zhvillojnë qëndrueshmëri, besim dhe vetëbesim
të fortë.
Kampusi është i vendosur në fshatin Bryn
me pamje drejt Gadishullit Gower. Shkolla
është më pak se 10 minuta larg stacionit të
trenit në Lanelli dhe 60 minuta larg aeroportit te Cardiff.
Programe Akademike
GCSE
Programi akademik është për klasat 10 dhe
11. Lëndët e detyrueshme në GCSE janë:
një lëndë shkencore, gjuhë angleze; letërsi
angleze; frëngjisht ose spanjisht; Matematikë.
A-levels dyvjeçar (16-19 vjeç)
Shumica e nxënësve zgjedhin 4 lëndë në A
levels. Stafi shqyrton me kujdes programin
individual të zgjedhjeve për secilin nxënës
dhe bën rekomandime në lidhje me rrugën
më të mirë për të ndjekur sipas arritjeve
të mëparshme dhe pikave të forta personale të tyre. St. Michael përqëndrohet në
lëndët me vlerë të lartë si dhe në aplikimin,
pranimin e nxënësve në universitetet më
të mira. Çdo vit shkolla ka sukses të madh
me nxënësit të cilët vazhdojnë studimet
në degët më të kërkuara si Stomatologji,
Financë, Drejtësi, Mjekësi dhe Farmaci. Për
nxënësit e interesuar për këto degë, shkolla
ofron një program të plotë të mbështetjes
dhe përgatitjes së thellë. Programi synon
të zhvillojë tek studentët aftësi, besim dhe
përvojë të nevojshme për të pasur suk38

ses në një fushë shumë konkurruese. Në
Mbretërinë e Bashkuar, vetëm rreth 10%
e aplikantëve në shkollën mjekësore kanë
sukses në fitimin e një vendi, kështu që
këshillat dhe mbështetja e specialistëve
janë thelbësore. Në 10 vitet e fundit, St.
Michael’s ka një rekord prej mbi 90% të aplikimeve që janë pranuar, rreth 3 herë më
shumë se mesatarja e shkollave private.
Përgatitje gjuhësore: programi ofrohet
për nxënësit e huaj të cilët nuk kanë një
nivel të duhur të anglishtes. Ofrohen kurse
si IELTS, ESOL etj
Akomodim
Të vendosur në një fshat të vogël afër
qytetit bregdetar Llanelli të Uellsit, konviktet e St. Michael’s janë në një mjedis
gjysmë-rural. Dy ndërtesat e konviktit janë
Parc House dhe Tenby House.
Parc House është afërsisht 3 km larg kampusit dhe katet janë të ndara për vajza dhe
djem, me shumë hapësira të përbashkëta.
Studentët ndajnë një dhomë të madhe
të përbashkët, të përdorur për vaktet e
mbrëmjes dhe studimin dhe krahas kësaj
ata kanë një dhomë të vogël lojrash, sallë
TV/video dhe një dhomë muzikore. Tenby
House është në kampus dhe ofron akomodim për më shumë nxënës. Dhomat e
gjumit janë moderne, komode dhe ofrojnë
një zonë të favorshme për studime personale. Në dhomën e madhe të përbashkët,
studentët mund të pushojnë dhe të shijojnë shoqërinë e njëri-tjetrit.

Vendndodhje:
Llanelli, Wales
Lloji:
-Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Cardiff- 1 orë e 15 min

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve në konvikt: 11-18 vjeç
Numri total i nxënësve: 515
Numri i nxënësve në konvikt: 165
Programet akademike:
- GCSE
- A- levels
- Kurse verore për gjuhën
Kërkesa për nxënësit ndërkombëtarë:
- Lista e notave për dy vitet e fundit
-	Test të gjuhës angleze dhe matematikës
( jepet në zyrën Integral)
- Intervistë akademike

Aktivitete jashtëshkollore
Nxënësit mund të marin pjesë në aktivitete
dhe klube gjatë kohës së studimeve të tyre
në St. Michaels. Këto përfshijnë: aktivitete
muzikore dhe Orkestra, Duke of Edinburgh
Award, pjesëmarrje në ekipe të regbi dhe
futbollit, grupe teatrale, grupet e vallëzimit,
ski, udhëtime në vende të ndryshme, turne
të biznesit dhe ekonomisë në Francë dhe
Spanjë, vizitat në Galerinë së Arteve etj.
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Stonar School

Wiltshire,
Britania e madhe
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Stonar është një shkollë tradicionale me
konvikt e cila zhvillon talentet dhe cilësitë
individuale të secilit student. Mësimi bëhet
në klasa të vogla, që është një parakusht
për arritjet e jashtëzakonshme akademike
që rendisin shkollën në mesin e shkollave të
mesme në Mbretërinë e Bashkuar.
Kampusi mbulon një sipërfaqe prej 80 hektarësh, midis parqeve dhe kopshteve dhe
përfshin objekte të shkëlqyera sportive dhe
arti: pishinë, fusha tenisi, palestër, shkollë
muzikore, klasë arti teatror dhe studiot e
artit.
Stonar është e miratuar nga Shoqata Britanike e Kuajve si një qendër hipizmi. Baza
përfshin stalla me 65 kuaj, arena dhe terrene
të hapura me pengesa. Trajnimi është për
nivele të ndryshme.
Programe akademike
Shkolla është krenare për arritjet e
shkëlqyera të studentëve të saj në lëndët
që përgatiten për inxhinieri dhe specialitete
teknologjike nën lëndët e programit STEM
(shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë). David Weeks, shefi i departamentit të
shkencës, është nderuar me një çmim nga
Shoqata për Edukim Shkencor (ASE).
I/GCSE
Në klasat e 10 dhe 11, studentët ndjekin
programin I / GCSE. Lëndë të detyrueshme
janë: gjuha angleze dhe letërsia, matematika, shkencat fetare dhe shkencat ekzakte.
Studentët gjithashtu duhet të zgjedhin tre
ose katër lëndë nga: frëngjisht, spanjisht,
histori, gjeografi, biznes, art, fotografi,
dramë, muzikë dhe edukim fizik.

gjithë studentët pranohen në specialitete
dhe universitete sipas kërkesës.
Akomodimi
Studentët e konviktit janë të vendosur në
njërën nga tre konviktet, për të cilat janë
përgjegjës drejtori i konviktit dhe arsimtarët.
Ndërtesat individuale janë të vendosura
në kopshte të bukura, një vend i përshtatshëm për relaksim, studim ose Barbecue në
natyrë. Dhomat janë teke ose dyshe.
Aktivitete jashtëshkollore
Programi i larmishëm jashtëshkollor ofron
aktivitete të shumta si klube arti dhe zejtari,
grupe muzikore dhe klube sportive, si dhe
japonisht për fillestar, debate dhe robotikë
Lego.
Sporte
Nxënësit e Stonar luajnë rregullisht sporte,
duke praktikuar: hokej, netball, kriket, atletikë dhe futboll.

Vendndodhje:
Wiltshire
Lloji:
- Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Bristol 2 h 30 min

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve në konvikt: 9-18 vjeç
Mosha e nxënësve: 2-18 vjeç
Mosha e studentëve të konviktit - 8-18 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 325
Numri i nxënësve në konvikt: 74

Programe Akademike:
- I/GCSE
- A-levels
Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
Referenca akademike
Testi i gjuhës angleze dhe matematikës
Intervistë në Skype

Vizatim
Studiot moderne, të pajisura mirë ofrojnë
mundësi për praktikë dhe trajnim në një
larmi fushash: arte të bukura, fotografi,
qeramikë dhe tekstile. Ka dy studiot e bollshme dhe të ndritshme, një dhomë të errët
për zhvillimin e fotografive dhe një furrë për
qeramikë.
Bursa studimi
Stonar ofron bursa akademike për studentë
ekselentë, si dhe ata në fushat e artit, muzikës, dramës dhe sportit.

Vazhdimisht organizohen seminare dhe aktivitete të ndryshme jashtëshkollore, të cilat
pasurojnë njohuritë e studentëve.
A-levels
Ndër lëndët e mundshme nga të cilat
mund të zgjedhin nxënësit janë: arti,
biologjia, biznesi, kimia, drama dhe teatri, letërsia angleze, gjeografia, historia,
matematika, gjuhët moderne: frëngjisht
dhe spanjisht, muzikë, fotografi, edukim
fizik, fizikë, psikologji.
Shkolla ka një qendër karriere për orientim
profesional, e cila ndihmon studentët në
përzgjedhjen e tyre të universiteteve. Të
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Taunton School
International (TSI)
Taunton,
Britania e Madhe
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Shkolla Ndërkombëtare e Tauntonit (TSI)
është themeluar në vitin 1996 si pjesë e
Shkollës Taunton. Në vitin 2012 u themelua shkolla fillore Taunton, për nxënësit e
huaj dhe ofrohet mbështetje e përshtatur për studentët ndërkombëtarë duke
përfshirë një arsimim intensiv në gjuhën
angleze, mësues të specializuar, kujdes
dhe mbështetje individuale dhe lehtësira
fantastike. Qëllimi i Shkollës Ndërkombëtare Taunton është të përgatisë studentë
të huaj për një integrim të suksesshëm në
sistemin arsimor anglez dhe integrimin e
tyre të shpejtë në stilin e jetës së shkollës
me konvikt. Të dyja shkollat ndodhen në të
njëjtin vend duke mbuluar 56 hektarë dhe
përfshin një teatër, studion e vallëzimit,
shkollë muzikore, bibliotekë, Departamentin e Karrierës, sallat e IT, sallat e sporteve,
dy pishina, palestër, fusha tenisi dhe fusha
sportive, një dhomë kompjuterash, një
laborator gjuhësor dhe dy dhoma të rehatshme për kohën e lirë me TV dhe hapsira lojërash. Klasat e shkencës zhvillohen
në laboratorët e pajisur dhe modern dhe
klasat e artit në studiot e specializuara.
Programe akademike
GCSE një vit (15-17 vjeç)
Ky është programi më i përshtatshëm
për studentët me nivel të ndërmjetëm të
gjuhës angleze (B1) të cilët dëshirojnë të
vazhdojnë arsimin e tyre në dy vitet e fundit të gjimnazit në një shkollë me konvikt
në Angli. Programi mësimor përfshin studim intensiv të gjuhës angleze plus deri në
8 lëndë me zgjedhje. Studentët zhvillojnë
projekte kursi, marrin pjesë në ekskursione
edukative dhe bëjnë kërkime individuale.
Pre-IB (15 – 17 vjeç)
Ky program një vjeçar është krijuar për
studentë të cilët nuk kanë ende një orientim të qartë për zgjedhjen e lëndëve të
A-levels dhe dëshirojnë të marrin një arsim
më të përgjithshëm. Mësimi është intensiv
dhe ndjek kurrikulën e programit njëvjeçar
GCSE. Programi përfshin studimin e deri në
8 lëndë me zgjedhje dhe një kurs opsional
në Teorinë e Njohurive (TOK) të përqendruar në ndërtimin e aftësive të shkrimit të
eseve.
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Pre-Foundation dhe 			
Foundation Programmes
Programi Pre-Foundation është hartuar
për të qenë një rrugë alternative e përfundimit të shkollës së mesme për nxënësit që
dëshirojnë të vazhdojnë më tej studimet në
një universitet në Mbretërinë e Bashkuar.
Përfundimi i suksesshëm i këtij programi,
i ndjekur nga kursi njëvjeçar i Foundation do të garantojë hyrjen në një nga 16
Universitetet kryesore në Mbretërinë e
Bashkuar. Programi është i përbërë nga
një kurrikul sfiduese krahas një programi
të larmishëm jasht-kurrikular që përfshin
sport, aktivitete, muzikë, art, dramë dhe
udhëtime gjatë fundjavave.
Një vit Foundation i mundëson nxënësve
të fitojnë njohuritë dhe aftësitë specifike
për lëndët, të kërkuara për të lëvizur drejt
arsimit të lartë. Shkolla asiston në përmirësimin e rezultatit të IELTS dhe është
gjithashtu në dispozicion të studentëve,
duke i lejuar ata të marrin këshilla të pavarura ekspertësh mbi mundësitë në dispozicion në universitete në Mbretërinë e
Bashkuar ose jashtë vendit
Akomodimi

Vendndodhje:
Taunton, Somerset
Lloji:
- Shkollë ndërkomëtare me
konvikt
Aeroporti më i afërt:
Bristol - 45 min
London Heathrow - 2,5 h
London Gatwick - 3,5 h

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 8-14 dhe 14-17 vjeç.
Mosha e nxënësve të konviktit: 8-17 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 84
Numri i nxënësve të huaj: 84
Programe akademike:
International Middle School (8-14 vjeç)
International School (14-18 vjeç)
- GCSE (1 vit)
- Pre-IB
- Pre-Foundation
- Foundation Programmes
- Shkolla verore
Kërkesat ndaj aplikantit:
-Referenca akademike për vlerësimet e dy
viteve të fundit
- Rekomandim nga mësuesi i matematikës
- Test i gjuhës angleze (bëhet në zyrat e
Integral)

Nxënësit jetojnë në konvikt në dhoma të
rehatshme dhe të mobiluara. Nxënësit më
të mëdhenj janë të vendosur në dhoma
teke dhe nxënësit më të vegjël janë të vendosur në dhoma me dy dhe tre shtretër.
Aktivitete jashtëshkollore
Koha e lirë e studentëve organizohet
me aktivitete sportive të ndryshme dhe
pjesëmarrje në klube interesi. Objektet
sportive përfshijnë pishina në ambjente të
brendshme dhe të jashtme, një palestër si
dhe disa fusha tenisi.
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Bursa studimi
TSI ofron një bursë akademike 25% të
tarifës së shkollimit për studentët në programet një vjeçare GCSE ose Pre-IB.
Një bursë muzikore tre vjeçare prej 50%
të tarifës së shkollimit jepet gjithashtu
për studentët që studiojnë një vit të programeve GCSE ose Pre-IB dhe vazhdojnë
për dy vjet në A-levels ose IB në shkollën e
mesme Taunton.
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Taunton School

Тaunton,
Вritania e Madhe
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Shkolla Taunton ndodhet në jug-perëndim
të Anglisë, në periferi të qytetit me të njëjtin emër, kryeqyteti historik i Somerset.
Tunton u themelua në 1847 si Kolegj i Pavarur vetëm për djem, nga kundërshtarët
e Kishës Anglikane. Ndërtesa e shkollës
është e vendosur në rrugën Staplegrove
dhe është e stilit gotik. Një kishë e vogël u
ndërtua në vitin 1907 në stil të kundërt me
pjesën tjetër të shkollës. Në Shtator 1971,
Shkolla Taunton filloi shkrirjen me shkollën
Weirfield, një shkollë e pavarur me konvikt
për vajza, e cila gjithashtu ndodhej në
rrugën Staplegrove.
Programe akademike
Programet akademike ofrohen duke filluar
nga moshat më të vogla. Programet akademike kryesore janë GCSE, A-levels, IB.
GCSE (14 – 16 vjeç)
Lëndë të detyrueshme janë: biologji, anglisht, letërsi angleze, gjuhë e huaj - frëngjisht, gjermanisht ose spanjisht, matematikë, kimi, fizikë dhe mësime fetare.
A-levels (16 – 18 vjeç)
Kriteret e pranimit të nxënësve në A-levels
janë minimumi pesë nota A * - C në provimet GCSE. Për nxënësit që janë të fortë
në dy ose tre lëndë, A levels lejon që ata
të përqëndrohen në këto fusha të veçanta të studimit. Gjithashtu, ata kanë më
shumë kohë të lirë për kërkime të pavarura
përmes një projekti të zgjeruar (EPQ), i cili
është gjithashtu i dobishëm për aplikimet
universitare.
IB (16 – 18 vjeç)
Taunton ofron programin IB që në vitin
2007. Qe prej asaj kohe, mbi 300 studentë
janë diplomuar në IB dhe popullariteti
i tij vazhdon të rritet jo vetëm me studentët, por edhe me universitetet dhe
punëdhënësit. Së shpejti shkolla do të
pranojë aplikime për bursa në programin IB.
Nxënësit zgjedhin të bëjnë gjashtë lëndë
akademike dhe në vlerësimin final bëjnë
pjesë edhe tre përbërës thelbësorë të quajtur Teoria e Njohurisë, Eseja e Zgjeruar dhe
një kurs vetë-zhvillimi i quajtur Kreativiteti,
Aktiviteti dhe Shërbimi.
Lëndët që mund të zgjidhen përfshijnë
Letërsinë dhe Gjuhën Angleze, Matematikë,

Frengjisht, Spanjisht, Gjermanisht, Italisht,
Latinisht, Biologji, Kimi, Fizikë, Ekonomi,
Gjeografi, Histori, Teknologji Dizajni, Arte
Pamore, Muzikë, Filozofi, Psikologji.
Taunton ofron gjithashtu programet e
BTEC, Pre-Med, Foundation etj.
Akomodimi
Në territorin e shkollës ka 4 konvikte dhe 6
shtëpi për nxënës që qëndrojnë në shkollë
vetëm gjatë ditës. Secili konvikt strehon
midis 35-40 fëmijë dhe drejtohet nga
anëtarët e stafit që janë pjesë e stafit të
shkollës dhe jetojnë atje me familjen e tyre.
Aktivitete jashtëshkollore
Nxënësit marin pjesë në klubin e artit, në
klubet e aviacionit dhe garave të makinave,
veçanërisht të preferuara nga djemtë
Klubet e shahut dhe të bridge kontribuojnë në zhvillimin e të menduarit strategjik.
Klubet e frangjishtes dhe spanjishtes janë
një vend për të mësuar në lidhje me traditat, zakonet dhe kuzhinën kombëtare të
dy vendeve. Shkolla ka fusha rugby, hokej,
kriket, dy pishina, fusha të basketbollit,
fusha tenisi, fusha për badminton, palestër,
fusha netball etj. Për më tepër, studentët
kanë mundësinë për të praktikuar aerobi,
çiklizëm, golf, hipizëm, pingpong, futboll
etj. Shkolla ka një skenë teatrale bashkëkohore, duke lejuar realizimin e veprave
teatrore që kërkojnë një larmi skenografish. Shkolla e Muzikës ka një ndërtesë
të veçantë me salla për provim, një sallë
kompjutrash dhe një studio të teknologjisë muzikore. Formacionet muzikore në
Taunton janë: kori, grupi xhaz, kuarteti i
harqeve. Muzikantët e rinj marrin pjesë
edhe në evente jashtë shkollës, siç janë
Orkestra e Qarkut Somerset dhe Band District Youth.
Bursa studimi

Vendndodhje:
Тaunton, Somerset
Lloji:
- Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Bristol - 45 min
Londër, Heathrow - 2, 5 h
Londër, Gatwick - 3, 5 h.

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 2-18 vjeç.
Mosha e nxënësve të konviktit: 7-18 vjeç.
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 1080
Numri i nxënësve të konviktit: 220
Numri i nxënësve të huaj: 120
Programe akademike:
- GCSE/PRE-IB (14-16 vjeç)
- A-levels (16-18 vjeç)
- IB Diploma (16-18 vjeç)
- Foundation
Kërkesat ndaj aplikantit:
- Referenca akademike për vlerësimet e dy
viteve të fundit
- Rekomandim nga mësuesi i matematikës
- Test i gjuhës angleze (bëhet në zyrat e
Integral)
- Provimi i zgjedhur i A-levels/ IB

Glasgow

Dublin

Shkolla Taunton ofron Bursa të IB deri në
100%. Kjo është bërë e mundur falë filantropit Ian Evans Lombe.
Taunton jep disa lloje të bursave në një
fushë specifike, me një vlerë maksimale
deri në 50% të tarifës së shkollimit. Bursat
janë: akademike, muzikore, sporti dhe arti.

Edinburgh

Manchester

Birmingham

Bristol

London

Taunton
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Westbourne School

Cardiff, Wales
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Westbourne School Wales themeluar në
1896 ka një reputacion përsosmërie akademike të krijuar mbi 120 vjet. Mbajtës të
një rekordi të jashtëzakonshëm të suksesit
akademik, kanë një reputacion të lartë në
nivel lokal, kombëtar dhe global për cilësi
në mësimdhënie dhe staf të kualifikuar.
Westbourne School Wales ndodhet në komunitetin bregdetar të sigurt, të bukur dhe
të pasur në Penarth, afër Cardiff, të cilin
Sunday Times e rendit si një nga “10 vendet më të mira për të jetuar në Mbretërinë
e Bashkuar”. Westbourne është një shkollë
e vogël me 200 studentë dhe ka një raport
të shkëlqyer student-mësues prej 8:1.
Kjo bën që të gjithë studentët të marrin
vëmendje të personalizuar nga mësuesit
ku 50% e të cilëve kanë doktoratë, MSc ose
MA dhe 50% e tyre kanë dhënë mësim në
programin IB. Duke qenë një shkollë lider
e pavarur, Westbourne është vlerësuar si ‘e
shkëlqyeshme’ në të 5-ta kategoritë e inspektimit nga Estyn, Inspektorati Kombëtar.
Westbourne ka qenë e para në renditjen
e shkollave për pesë vitet e fundit me një
mori vlerësimesh kombëtare. Përfshirë
Vendi 1 në Mbretërinë e Bashkuar (për
shkollat e vogla), Vendi 1 në Uells, Vendi 1
IB Sixth Form, Vendi 3 në renditjen e përgjithshme dhe Shkolla IB e Vitit 2019.
Programe Akademike
Shumë studentë pregatiten për programin
IB, duke bërë një klasë Pre-IB. Programi
përbën një themel rigoroz për të gjitha
lëndët e IB dhe një udhëzim gjithëpërfshirës për strukturën dhe pritshmëritë për
IB.
International Baccalaureate (IB)
Shkolla ofron programin e International
Baccalaureate (IB) Diploma për studentët e
dy viteve të fundit të gjimnazit, që nga viti
2008. Gjatë dy viteve, studentët e IB-së zhvillojne njohuritë e tyre e më pas pranohen
në universitetet më të mira në Mbretërinë
e Bashkuar dhe nëpër botë.
Në 2018, gjysma e të diplomuarve të
Westbourne në IB moren të paktën 38 pikë
(piket minimale për hyrjen në Universitetin
e Oksfordit), që ishte një arritje e jashtëzakonshme. Ky sukses reflektohet në nivelin
e vazhdueshëm të arritjeve te studentëve
në GCSE, ku gjatë pesë viteve të fundit
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ato kanë marrë mbi 55% nota A+ dhe A.
Një e treta e të diplomuarve kanë hyrë në
kategorinë elitare prej 41+ pikësh, duke u
vendosur në 2% e me te mirëve në botë
për rezultate.
Akomodim
Westbourne School ofron akomodimin në
konvikt për studentët e huaj nga mbi 15
vende të ndryshme. Në mënyrë thelbësore,
asnjë kombësi nuk mbizotëron dhe kultura
e konviktit është kulturë e fortë britanike.
Duke përfshirë dhoma gjumi të ndritshme,
të pajisura mirë, internet të shpejtë, një kuzhinë e re, dhomë ngrënie, dhomë të përbashkët dhe banjot, konvikti është modern
dhe i madh. Konvikti ka periudha të studimit fikse të mbikëqyrura çdo ditë dhe
kujdestarët janë gjithmonë në gatishmëri
për të ofruar mbështetje individuale. Kujdestarët janë të përkushtuar të kujdesen
për sigurinë dhe mirqënien e studentëve.
Të gjitha ushqimet janë të përfshira, me
një shumëllojshmëri të gjerë të kuzhinave,
të plotësuara nga një sërë ushqimesh
të shëndetshme ndërmjet vakteve. Për
studentët që preferojnë një mjedis më
të vogël, mjedis shtëpie, shkolla ofron
mundesinë e qëndrimit në familje pritëse
britanike. Nxënësit nga Shqipëria që vazhdojne studimet në Westbourne janë shumë
të kënaqur me shkollen dhe akomodimin.

Vendndodhje:
Cardiff, Wales
Lloji:
-Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Cardiff - 20 min
Bristol - 1 orë
Heathrow - 2 orë

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve në konvikt: 11-18 vjeç
Numri total i nxënësve: 225
Numri i nxënësve në konvikt: 58
Programet akademike:
-GCSE/IGCSE
-Pre-IB
-IB
Kërkesa për nxënësit ndërkombëtarë:
- Lista e notave për dy vitet e fundit
- -Test të gjuhës angleze dhe matematikë
( jepet në zyrën Integral)
- Intervistë akademike

Aktivitete jashtëshkollore
Muzika është një pjesë të rëndësishme e
jetës në Westbourne, me korin shkollor i
cili ofron një gamë të gjerë të mundësive
për të performuar. Çdo fëmijë inkurajohet të marrë pjesë në sporte individuale
dhe ekipi. Programi i gjerë sportiv, merr
parasysh vendosjen në bregdetin e Uellsit,
me përdorimin e shpeshtë të Penarth Pier,
plazhit dhe Cosmeston Lakes. Ofrohet një
gamë e gjerë e klubeve dhe aktiviteteve
pas shkollës, duke përfshirë; Gazetarët
e Rinj, Multi-Sporte, Klubi i Natyrës, Artit, Kërcimit, Shahut etj. Ofrohen edhe
udhëtime, aventura sfiduese në Zonat e
Bukurisë Natyrore dhe udhëtime kulturore
në disa nga qytetet më interesante të
Mbretërisë së Bashkuar.
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Villiers School
Limerick
Limerick, Irlandë
Historia dhe përshkrim i shkurtër
E vendosur në jug-perëndim të Irlandës, në
qytetin e Limerick, në hapsirën 14 hektarëve
të kampusit, Villiers është një shkollë me
histori mbi 200 vjet. Shkolla është modernizuar kohët e fundit dhe në kampusin e saj
janë shtuar: laboratorë shkencorë modernë
të pajisur me mjetet, një dhomë arti, laboratore teknologjike. Klasat kanë tabela
të bardha interaktive dhe pajisje moderne
multimediale.
Programe akademike
Në 2017 Villiers u bë shkolla e parë dhe e
vetmja me konvikt në Irlandë që ofroi programin IB.
Cikli Junior (13-15 vjeç)
Cikli i studimit tre-vjeçar, gjatë të cilit studiohen lëndët e detyrueshme dhe ato me
zgjedhje. Në fund (në moshën 14-15 vjeç)
bëhet një provim për marrjen e një Certifikate Junior.
Lëndët kryesore janë: anglisht, gjuha irlandeze, matematikë, frëngjisht, shkencë,
histori, gjeografi, arsim fetar dhe edukim
qytetar, shoqëror dhe politik. Alumni i Limerick mund të zgjedhë nga: biznesi, muzika,
ekonomia, grafika teknike, teknologjia,
spanjishtja, gjermanishtja dhe arti. Vlerësimi
përfundimtar për këto lëndë mund të bëhet
si për një nivel të lartë njohurish ashtu edhe
për një standard.
Cikli Senior (16-18 vjeç)
Studentët mund të zgjedhin midis programit IB ose programit irlandez, në fund të së
cilës ata marrin një Diplomë të Pjekurisë.
Viti i transferimit për nxënësit e huaj
Viti përgatitor për studentët e moshës 15-16
vjeç, të cilët planifikojnë të ndjekin programin IB për t’u njohur me tiparet e tij. Studentët
studiojnë në grupe të vogla në anglisht dhe
përgatiten për provimin e anglishtes Cambridge.

irlandeze, matematikë, frëngjisht / gjermanisht.
Zgjedhjet janë: Spanjisht, gjuha Japoneze,
biznes, kontabilitet, ekonomi, histori,
gjeografi, biologji, shkenca bujqësore, kimi,
fizikë, matematikë të aplikuar, teknologji, art,
muzikë, edukim fetar dhe edukim fizik.
IB
Studentët që ndjekin programin IB zgjedhin
6 lëndë nga grupet e mëposhtme: shkencat
e gjuhës dhe të letërsisë, mësimi i gjuhës së
huaj, shkencat humane, shkencat natyrore,
matematika dhe artet.
Për më tepër, studiohet Teoria e Njohurive,
shkuhet ese e zgjeruar prej 4000 fjalësh dhe
zhvillohen veprimtari të ndryshme jashtëshkollore të përfshira në CAS (Krijimtaria,
Veprimi, Shërbimi).
Aktivitete jashtëshkollore
Larmia e aktiviteteve pas shkollës përfshin:
hipizëm, gatim; Klubet në: filozofi, debat,
kopshtari, kompjutera, këndim koral, qepje,
përpunim metali dhe shumë më tepër.

Vendndodhje:
Limerick
Lloji:
- Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Shannon - 20 minuta
Dublini - 2 orë

Informacione të përgjithshme
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 610
Studentët e konviktit: 25%
Mosha e nxënësve: 12-18 vjeç
Programe Akademike:
- Cikli Junior
- Cikli Senior
Viti i Transferimit Ndërkombëtar
Diplomë e përfundimit të gjimnazit
IB
Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
Referencat akademike për dy vitet e fundit

Sporte
Shkolla vazhdimisht investon në ambiente
sportive dhe programe në dispozicion të të
diplomuarve të saj. Vitet e fundit, është hapur një shesh lojrash me lëndinë, një sallë e
re sportive. Sportet në Villiers: hokej, rugby,
basketboll, badminton, atletikë, pingpong
dhe futboll.
Akomodimi
Studentët janë të vendosur në konvikte
moderne, dhe rreth 6 studentë jetojnë në
një konvikt. Drejtori dhe anëtarët e stafit
jetojnë në kampus me familjet e tyre, gjë që
krijon një atmosferë të vërtetë familjare dhe
rrit ndjenjën e përkatësisë.

Glasgow

Dublin

Limerick
Manchester

Diplomë e përfundimit të gjimnazit
Ky program u siguron studentëve trajnime
të specializuara të gjera dhe të ekuilibruara.
Certifikata mund të përdoret për arsimim të
vazhdueshëm, punë, programe internshipi
ose arsim të lartë.

Edinburgh

Birmingham

Bristol

London

Lëndët e detyrueshme janë: anglisht, gjuha
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Aiglon College

Zvicër
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Kolegji internacional Aiglon është themeluar në vitin 1949 dhe gëzon një reputacion të lartë akademik. Ai është i njohur
në shkallë ndërkombëtare dhe nxënësit e
kolegjit Aiglon janë nga rreth 55 kombësi
të ndryshme. Rezultatet e larta akademike
bazohen tek 7 parimet udhëzuese të formuluara nga themeluesi i kolegjit, John
Corlett, i cili mbështet konceptin se mësimet duhet të shkojnë përtej shpjegimit
të thjeshtë në klasë. Prandaj qëllimi kryesor është përgatitja e nxënësve për jetën
reale. Objektivi i stafit akademik është të
kontribuojë në zhvillimin e potencialit së
nxënësve duke ofruar përgatitje shumë të
mirë akademike dhe ti ndihmojë ata në
formimin e një personaliteti të fortë. Kujdesi ndaj çdo nxënësi është element thelbësor i shkollës dhe kolegji inkurajon një
mënyrë jetese të shëndetshme ku sportet
dhe aktivitetet fizike në varësi të interesave
të gjithë secilit, zënë një vend të rëndësishëm në kohën e lirë.
Gjatë viteve të fundit, të diplomuarit e kolegjit Aiglon janë pranuar në universitete
prestigjoze si Cambridge, Oxford, Edinburgh, Durham, Bath, Bristol, Nottingham,
Warwick, UCL, Imperial College, universitetet e Boston-it, Chicago, Montreal, Toronto, California, Pennsylvania etj.
Kampusi i shkollës ndodhet në 1170 m
lartësi në pjesën franceze të Zvicrës, në
kantonin Bo, një nga stacionet më të
famshme për ski. Qytetet më të afërt janë
Montreux 30 km larg dhe Laussane 52 km
larg. Kampusi është i përbërë nga 16 ndërtesa dhe përfshin laboratorë me pajisje
moderne dhe kabinete të gjuhëve të huaja
me teknika audio dhe video, një biblotekë
të pasur dhe qendër informatike. Nxënësit
kanë në dispozicion një mensë të madhe
dhe komode, fusha futbolli dhe pishinë.
Programe Akademike
Shkolla ofron programet akademike të
sistemit britanik IGCSE dhe IB. Mësimi
zhvillohet në gjuhën angleze dhe ofron një
numër të madh lëndësh dhe mundësi zgjedhjeje. Klasat janë me grupe të vogla nxënësish në një raport 6 me 1, metodë kjo
e cila ndihmon në monitorimin e progresit
dhe përgatitjes individuale të nxënësve.
IGCSE - ky program zgjat dy vite dhe nxënësit përgatiten për provimet IGCSE. Çdo
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nxënës studion këto lëndë: matematikë,
anglisht, frengjisht, shkenca dhe edukim
fizik.
International Baccalaureate (IB) - ky
program studiohet në dy vitet e fundit të
shkollës së mesme. IB u propozohet nxënësve me rezultate të larta akademike.
Për të marrë diplomën e IB, duhen minimalisht 24 pikë. Në Aiglon ofrohen lëndët
e mëposhtme IB:
Grupi 1- anglisht, frengjisht, gjermanisht,
spanjisht, rusisht, arabisht, japonisht, portugalisht, italisht.
Grupi 2- anglisht, frengjisht (nivel fillestar
dhe i avancuar), gjermanisht, spanjisht
(nivel fillestar dhe i avancuar), arabisht.
Grupi 3- biznes dhe menaxhim, histori,
gjeografi dhe ekonomi.
Grupi 4- fizikë, biokimi, fizikë, shkenca
mjedisi.
Grupi 5- matematikë
Grupi 6- muzikë, art teatral, arte vizuale.
Akomodim
Shkolla ka gjashtë godina për nxënësit më
të mëdhenj dhe dy godina për ata më të
vegjël: Alpina, Belvedere, Clairmont, Chantecler, Delaware, Exeter, La Baita dhe La
Casa. Të gjitha ndërtesat janë shumë pranë
njëra-tjetrës dhe kanë dhoma të përbashkëta me nga 4 shtretër. Çdo ndërtesë ka
mensën e vet. Vajzat dhe djemtë janë
të akomoduar në dhoma të ndara. Në
territorin e shkollës ndodhet një qendër
mjekësore, që gjatë gjithë kohës është në
dispozicion të nxënësve.

Vendndodhje:
Villars, kantoni Bo
Lloji:
-	Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Gjeneva – 2,5 orë

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 9 – 18 vjeç
Mosha e nxënësve në konvikt: 9 – 18 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 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 angleze dhe matematikës
- Test i gjuhës angleze, matematikës dhe kul
turë e përgjithshme (zhvillohen në shkollë)
- Intervistë akademike

Aktivitete jashtëshkollore
Sporti përbën një pjesë të rëndësishme
të programit shkollor dhe të jetës së nxënësve në kolegj. Në stinën e vjeshtës
nxënësit mund të praktikojnë tenis, basketboll, volejboll, fitness, joga, not, aerobi,
futboll, regbi dhe atletikë. Në stinën e
dimrit nxënësit praktikojnë sportin e skisë
ose snowboard 4 orë në javë. Aktivitetet
zhvillohen gjithmonë nën vëzhgimin e instruktorëve të sporteve përkatëse. Kolegji
Aiglon ofron një program të pasur në fushën e artit, muzikës dhe teatrit, duke organizuar edhe aktivitete të tjera klasike, orë
punimesh në studio filmash dhe leksione
mbi teknologjinë muzikore.

Zurich

Bern

Geneva



Villars-sur-Ollon
Lugano

Brillantmont
International School
Lausanne, Zvicër
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Themeluar në 1882, Brillantmont është
një nga shkollat më të vjetra me konvikt
në Zvicër, ku studiojnë rreth 100 nxënës
të moshave 13-18 vjeç nga mbi 30 vende
të botës. Gjuha zyrtare e shkollës është
frëngjisht dhe nxënësit studiojnë të paktën dy gjuhë të huaja. Gjimnazi ndodhet
në qendër të Lozanës, në mes të parkut madhështor në brigjet e Liqenit të
Gjenevës. Kampusi përfshin shtatë ndërtesa dhe dy fusha sportive. Brillantmont
është një vend i veçantë për të jetuar dhe
mësuar me ambient të ngrohtë familjar.
Studentët kanë në dispozicion klasat me
pajisje audiovizuale, dy laboratorë shkencorë, një dhomë kompjuteri, një bibliotekë
dhe një laborator fotografie.
Programet akademike
Programi Britanik (Klasat 9 - 13)
Programi i klasës së 9 përfshin anglisht,
frëngjisht, matematikë, histori, arte të
bukura, art, një gjuhë të huaj. Në klasat
10 dhe 11, nxënësit përgatiten për provimet e IGCSE duke studiuar të paktën 6
nga lëndët si: anglisht / letërsi, frëngjisht,
matematikë, histori, ekonomi, biologji,
kimi, fizikë, ekologji, art, gjermanisht,
italisht, spanjisht. Në klasën 12 dhe 13
nxënësit përgatiten për provimet e A
Levels duke zgjedhur min.3 nga lëndët si:
letërsi angleze, frënge, matematikë, histori, ekonomi, biznes, biologji, kimi, fizikë,
ekologji, art, fotografi, gjermanisht, italisht,
spanjisht.

Përgatitja gjuhësore
Programi ofron përgatitje intensive për
marrjen e certifikatave të gjuhëve për të
aplikuar në universitete. Studentët mund
të marrin frëngjisht, anglisht, gjermanisht,
italisht, spanjisht dhe ALTE (IGCSE, AICE
dhe A-level (Bordet e Kembrixhit dhe Londrës) dhe Advanced Placement ( Bordi i
Kolegjit Amerikan).
Akomodimi
Studentët akomodohen në pesë konvikte
dhe ndahen sipas moshës dhe gjinisë.
La Chateau është shtëpia e vajzave të
moshave 13-16 vjeç, Montribeau është për
vajza të moshës 16-18 vjeç, dhe nxënësit
më të rritur akomodohen në konviktin
Graveline. Djemtë nga mosha 13-18 vjeç
janë vendosur në La Villa dhe më të mëdhenjtë janë në Pierre Grise. Akomodimi
është në dhoma teke ose dyshe dhe ofron
një pamje të mrekullueshme të liqenit ose
Alpeve.
Aktivitetet jashtëshkollore

Vendodhja:
Lausanne
Lloi:
-	Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Gjenevë - 30 min.

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 12-18 vjeç
Mosha e nxënësve të shkollave të konviktit:
12-18 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 150
Numri i studentëve të konviktit: 100
Numri i studentëve të huaj:
Programet akademike:
- Sistemi britanik: IGCSE, A Niveli
- Sistemi Amerikan: Diploma e shkollës së
mesme
- Kurse për gjuhët, në dimër dhe verë
Kërkesat për aplikantët e huaj::
- dëftesat nga tre vitet e fundit
- letrat e rekomandimit nga mësuesit

Brillantmont ofron një larmi aktivitetesh
sportive në mënyrë që studentët të përfitojnë nga të gjitha mundësitë e ofruara në
zonën ku ndodhet shkolla gjatë sezoneve
të ndryshme. Ekipet e shkollës garojnë me
shkolla të tjera ndërkombëtare në fushën
e volejbollit të plazhit, basketbollit, tenisit,
futbollit, notit dhe më shumë. Ski është një
nga sportet më të përhapur gjatë sezonit
të dimrit.

Programi Amerikan (klasat 8-12)
Programi amerikan përgatit studentët të
aplikojnë në universitetet në SHBA dhe
përfshin klasat 8-12 si dhe Advanced
Placement. Mësimdhënia është në anglisht.
Në klasën e 8-të programi përfshin: anglisht, frëngjisht, matematikë, histori, art,
arte të bukura, një gjuhë tjetër të huaj.
Në klasat 9-12 kërkohen të paktën 5 nga
lëndët e mëposhtme për të grumbulluar
kreditet e kërkuara: letërsi amerikane /
britanike, frëngjisht, algjebër, gjeometri,
matematikë e avancuar, histori botërore/
evropiane, ekonomi, gjeografi, biologji,
kimi, fizikë, art, gjermanisht, italisht, spanjisht, biznes.

Zurich
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College du Leman

Versoix, Zvicër
Historia dhe përshkrim i shkurtër
College du Luman u themelua në vitin
1960. Kolegji është i vendosur në qytetin e vogël të Versoix, në krah të lumit të
Gjenevës, 9 km larg qytetit të Gjenevës.
Shkolla është ndërkombëtare dhe pjesë e
Nord Anglia Education. Ajo ka 118 mësues
nga 25 kombësi të ndryshme.
Kampusi ndodhet në një sipërfaqe prej 8
hektarësh dhe përfshin ndërtesa mësimore
me 52 klasa, laboratore trajnimi, studio artistike, laboratorë gjuhësh, salla kompjuterash, sallë konferencash dhe 2 biblioteka
me rreth 19,000 vëllime librash.
Mësimdhënia zhvillohet gjithmonë në klasa me numër të vogël nxënësish, gjë që lejon vëmendje individuale ndaj çdo nxënësi.
Kurrikula është gjithmonë e balancuar, ndaj
në kohën e lirë, nxënësit kanë mundësi
të angazhohen në aktivitete të ndryshme
jashtë shkollës, si pjesëmarrja në sporte
dhe aktivitete të tjera.
Programe Akademike
Programet akademike që kolegji ofron
janë: programi IGCSE për klasat 9 dhe
10, International Baccalaureate (IB) për
klasat 11 dhe 12, programi amerikan i
High School Diploma për klasat 9 deri 12
me mundësinë e ndjekjes së Advanced
Placement e disponueshme për klasat 11
dhe 12. Collège du Léman gjithashtu ofron
programin dy-vjeçar IBCP për nxënësit në
dy vitet e fundit të arsimit të mesëm. IBCP
është një program ndërkombëtar që kombinon vizionin dhe parimet arsimore të IB
me të mësuarit në lidhje me karrierën profesionale. Në Collège du Léman, nxënësit
udhëzohen në zgjedhjen e programit më
të përshtatshëm për profilin e tyre akademik.
IGCSE - program dy-vjeçar, i hartuar për
nxënës të moshës 14-16 vjeç. Mësimi
bëhet në klasa me numër të vogël dhe
lëndët e IGCSE të ofruara janë në përputhje
me lëndët që do të mësohen në programin
IB. Ata të cilët nuk kanë një nivel të mirë të
anglishtes dhe frëngjishtes u ofrohen trajnime intensive shtesë të gjuhës.
International Baccalaureate (IB) - program dy-vjeçar i pranuar ndërkombëtarisht
dhe i përshtatshëm për nxënësit ambiciozë
dhe me rezultate të larta akademike, të
cilët dëshirojnë të vazhdojnë studimet në
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universitetet më elitare. Zgjidhen 6 lëndë
nga grupe të ndryshme:
Grupi 1 - Anglisht, Frëngjisht
Grupi 2 - Anglisht, frëngjisht, gjermanisht,
spanjisht, italisht ose gjuha kineze

Vendodhje:
Versoix
Lloji:
- Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Gjenevë - 30 min

Grupi 3 - histori, psikologji, gjeografi dhe
ekonomi
Grupi 4 - fizikë, kimi dhe biologji

Informacione të përgjithshme

Grupi 5 - matematikë

Mosha e nxënësve: 6 - 19 vjeç
Mosha e nxënësve: 11-18 vjeç
Numri i përgjithshëm i studentëve: 1270
Numri i studentëve të konviktit: 200

Grupi 6 - art, dizajn, muzikë, arte vizuale
Programi i avancuar (AP) - nxënësit
mund të mësojnë lëndët në një nivel më të
lartë akademik, të njëjtë me atë që mësohet gjatë dy viteve të para në universitet.
Rezultatet e fituara nga programi AP janë
një nga kriteret e pranimit në universitetet
amerikane dhe në mbi 19 vende të tjera.
Akomodimi
Gjashtëdhjetë konvikte strehojnë rreth
200 nxënës. Vajza dhe djem të të gjitha
moshave janë të vendosur në ndërtesa të
ndara, secila me dhoma të përbashkëta,
me TV, me një dhomë për të mësuar dhe
një kuzhinë.
Aktivitete jashtëshkollore

Programe akademike:
• IGCSE
• IB
• Programet e Avancuara AP
• Baccalaureate franceze
• Matura franceze
– Kurse të gjuhëve të huaja gjatë verës
Kriteret e pranimit:
- Rezultatet akademike të dy viteve të fundit
- Rekomandime nga dy mësues (matematikë,
gjuhë letërsi)
- Test në anglisht ose frengjisht (do të jepen
në zyrat Integrale)
- Intervistë me drejtorin e shkollës

Kolegji promovon një jetesë të shëndetshme, e cila është e rëndësishme në
jetën shkollore, duke filluar nga ushqimi
i duhur deri tek sporti. Ndër sportet më
të praktikuar janë: futboll, basketboll,
volejboll, atletikë, tenis, regbi, ski, not,
gjimnastikë, joga etj. Çdo vit, kolegji merr
pjesë në “Studentët Model të Kombeve të
Bashkuara” në Hagë, në olimpiadat ndërkombëtare në matematikë etj. Gjatë vitit
shkollor organizohen udhëtime brenda dhe
jashtë Zvicrës. Në dimër nxënësit kalojnë
një javë duke bërë ski dhe snowboarding
në Alpet zviceriane. Gjithashtu nxënësit
nxjerrin revistën e shkollës dhe marrin pjesë
në klube si ai i teatrit, matematikës etj.

Zurich

Bursa studimi
Studentët me rezultate të shkëlqyera akademike dhe një nivel të mirë të gjuhës të
cilët kanë realizuar një intervistë të mirë
me përfaqësuesit e shkollës, mund të aplikojnë për një bursë të pjesshme.

Bern
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Collège & Lycée
Saint-Charles
Porrentruy, Zvicër
Historia dhe përshkrim i shkurtër
I themeluar në vitin 1897, Kolegji Saint
Charles është një kolegj privat me konvikt
i cili ndodhet në kantonin historik Jura, në
Zvicrën veriperëndimore. Kampusi shkollor është vendosur në mes kopshteve të
bukura, rrëzë kështjellës madhështore
Porrentruy. Qyteti me të njëjtin emër ka
rreth 7000 banorë. Kampusi përbëhet nga
një ndërtesë shkollore, një kishë e bukur
dhe një kompleks sportiv. Klasat janë të
bollshme dhe të ndritshme, me pamje panoramike të bukur. Në kampus përfshihet
një pishinë dhe kinema. Humanizmi luan
një rol të rëndësishëm në një sistem vlerash bazuar në parimet e krishtera, ku dija
dhe individi janë në qendër. Shkolla promovon kureshtjen, tolerancën, shprehjen e
lirë dhe kërkon një ekuilibër midis traditës
dhe të ardhmes.
Programe akademike
Kolegji ofron një program dygjuhësh
në frëngjisht dhe anglisht. Shkolla është
krenare për nivelin e saj të suksesit 100%
në Maturën Zviceriane, e cila e vendos
atë ndër shkollat me nivel më të lartë në
pjesën franceze të Zvicrës. Të diplomuarit
vazhdojnë arsimin e tyre në universitete
prestigjioze në të gjithë botën. Kolegji
gjithashtu ofron programin e njohur ndërkombëtarisht të IB, i cili është gjithashtu
dygjuhësh.
Arsimi fillor (12-13 vjeç)
Programi është dygjuhësh në frëngjisht
dhe anglisht. Lëndët kryesore akademike
të detyrueshme janë 5 orë gjermanisht dhe
2 orë anglisht në javë.
Shkolla e mesme ( 14-18 vjeç)
IB Middle Years Program ( 14-16 vjeç)
Programi synon zhvillimin e krijimtarisë, të
menduarit në mënyrë kritike, analizimin e
informacionit dhe marrjen e vendimeve në
raste të ndryshme.
Programi inkurajon përfshirjen në aktivitetet e shërbimit në komunitet. MYP
përbëhet nga 8 grupe lëndësh: gjuhë
dhe letërsi, gjuhë e dytë, shkenca humane, shkenca natyrore, matematikë, arte,
edukim fizik dhe shëndetësor dhe dizajn.
Trajnimi në secilën lëndë përfshin minimumi 50 studentë.

Matura Zviceriane ( 15-18 vjeç)
Mësimi është në frëngjisht dhe anglisht,
me shumicën e lëndëve në frëngjisht.
Kërkohet një nivel i lartë i gjuhës frënge
dhe një nivel i mirë i anglishtes. Lëndët e
detyrueshme të përfshira në program janë:
shkencat natyrore, matematika, historia
dhe letërsia. Nxënësit e St. Charles mund
të mësojnë gjithashtu dy gjuhë shtesë me
zgjedhje: anglisht, frëngjisht, gjermanisht,
italisht, latinisht/ greqisht dhe mandarin.
Disa nga lëndët me zgjedhje shtesë të
përfshira në kurrikul janë: arkitektura, artet
pamore, kori, teatri.
Në fund të vitit të katërt, studentët bëjnë
provimet e Maturës Zvicerane në: Frengjisht, Gjuhë të Huaj të Dytë, Matematikë,
si dhe dy lëndë shtesë sipas zgjedhjes së
tyre.
IB (16-18 vjeç) - Nga viti 2020, do të ofrohet një program dy vjeçar IB.
Akomodimi
Konvikti është rinovuar dhe modernizuar.
Akomodimi është në dhoma teke dhe
dyshe. Ka dhoma studimi, një bibliotekë,
një sallë pritjeje me TV dhe një zonë
pushimi. Fitnes, pishina dhe zona relaksimi
mund të shijohen gjatë kohës së lirë.

Vendndodhje:
Porrentruy, Kantoni Jura
Lloji:
- Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Basel (50 min),
Zyrih (1 h. 45 min)

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 12-18 vjeç.
Mosha e nxënësve në konvikt: 12-18 vjeç.
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 180
Numri i nxënësve në konvikt: 20
Programe akademike:
Matura Zviceriane
MYP (Middle Years Programme)
IB
Pre-IB
Kërkesat për aplikantët e huaj:
- Raport akademik nga dy vitet e fundit
- Niveli i gjuhës frënge
- Intervistë me një përfaqësues të shkollës
- Pyetësori i plotë dhe informacioni për gjendjen
shëndetësore të studentit

Aktivitete jashtëshkollore
Sporti është një pjesë e rëndësishme e
jetës së përditshme të maturantëve. Janë
të disponueshme një palestër e madhe,
shumëfunksionale, me hapësira të jashtme
dhe të brendshme si dhe pishinë. Studentët mund të zgjedhin nga një gamë e
gjerë disiplinash sportive për të praktikuar
individualisht ose në ekipe. Në dispozicion
janë sporte dhe aktivitete të tjera si tenisi,
golfi, hipizëm, vallëzim, futboll dhe basketboll.
Studentët gjithashtu kanë mundësinë që të
zhvillojnë talentin e tyre si pjesë e korit të
shkollës, klubit të filmit dhe grupit teatror.

Zurich
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Institut auf dem
Rosenberg
St. Gallen, Zvicër
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Institut auf dem Rosenberg u themelua
në vitin 1889 dhe ndodhet në pjesën gjermane të Zvicrës, vetëm 70 km larg Zyrihut.
Vendi është i famshëm për universitetin
e tij të vjetër dhe qytetin e bukur dhe të
gjallë, të mbushur me dyqane të shumta
piktoreske dhe shtëpi të vjetra. Kampusi
ndodhet në një sipërfaqe prej 100 mijë
metrash katrorë, në një zonë të bukur
banimi të St. Gallen.
Shkolla ka disa ndërtesa për studim dhe
konvikte të rrethuara nga një park i bukur.
Programe akademike
Programi i Maturës Ndërkombëtare (International Baccalaureate) është drejt
akreditimit dhe përfshirjes në kurrikulën
e shkollës.
Seksioni anglo-amerikan:
Diploma e shkollës së mesme
amerikane
Kurrikula përfshin studimin e lëndëve
të përgjithshme dhe përfundon me një
diplomë të shkollës së mesme.
Advanced Placement (AP)
Programi është i përshtatshëm për nxënës
të shkollave të mesme me rezultate të larta
që studiojnë një numër lëndësh në një nivel
më të lartë akademik. Rezultatet e programit AP janë një nga kriteret e pranimit
në universitetet amerikane dhe në më
shumë se 19 vende të tjera.
Diploma angleze e shkollës së mesme
A-levels
Shkolla ofron një larmi lëndësh në fusha të
ndryshme.
Seksioni gjerman:
Programi është akredituar nga shteti i
Baden-Württemberg dhe përgatit studentët për provimet e Abitur.
Seksioni zvicerian:
Në këtë pjesë të programit akademik
mësojnë studentë nga klasa 1 deri në 13.
Programi i shkollës fillore është në përputhje me kërkesat e krahinës së St. Gallen
dhe ofrohet për nxënësit në klasat 1-6.
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Shkolla e mesme përgatit nxënësit për
provimet e maturës Zviceriane. Mësimi
është në bashkëpunim me Shkollën Publike
Trogen. Të diplomuarit aplikojnë në universitete të ndryshme zviceriane.

Vendodhja:
St. Gallen
Lloji:
- Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Zyrih – 1h.

Seksioni Italian:
Esame di Stato - Përvetësimi i një diplome
italiane për arsimin e mesëm, e vlefshme
për pranim në universitetet zviceriane dhe
italiane. Studentët përgatiten për Baccalaureate Italiane (Matura italiane).
Përgatitja për gjuhën
Shkolla ofron një trajnim intensiv gjuhësor
nëse niveli i hyrjes së studentit nuk është
i mjaftueshëm për të filluar programin themelor akademik. Institut auf dem
Rosenberg është një qendër e akredituar
e provimeve për provimet SAT, ACT dhe
TOEFL, provimet në Cambridge.
Akomodimi
Nxënësit strehohen në hostele të
ndryshme në varësi të moshës së tyre. Nxënësit e vegjël janë të vendosur në dhoma
me dy deri në katër shtretër, ndërsa ata më
të mëdhenj janë të vendosur në dhoma teke dhe dyshe. Banjat janë në të njëjtat kate
me dhomat.

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 6 - 18 vjeç
Mosha e nxënësve në konvikt: 16-18 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 350
Programet akademike:
- Seksioni Anglo-Amerikan - GCSE, A-levels,
HSD, AP
- Seksioni gjerman - Abitur
- Seksioni Zviceran - Matura Zvicerane
- Seksioni Italian - Matura Italiane
Kërkesat për aplikantët e huaj:
- Referenca akademike për vlerësimet e tre
viteve të fundit
- Rekomandime nga një mësues
- Test anglisht - për studentët mbi 16 vjeç
- Intervistë për studentë deri në 15 vjeç
(mund të mbahet në zyrat e Integral)

Aktivitete jashtëshkollore
Shkolla ka fushat e veta të tenisit, varkat e
skijimit në ujë, fushat e futbollit dhe basketbollit. Nxënësit mund të marrin pjesë
në ekipe të golfit, volejbollit dhe tenisit,
ngjitjes së malit me biçikletë etj. Ofrohen mundësi për not, hipizëm, palestër,
vallëzim, patinazh në akull, hokej, ski etj.
Shkolla ka një qendë Multi-Media, Klubin
e Shëndetit dhe Fitnesit dhe Klubin e Trajnimit të Golfit Rosenberg.
Zurich

Bursa studimi
Shkolla ofron bursa për studentët me rezultate
të shkëlqyera dhe arritje të jashtëzakonshme
në arte dhe sport.

Bern

St. Gallen
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Institut Montana
Zugerberg
Zug, Zvicër
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Instituti Montana Zugerberg hapi dyert e
tij në vitin 1926 në ndërtesën e ish-Grand
Hotel Schönfels. Shkolla është e vendosur
në një sipërfaqe prej 60 hektarë në zonën
e bukur malore mbi Zug, selia e shumë
kompanive ndërkombëtare. Vendndodhja
e bukur në rrëzë të Alpeve siguron një
mjedis ideal për studime dhe aktivitete
jashtëshkollore. Shkolla zbaton një qasje
individuale për nevojat e secilit nxënës, i
cili lejon promovimin e aftësive dhe talenteve të veçanta. Aty mësojnë nxënës
nga 43 kombësi që ndajnë vlera të përbashkëta: integrim, tolerancë dhe identitet
kombëtar. Mësimi është në klasa të vogla
me një numër mesatar prej 10 nxënësish.
Kurrikula është dygjuhëshe - në anglisht
dhe gjermanisht. Mund të studiohen më
tej rusisht, gjuhë kineze, italisht, spanjisht
dhe frëngjisht.
Programe akademike
Shkolla fillore (10-12 vjeç)
Klasat 5 dhe 6 - nxënësit studiojnë një
numër të caktuar lëndësh në anglisht dhe
pjesa tjetër janë në gjermanisht. Programi
është në sistemin arsimor zviceran.
Programet akademike në gjermanisht
(12-18 vjeç)
Nxënësit nga sektori i gjuhës gjermane
ndjekin programin zvicerian gjashtë vjeçar
i cili përfundon me provimet e Maturës
Zvicerane. Programi është krijuar për studentë me një nivel shumë të mirë gjuhësor.
Programet akademike në anglisht
(12-18 vjeç)
Programet në gjuhën angleze mësohen
në klasat 7 deri në 12. Deri në klasën e
10, programi bazohet në sistemin arsimor
anglez. Sistemi është fleksibël për klasat 11
dhe 12 dhe lejon secilin student të zgjedhë
se në cilin sistem arsimor dëshiron të përfundojë arsimin e mesëm.
High School Diploma (16 – 18 vjeç)
Pas klasës 10, ata që zgjedhin të mbarojnë
studimet në sistemin amerikan, studiojnë
lëndë të përgjithshme dhe pasi kalojnë me
sukses provimet pas klasës 12, marrin një
diplomë të shkollës së mesme. Kjo ju lejon
të aplikojnë në universitete në SH.B.A., në
Mbretërinë e Bashkuar dhe në vendet e

tjera
IB (16 - 18 vjeç)
Pas klasës 10, nxënësit inkurajohen të
vazhdojnë studimet e tyre në programin
ndërkombëtar IB, i cili ofron një program
akademik të avancuar.
Akomodim
Shkolla ka tre konvikte, ku nxënësit ndahen
sipas moshës dhe gjinisë. Dhomat janë
teke ose dyshe, banjat janë në të njëjtin
kat me dhomën. Çdo konvikt ka një sallë
pushimi të përbashkët me TV, video lojëra
etj.
Aktivitete jashtëshkollore
Organizohen vizita në shfaqje teatrore,
muze, ekspozita dhe koncerte. Trupa
teatrore ka fituar popullaritet të gjerë
përtej kufijve të shkollës. Banda ka marrë pjesë në koncerte të përbashkëta me
Shkollën e Muzikës Zug. Artistët e rinj kanë
mundësinë të shfaqin talentin e tyre në ekspozitat e organizuara nga shkolla.

Vendndodhje:
Zug, Kantoni Zug
Lloji:
- Shkollë e mesme me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Zyrih - 1 h

INSTITUT

MONTANA

ZUGERBERG

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 4-19 vjeç
Mosha e nxënësve të konviktit: 10-19 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 300
Numri i nxënësve të konviktit: 210
Programe akademike:
- Programi dygjuhësh në shkollën fillore
- Programi gjerman - Matura Zvicerane
- Programi Amerikan - Diploma e shkollës së
mesme HSD
- IB
Kërkesat për aplikantët e huaj:
- Referenca akademike për vlerësimet e dy
viteve të fundit
- Vizita në shkollë dhe intervista akademike
- Rekomandime nga shkolla aktuale

Instituti Montana ka një bazë të madhe
sportive: palestër, dhomë fitnesi, shesh
lojërash në natyrë, fusha tenisi, fushë hokej
mbi akull, fushë basketbolli etj. Rregullisht
organizohen turne sportive të futbollit,
basketbollit, volejbollit dhe tenisit. Zugerberg është ideal për hipizëm, ngjitje mali
me biçikletë, ski etj. Në dimër, sportet më
të zakonshme janë hokej, patinazhi në
akull dhe ski. Ekskursione në vendpushimet
më të mira dimërore në Zvicër organizohen gjithashtu.
Bursa studimi
Me rastin e 90 vjetorit, në vitin 2016, shkolla prezantoi Programin e Bursave të Institutit Montana Zugerberg. Programi çdo vit
ofron një numër të kufizuar bursash për
ata nxënës, të cilët përndryshe nuk do të
ishin në gjendje të vazhdonin studimet në
këtë shkollë.
Aplikanët për bursë duhet të kontribuojnë
në komunitetin shkollor dhe të kenë arritur nota të shkëlqyera në shkollën e tyre
aktuale.

Zurich

Zug

Bern
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Leysin American School

Leysin, Zvicër
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Leysin American School (LAS) është
themeluar në vitin 1960 nga Fred dhe
Zigfrid Ott dhe është një nga shkollat
kryesore internacionale të Zvicrës. Parimet
filozofike dhe morale, të trashëguara nga
familja Ott, janë përgatitja akademike
cilësore dhe formimi i aftësive për të mësuarit gjatë gjithë jetës; program i ekuilibruar për zhvillimin e mire të potencialit
artistik, intelektual dhe fizik të çdo nxënësi;
arsimim internacional dhe mbështetje e
modelit ‘qytetar universal’ e bazuar në
Deklaratën e të Drejtave të Njeriut; krijimi
i një ambjenti të ngrohtë dhe të këndshëm; bashkëpunim i plotë me prindërit
nëpërmjet organizimeve të takimeve të
rregullta. Atmosfera ndërkombëtare dhe
përfshirja sociale e nxënësve në aktivitete
të ndryshme, eskursione edukative dhe aktivitete sportive mundëson një arsimim të
mirë dhe zhvillim individual.
Një pjesë e madhe e të diplomuarve
pranohen në universitetet më prestigjoze
si Harvard, Yale, Princeton, Institutin Teknologjik të Massachusetts, universitetet
e California, Pennsylvania etj. Çdo vit në
LAS studiojnë nxënës nga më shumë se 50
shtete, shumica nga SHBA-ja, kombësitë
e tjera përbëjnë pothuajse 8% të numrit
total të nxënësve. Duke u bazuar tek tradita, shkolla fokusohet tek e ardhmja dhe
punon fort në mënyrë që nxënësit e saj të
jenë lider botëror në të ardhmen.
Kampusi është i përbërë nga 10 ndërtesa
dhe 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 makinë, ndërsa
për në qytetet më të mëdha të vendit,
Montreux, Laussane dhe Bern, ekzistojnë
mjete transporti të përshtatshme. Nxënësit
kanë në dispozicion klasat për eksperimente shkencore, sallë kompjutrash, internet wireless, biblotekë me multimedia,
sallë koncertesh, studio për design, qendër
për artet vizuale, salla sporti multifunksionale, qendër fitnesi, qendër mjekësore etj.
Programe Akademike
Programet akademike që ofrohen janë IB,
Advanced Placement, ESL etj.
International Baccalaureate (IB) - program dy-vjeçar i njohur në nivel botëror,
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i përshtatshëm për nxënës ambiciozë
me një potencial akademik të lartë. Ofrohen lëndë të ndryshme me zgjedhje
dhe nxënësit studiojnë 6 lëndë nga fushat e mëposhtme: gjuha e huaj e parë,
matematikë, shkenca eksperimentale dhe
sociale, arte ose një lëndë nga fushat e
mëparshme. Çdo nxënësi i duhet të bëjë
një kurs të formimit professional në ‘Teorinë e njohurive’ dhe në përfundim të
programit nxënësit duhet të shkruajnë një
ese mbi një temë të paracaktuar. Nxënësit
janë të angazhuar në aktivitete jashtë
shkollore, ku përfshihet departamenti CAS
(Creativity, Action, Service), për të cilin
vlerësohen gjithashtu me notë.
Advanced Placement - u rekomandohet
nxënësve me nota shumë të mira në
gjimnaz të cilët mund të studiojnë lëndë
shtesë të një niveli akademik më të lartë,
zakonisht ekuivalent me lëndët që studiohen në vitin e pare të universitetit. Shkolla
ofron dhe përgatitje të specializuar për
TOEFL dhe SAT dhe programin Anglishtja
si gjuhë e dytë (ESL). Ky program është
për ata nxënës të cilët nuk arrijnë nivelin e
mjaftueshëm për të filluar direkt me programin akademik të përgjithshëm.
Akomodim

Vendndodhje:
Leysin
Lloji:
-Shkollë ndërkombëtare me
konvikt
Aeroporti më i afërt:
Gjeneva – 2 orë

Informacione të përgjithshme
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: 340
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 rezultatet nga viti aktual akademik
-	Rekomandim nga profesori i matematikës
dhe anglishtes
- Rekomandim nga drejtoresha e shkollës
- Pyetësor për nxënësit dhe ese 300 fjalë
shkrimi
- Kopje e pasaportës
- Fotografia e kandidatit e skanuar

Shkolla ofron 6 konvikte - 3 për vajza, 3
për djem me mensë, qendër relaksimi për
nxënësit dhe mundësi argëtimi. Akomodimi bëhet në dhoma me 2 ose 3 krevate,
me telefon, internet dhe banjo individuale.
Nxënësit tregojnë kujdes për rregullin dhe
pastërtinë.
Aktivitete jashtëshkollore
Shkolla ofron aktivitete 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 programin e shkollës, duke i dhënë
nxënësve shumë mundësi për praktikimin
e sporteve si: basketboll, volejboll, futboll,
not, tenis, hipizëm dhe squash. Ofrohen
ski dhe snowboard, patinazh dhe hokej.
LAS ka orkestër, kor, studio kërcimi, trup
teatri, klube fotografie dhe gjuhësh të huaja. Organizohen vizita në muze, kinema,
teatër, ekskursione në vende interesante
dhe kulturore të Zvicrës, si dhe udhëtime
edukative në destinacione të ndryshme
europiane.

Zurich

Bern

Geneva
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Lyceum Alpinum Zuoz

Zuoz, Zvicër
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Shkolla ndodhet në Zouz, në kantonin
gjerman të Zvicrës, në një lartësi 1750
m, me një peizazh të bukur alpin pranë
vendpushimit të Shën Moritz. E themeluar
në vitin 1904, shkolla ka një reputacion
të shkëlqyer akademik dhe është një nga
shkollat më
 të mira ndërkombëtare në
Zvicër. Filozofia e shkollës bazohet në
vazhdimin e traditës në kombinim me mendimin inovativ, respektin, tolerancën dhe
mungesën e paragjykimeve. Këto parime
bëjnë të mundur ndërtimin e cilësive të
nevojshme personale për një fillim të suksesshëm në jetë. Frymëzuar nga atmosfera
e veçantë dhe fryma e bashkëpunimit,
studentët marrin njohuri jo vetëm të qëndrueshme dhe të thella, por edhe zhvillojnë
aftësitë praktike. Të diplomuarit vazhdojnë
arsimimin e tyre në universitete prestigjioze
në mbarë botën të tilla si London School of
Economics, Universitetin e Cambridge, Yale,
Universitetin St. Gallen, Institutin Federal të
Teknologjisë në Zurich etj.
Programe Akademike
Shkolla ofron dy programe akademike: IB
(në Anglisht) dhe Maturën Zvicerane (në
gjermanisht). Studentët që dëshirojnë të
bëjnë maturën gjermane Abitur duhet të
japin provimet.
Pre-IB - në klasën e 7 dhe 8 studiohet
programi pre-IB duke i kushtuar vëmendje
përmirësimit të aftësive gjuhësore angleze.
Gjatë këtyre viteve zgjidhet gjuha kryesore e mësimit: anglisht ose gjermanisht.
Paralelisht studiohet matematika, shkencat, gjeografia, biznesi, artet, muzika dhe
shkencat shoqërore. Nxënësit në klasat 9
dhe 10 përgatiten për programin IB dhe
trajnohen sipas sistemit arsimor britanik
IGCSE. Në fund të programit bëhen provimet përfundimtare.
International Baccalaureate IB - është
një program arsimor dyvjeçar i pranuar
ndërkombëtarisht dhe rekomandohet për
nxënës ambiciozë me arritje shumë të mira
akademike. Ky program nis në klasën e 11të.
Matura Zviceriane - është e vlefshme si
për universitetet në Zvicër ashtu edhe në
botë. Ky program përgatit studentët për
pranim në universitet duke ofruar një arsimim të përgjithshëm. Shkolla ofron dy
fusha të specializuara:

Shkencat natyrore – nxënësit studiojnë
fizikë dhe matematikë të aplikuar; biologji
dhe kimi; ekonomi dhe drejtësi.
Shkencat humane – studiohet gjeografi,
histori dhe politikë, ekonomi dhe drejtësi.
Në fund të programit jepen provimet
përfundimtare me shkrim dhe me gojë
për lëndë të caktuara të cilat janë studiuar
gjatë semestrit të dytë të vitit të fundit.
Matura Gjermane (Abitur)
Nxënësit që ndjekin programin gjerman
mund të japin provimet përfundimtare
për një diplomë gjermane të shkollës
së mesme, Abitur. Lëndët e ofruara janë
gjermanishtja, matematika, gjuha e parë e
huaj, gjuha e dytë e huaj, dy lëndë shkencore me zgjedhje (kimi, fizikë, biologji),
histori, art ose muzikë.
Programi IB i lidhur me karrierën (IBCP)
është një rrugë inovative arsimore ndërkombëtare për studentët e moshës 16-19
vjeç. Ai ofron një përzierje unike të studimit akademik, të mësuarit profesional dhe
zhvillimit personal. Në Lyceum Alpinum
Zuoz, studimi që lidhet me karrierën ofrohet në Biznes, duke përfunduar një kurs të
diplomës BTEC të nivelit 3.

Vendodhje:
Zuoz
Lloji:
- Shkollë ndërkombëtare me
konvikt
Aeroporti më i afërt:
Zyrih – 1 orë

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 12-19 vjeç
Numri i përgjithshëm i studentëve: 320
Numri i nxënësve në konvikt: 220
Numri i studentëve ndërkombëtarë: 220
Programe akademike:
- Matura Zviceriane (Gjermane)
- Pre-IB
- International Baccalaureatе
- German Abitur
- IBCP
- Kampe verore
Kriteret e pranimit për nxënësit ndërkombëtarë:
- Lista e notave e dy viteve të fundit
- Referenca nga mësuesi i Anglishtes dhe
Matematikës
- Formualri i regjistrimit dhe çertefikata të
ndryshme

Akomodimi
Nxënësit akomodohen në një ambient të
rehatshëm dhe modern. Ata më të vegjël
jetojnë në një atmosferë familjare, ndërsa
nxënësit më të mëdhenj dhe më të përgjegjshëm gëzojnë më shumë privilegje dhe
pavarësi. Konviktet kanë dhoma të përbashkëta, kuzhina me pajisje, internet dhe
tualete moderne. Nxënësit kujdesen për
rendin dhe pastërtinë. Shkolla ka një bibliotekë, një qendër multi media, një qendër
mjekësore dhe një kancelari.
Aktivitete jashtëshkollore
Nxënësit angazhohen në mënyrë aktive
në sport si kriket, futboll, hokej mbi akull.
Ski dhe snowboarding, tenis dhe golf janë
gjithashtu në dispozicion. Aktivitete të tjera
përfshijnë një orkestër shkollore, një grup
teatri, një klub diskutimi, një gazetë shkollore dhe një libër vjetor. Në 10 fundjava
ofrohen aktivitete të tilla si rafting, ngjitje
malore, udhëtime, vizita në muze, teatër etj.

Zurich

Bern
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Tasis – The American
School in Switzerland
Lugano, Zvicër
Historia dhe përshkrim i shkurtër
TASIS është shkolla private amerikane më
e vjetër në Europë ku vlerat e qytetërimit
perëndimor janë të ndërthurura me ato
internacionale. E themeluar në vitin 1956,
shkolla vazhdon të krenohet edhe sot me
rezultatet e shkëlqyera të nxënësve të saj,
me ambjentin miqësor, diversitetin dhe
unitetin e saj. Aty studiojnë nxënës prej më
shumë se 42 kombësish, ku përqindja më
e madhe vjen nga shtetet europiane dhe
SHBA-ja. Të diplomuarit e Tasis vazhdojnë
studimet në universitetet më elitare në
mbarë botën.

kurset ekstra të një niveli akademik më të
lartë, me materialet të cilat do të studiohen gjatë dy viteve të para të universitetit.
Rezultatet e arritura me programin AP
përbëjnë një nga kriteret për pranimin në
universitetet e SHBA-së dhe në 19 shtete
te tjera. Sistemi britanik i arsimit barazon
rezultatet e provimeve AP me A-Levels.
Nxënësit duhet të marrin minimalisht tre
provime 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.

Shkolla është e pozicionuar në pjesën italiane të Zvicrës, në krahinën jugore Ticino.
Ndërtesa e shkollës është e vendosur në
shpatet afër fshatit Montagnola, ku shihet
një pamje panoramike e liqenit Lugano.

Gjuha angleze si gjuhë e dytë (ESL)
Ofrohen kurse intensive të gjuhës angleze
për nxënësit niveli i të cilëve nuk është i
mjaftueshëm për të filluar direkt me programin akademik bazë.

Ndërtesa historike ‘Villa de Nobili’, e
emëruar sipas Marchiz de Nobby, ambasadorit Italian në Zvicër, përfshin administratën e shkollës, kantinën, një pjesë
të dhomave të gjumit dhe laboratorin e
shkencave eksperimentale. I tërë kampusi është ndërtuar duke pasur parasysh
evolimin e nevojave dhe kërkesave të nxënësve. Në pjesën qëndrore të kampusit
ndodhet biblioteka, laboratori i informatikës, salla e muzikës, një studio vallëzimi,
salla e sportit dhe një pjesë e klasave si
dhe dhomat e gjumit.

TASIS është një qendër ku bëhen provimet
SAT, ACT dhe TOEFL si dhe gjatë periudhës
së verës organizohen kurse të gjuhëve të
huaja në Zvicër, Spanjë dhe Francë.

Programe Akademike
Programet akademike kryesore që ofrohen
janë IB Diploma dhe AP.
International Baccalaureate IB - një program dy vjeçar, i përshtatshëm për nxënës
ambiciozë, me rezulatate të larta akademike. Nxënësit duhet të studiojnë gjashtë
lëndë me zgjedhje nga grupe të ndryshme.
Çdo nxënës i programit IB duhet të bëjë
një kurs të formimit profesional në “Theory
of knowledge”, me qëllim që të zhvillojë
një mendim kritik dhe të marrë një përmbledhje të teorisë së njohurive. Në përfundim të programit nxënësi duhet të shkruajë
një ese me deri 4000 fjalë mbi një temë të
paracaktuar dhe nota e marrë përfshihet
në rezultatet e përgjithshme të vlerësimit
për diplomën IB.
Advanced Placement (AP) - një program
amerikan i përshtatshëm për nxënësit me
rezultate të mira. Ata mund të studiojnë në
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Akomodim
Nxënësit akomodohen në shtatë ndërtesa ku banojnë dhe pjestarë të personelit
akademik. Çdo shtëpi përfaqëson një komunitet të ndarë ku organizohen 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.

Vendndodhje:
Montagnola, kantoni Ticino
Lloji:
- Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Milano - 1 orë

Informacione të përgjithshme
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:
- IB Diploma (16-18 vjeç)
- Advanced Placement
- Anglishtja si gjuhë e dytë (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
(profesorët e matematikës dhe të gjuhës
angleze)

Aktivitete jashtëshkollore
Shkolla parashikon jo vetëm aktivitete
formimi në klasë, laboratore dhe klube
interesi, por edhe eskursione edukative
në destinacione tërheqëse, eskursione
një ditore dhe pushime për ski në Crans
Montana. Aktivitetet sportive janë të
detyrueshme për të gjithë nxënësit dhe
zhvillohen dy herë në javë. Nxënësit mund
të regjistrohen 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 ka klube artesh plastike,
teatër, muzikë dhe arte vizuale. Gjatë kohës
së lirë organizohen vizita në ekspozita,
koncerte dhe produksione teatrale dhe
çdo vit organizohet një festival arti.

Zurich

Bern



Geneva
Lugano

AMADEUS International
School Vienna
Vienë, Austri
Historia dhe përshkrim i shkurtër
AMADEUS Vienna është një shkollë
ndërkombëtare e vendosur në zemër të
qytetit botëror të muzikës klasike, Vienës.
Ajo është themeluar në shtator 2012 dhe
është zhvilluar në mënyrë dinamike për një
kohë të shkurtër duke fituar një reputacion ndrëkombëtar. Ajo ka studentë nga
16 kombësi të ndryshme, shumica prej të
cilëve jana nga Austia dhe Kina.
Kampusi i shkollës është i vendosur në
zonën piktoreske të Vienës, më pak se 4
km nga qendra historike e qytetit. Godina
e shkollës zë një sipërfaqe prej 5000 m2,
në një ndërtësë që daton prej fillimit të
shekullit. Ambjentet e brendshme të godinës janë të dekoruara sipas stilit vienez
Art Deco dhe Art Nuveau. Vendodhja e
kapmusit ofron hapësira të gjelbërta duke
i bërë nxënësit të ndihen sa më komodë
dhe të sigurt.
Studimi në Amadeus i ndihmon nxënësit
të krijojnë një pikëpamje të re për botën,
duke mësuar dhe vlerësuar perspektiva
të ndryshme. Përveç programit akademik
shkolla ofron mundësinë e zhvillimit të
talenteve muzikore në Music Academy
Amadeus. Nxënësit zhvillojnë kreativitetin
dhe kulturën e tyre muzikore, si dhe përsosmërinë teknike për të luajtur në vegla të
ndryshme muzikore.
AMADEUS Vienna është shkolla e parë
“Steinway” në Austri e pajisur me katër
piano në sallën kryesore te koncerteve dhe
pesë piano në sallat e provës.
Programe Akademike
Shkolla ofron arsimim në sistemin IB për
të gjitha moshat duke filluar që nga klasa
e parë. Ofrohen programet kryesore si
Middle Years Programme (klasa 6–10),
Pre-Diploma Year (klasa 10) dhe IB Diploma Programme (klasa 11–12).
Përveç studimit, shkolla i mundëson nxënësve zhvillimin e njohurive dhe aftësive
për mënyrën e të mësuarit gjatë gjithë
jetës së tyre. Gjithashtu, puna në grup apo
edhe individuale në fushën e krijimtarisë,
i ndihmon studentët të zhvillojnë aftësitë
e tyre kreative. Studimi është i bazuar në
praktikë, një mënyrë efektive e cila inkurajon nxënësit për pjesëmarrjen në proceset
kërkimore, analizën e informacioneve si
edhe prezantimin e punimeve të tyre.

Studimi është në gjuhën angleze dhe
përbëhet nga një program i balancuar që
kombinon arsimin e përgjithshëm me studime specifike në fushën e muzikës. Në IB
Diploma, çdo student duhet të zgjedhë 6
lëndë nga këto grupe:
Grupi 1 Gjuha e parë e huaj dhe letërsi ,
Anglisht, Gjermanisht dhe Rusisht
Grupi 2 Anglisht ose gjermanisht
Grupi 3 Menaxhimi i Biznesit, Ekonomia,
Historia, Gjeografia, Ekosistemet dhe Shoqëria.
Grupi 4 Biologji, Kimi, Fizikë, .Ekosistemet
dhe Shoqëria.
Grupi 5 Matematikë
Grupi 6 Muzikë, Balet, Teatër, Arte Pamore
Amadeus Music Academy
Si pjesë përbërëse e AMADEUS, Akademia
e Muzikës ofron trajnime të detyrueshme
muzikore për të gjithë studentët pavarësisht nga aftësitë e tyre muzikore. Programi
muzikor zhvillohet individualisht për çdo
nxënës bazuar në nivelin e aftesive dhe
interesave instrumentale. Qëllimi kryesor
i studimit ne programet e muzikës është
që studentët të fitojnë aftësi, të cilat i
ndihmojnë ata të jenë të suksesshëm në
çdo fushë të jetës.

Vendodhje:
Vienë
Lloji:
- Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Viena – 40 min.

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 11-18 vjeç.
Numri total i studentëve: 50
Numri i nxënësve të shkollës së konviktit: 20
Numri i studentëve ndërkombëtarë: 40
Programe akademike:
- IB Middle Years Programme (MYP) 11-14
vjeç
- Pre-Diploma Preparatory Year
- IB
- Akademia e Muzikës
- Anglishtja si gjuhë e dytë ESL
Kërkesat për kandidatët e huaj
- Lista e notave e dy viteve të fundit
- Regjistrim audio ose video me shfaqje
muzikore
- Provimet hyrëse në anglisht dhe 		
matematikë
- Intervistë

Akomodimi
Konvikti është në të njëjtën godinë ku
zhvillohet mësimi. Dhomat janë rinovuar
dhe janë të pajisura me internet dhe banjo
private. Shumica e studentëve jetojnë në
dhoma dyshe.
Aktivitete jashtëshkollore
Nxënësit marrin pjesë në mënyrë aktive
në jetën e pasur kulturore në Vienë duke
ndjekur koncerte të shumta dhe duke përgatitur shfaqje të pavarura muzikore. Çdo
fundjavë organizohen rregullisht programe
të ndryshme sportive dhe argëtuese ku
ambjenti rrethues i shkollës ofron kushte
për sportet në natyrë. Viena gjithashtu
ofron mundësi për të praktikuar notin dhe
sportet dimërore.

Wien
Salzburg

Bursa studimi
Shkolla ofron një numër te caktuar bursash
për studentë jashtëzakonisht të talentuar
dhe të vlerësuar nga festivale të ndryshme.
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St. Gilgen
International School
Salzburg, Аustri
Historia dhe përshkrim i shkurtër
E themeluar në vitin 2008, shkolla fitoi
shumë shpejt popullaritet dhe u bë një
nga shkollat e preferuara në Evropë. Ajo
ndodhet në një zonë të veçantë në brigjet
e liqenit të Wolfgang. Shkolla siguron një
mjedis të qetë dhe kreativ për t’u zhvilluar
akademikisht dhe që stimulon rritjen personale të nxënësve si udhëheqës të ardhshëm. St. Gilgen ndodhet rreth 30 minuta
larg me makinë nga Salzburg, qyteti i famshëm për festivale, qyteti i Mozartit, i skive
dhe i bukurive natyrore. Eshtë shumë e lehtë për të udhëtuar nga ky qytet në Mynih,
Vjenë, Zvicër, Slloveni dhe Itali me mjete të
ndryshme transporti
Misioni kryesor i shkollës është që të
sigurojë një mësimdhënie cilësore për të
përmbushur standardet më të larta akademike.
Komuniteti në shkollë është ndërkombëtar me të rinj nga mbi 30 kombësi të
ndryshme ku shumica janë nga Austria dhe
Gjermania dhe pjesa tjetër nga Britania e
Madhe, SHBA, Europa Perëndimore, Lindore dhe Azia. Mësimi zhvillohet në klasa
të vogla, duke mundësuar komunikim interaktiv me mësuesit dhe duke krijuar një
atmosferë të favorshme për të mësuar.
Dy ndërtesat historike të shkollës janë rinovuar së fundmi me dizajn modern dhe
internet. Shkolla ofron salla arti, bibliotekë,
dhomë multimediale, teatër dhe laboratorë
shkencorë. Mozart Music Hall, e cila ndodhet në katin e poshtëm të ndërtesës është
një vend për koncerte dhe shfaqje.
Programe akademike
Shkolla ofron programet akademike në
anglisht. Nxënësit mësojnë gjermanishten
si gjuhë të huaj të dytë dhe inkurajohen të praktikojnë gjuhën e tyre amtare
gjithashtu. Shkolla krenohet me rezultatet
e nxënësve ndër vite, në 2019 - 87% e tyre
kanë kaluar provimet dhe nota mesatare
ka qenë 33 pikë, 30% kanë marrë 35 pikë
ose më shumë. Nxënësit e St. Gilgen vazhdojne studimet e tyre në universitetet më
prestigjioze si Oxford, King College London, Imperial, St. Andrew, Universitetet në
Vjenë, Miçigan, Nju Jork etj.
Ofrohet programi në sistemin IB dhe mësimi nis nga klasa e 4. Deri në klasën e 6,
mësimi zhvillohet në grupe të vogla dhe
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mësohen shtatë lëndë: Anglisht, Gjermanisht si gjuhë e parë ose e dytë, shkenca,
lëndë shoqërore, matematikë, art dhe
muzikë, sport dhe edukim shëndetësor.
Cikli i dytë i programi zgjat nga klasa e
7-të deri në klasën e 10-të dhe nxënësit
përgatiten për programin e IB. Studiohen
një sërë lëndësh: anglisht dhe letërsi, gjermanisht, gjuhë e huaj, shkencat natyrore,
shkencat shoqërore, matematika, artet
vizuale etj. Në dy vitet e fundit të gjimnazit
studiohen 6 lëndë për Diplomën IB (16–19
vjeç) të cilat zgjidhen nga 6 grupet e
lëndëve të ofruara.
Akomodimi
St Gilgen ka katër konvikte shumë komode
pranë shkollës. Bachwirt dhe Haus Tirol
janë konviktet e vajzave, ndërsa Kendler
dhe Traube të djemve. Të gjitha janë hostele të rindërtuara nga ish hotelet dhe kanë
standarde të larta. Dhomat janë private ose
dyshe, me tualete private. Nxënësit ndahen
në kate sipas moshës. Inkurajohen puna në
skuadër dhe përgjegjësia publike. Në fundjavë organizohet një program i larmishëm
dhe ekskursione.

Vendodhje:
St Gilgen, në Salzburg, Austri
Lloji:
-shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Salzburg - 30 min

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 9 - 18 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: rreth 220
Numri i nxënësve në konvikt: rreth 120
Numri i nxënësve ndërkombëtarë: rreth 90
Programe akademike:
- IB
Kriteret e pranimit:
• 	Listat e notave të tre viteve të fundit, të
përkthyera në anglisht
• Një kopje e pasaportës
• Letra e motivimit
• Rekomandime nga mësuesit
• Çertifikata

Aktivitete jashtëshkollore
Në sajë të bukurive natyrore që qyteti ka
ofrohen mundësi të ndryshme për aktivitete jashtëshkollore, të tilla si sport,
mountain biking, ngjitje, udhëtim, hiking,
ski dhe hipizëm. Nxënësit mund të angazhohen në klube të ndryshme dhe të
merren me aktivitete si lundrimi, kanotazh,
tenis etj. Shkolla ka disa ekipe atletike të
përfshira në garat kombëtare. Ka volejboll,
basketboll, futboll, rugby, golf, ski, triatlon,
etj. Shkolla ka teatër, kinema dhe dramë.
Studentët ndjekin evenimente kulturore
në Salzburg dhe Vjenë. Çdo semstër përgatitet një shfaqje dhe një ekspozitë me
punët e nxënësve. Ofrohen intershipe në
projekte ndërkombëtare dhe lokale me
rëndësi publike dhe qytetare.
Bursa studimi
Çdo vit jepet një numër i kufizuar bursash
studimi për arritje të shkëlqyera akademike, sportive, muzikore dhe krijuese, për
ata që marrin pjesë në fushata bamirëse,
për aftësitë e shquara të lidershipit dhe
gatishmërinë për pjesëmarrje aktive në
jetën e shkollës.

Wien
Salzburg

Berlin Brandenburg
International School
Brandenburg, Gjermani
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Berlin Brandenburg International School
është një shkollë internacionale, ku mësojnë nxënës nga më shumë se 50 shtete dhe
ofron programin prestigjoz International
Baccalaureate, i akredituar nga Komiteti i
Shkollave Ndërkombëtare.
E themeluar në 1990, misioni kryesor i
shkollës është të sigurojë një arsimim të
shkëlqyer. Filozofia e shkollës është kombinimi i standarteve akademike të larta
me njohuritë praktike dhe eksperiencën
e përftuar jashtë shkollës. Baza shkollore
aktuale ndodhet në qytetin Kleinmachnau
të krahinës Brandenburg, me një distancë
të vogël nga Postdam dhe nga periferitë e
jug-perëndimit të Berlinit.
Shkolla zë një sipërfaqe prej 100 hektarësh,
ku përfshihen pyje dhe një pjesë nga bregu
i liqenit Seeberg. Ka katër ndërtesa të rinovuara, ku mësojnë nxënësit e shkollës
fillore, të përgjithshme dhe të mesme.
Shkolla ka në dispozicion klasa të mëdha,
laboratore shkencore, sallë kompjuterash,
laborator informatike, studio arti, kabinete
muzikore për prova, dy salla multifunksionale, biblotekë. Shkolla gjithashtu përfshin
sallën e sportit dhe stadiumin e ndriçuar me
pistë atletizmi, terren për volejboll plazhi,
basketboll, fusha tenisi dhe një seksion për
hedhjen së gjati, hedhje disku etj. 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 koncerte ose pjesë
teatrosh.
Programe Akademike
IB eshte nje program i njohur ndërkombetarisht, i cili ofron nje përgatitje të
plotë. Në fund të klasës së 10, nxënësit
duhet të zgjedhin 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 detyrueshme një kurs ‘Teoria e
njohurive’, qëllimi 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 departamentin CAS (Creativity, Action, Service) për të cilat gjithashtu
vlerësohen me notë. Zakonisht, studiohen
tre lëndë në nivel të avancuar, kurse të

tjerat në nivel standart. Ofrohen lëndët
e mëposhtme IB, shpjegimi bëhet në anglisht:
Grupi 1 (gjuha e parë e huaj): anglisht,
gjermanisht ose një gjuhë që studiohet
individualisht (niveli standard)
Grupi 2 (gjuha e dytë e huaj): anglisht,
gjermanisht ose një gjuhë që studiohet
individualisht (niveli standart)
Grupi 3 (shkenca sociale): gjeografi, histori, ekonomi
Grupi 4 (shkenca eksperimentale): biologji,
kimi, fizikë

Vendndodhje:
Kleinmachnow, Brandenburg
Lloji:
-Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Berlin Tegel- 1, 5 orë

Informacione të përgjithshme
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

Grupi 5 (matematikë): matematikë dhe
shkencat e matematikës (niveli standard)

Programe Akademike:
-IB

Grupi 6 (arte): muzikë, arte vizuale ose një
lëndë nga grupet 1-4

Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
- Lista e notave të dy viteve të fundit
- Provime në anglisht dhe matematikë

Akomodim
Konvikti ndodhet në të njëjtën ndërtesë
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 tualet brenda. Nxënësit
kanë në dispozicion mensën, dy kuzhina,
lavanderi, dhomë të madhe ndenjeje për
argëtim, salle fitnesi dhe oborr të vetin.
Nxënësit kanë akses në të gjitha objektet
e kampusit pas mbarimit të aktiviteteve
shkollore dhe gjatë ditëve të lira. Mësuesit
jetojnë në apartamente që ndodhen
shumë afër, dhe kujdesen për rehatinë e
nxënësve gjatë qëndrimit të tyre në Berlin
Brandenburg. Në ditët e lira ogranizohen
eskursione dhe aktivitete në natyrë.
Aktivitete jashtëshkollore
Programi i aktiviteteve jashtëshkollore
është shumë i larmishëm dhe përfshin
shumë aktivitete sportive si futboll, basketboll, badmindton, turizëm, karate, joga,
vrap, volejboll, softball, kercime latinesalsa dhe merenge. Shkolla ka klube per
dramë, matematikë, klub për të drejtat e
njeriut, kaligrafi, vizatim dhe teknika të
ndryshme pikture, kinematografi franceze,
web design, klubin e të dashuruarve pas
kulturës dhe muzikës spanjolle, ansambël
muzikor. Redaksia e shkollës publikon
gazetën e shkollës.

Hamburg

Berlin

Potsdam
Dusseldorf
Koeln

Frankfurt

Stuttgart

Munich
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Gymnasium Lindenberg

Lindenberg, Gjermani
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Shkolla ndodhet në Lindenberg, në jug të
Gjermanisë, mbi një kodër me pamje të
mrekullueshme mes liqenit Kostancë dhe
Alpeve. Ajo shtrihet në mes të një parku
të bukur dhe një pylli të vogël. Pamja fantastike e Alpeve dhe qyteti i aventurave
Lindenberg i mrekullon vendasit dhe
vizitorët në çdo sezon. Vendndodhja e
sigurt e shkolles siguron nje atmosferë larg
nga rruga dhe trafiku. Të gjitha klasat janë
të pajisura me pajisje moderne të mësimdhënies. Gjimnazi synon t’i japë nxënësve
të tij një edukim të shkëlqyer në shkollë
dhe në të njëjtën kohë i mëson atyre
përkushtimin, tolerancën dhe përgjegjësitë
personale. Shkolla është edhe një vend për
zhvillimin personal të nxënësve duke promovuar talentet e tyre dhe inkurajuar të luajnë një rol kyç në komunitetin e shkollës.
Programe akademike
Të gjithë studentët mund të zgjedhin mes
të dy opsioneve bazuar në varësi të interesave të tyre. Opsionet që ofrohen janë
lëndët gjuhësore dhe shkencat natyrore.
Të gjithë nxënësit kanë të njëjtat lëndë,
ndërkohë ata të zgjedhin klasat shtesë
intensive për lëndët me zgjedhje. Lëndët
e detyrueshme janë: Kimi, Biologji, Fizikë,
Matematikë, Gjermanisht, Feja, Anglisht,
Histori, Muzikë, Arte dhe Edukim Fizik dhe
Gjeografi. Studentët e huaj marrin shkollim
shtesë në gjuhën gjermane si gjuhë e huaj
(niveli C1 / C2). Kjo ka për qëllim përmirësimin e qëndrueshem të performancës së
studenteve në lëndët mësimore.
Gjuha Gjermane
E rëndësishme për të gjithë studentët
ndërkombëtarë që dëshirojnë të ndjekin
një shkollë të mesme gjermane është të
kenë njohuri të mjaftueshme të gjuhës
gjermane. Për t’u pranuar në “Gjimnazin
Lindenberg”, studentët duhet të kenë të
paktën nivelin B2. Për studentët me nivel
të ulët, ka një kurs intensiv në gjermanisht,
kohëzgjatja e të cilit është midis 5 dhe 25
javë në varësi të njohurive të nxënësve dhe
arritjeve e tyre në klasë. Klasat janë të vogla - deri në 10 nxënës. Pas kursit të gjuhës
së përgjithshme studentët do të zhvillojnë
një kurs përgatitor special shkollor 5 javor
që ka për qëllim mësimin e terminologjisë
dhe përmbajtjen që janë veçanërisht të
rëndësishme në një shkollë gjermane.
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Akomodimi
Studentët akomodohen në konviktin e
shkollës Humboldt-Institut në Lindenberg,
me facilitete moderne, ku i kushtohet
vëmendje nevojave të veçanta të nxënësve për të garantuar integrimin e tyre
në jetën e përditshme. Në Humbolt studentët jetojnë dhe studiojnë në një mjedis
ndërkombëtar. Kjo rrit jo vetëm arritjet e
studenteve në shkollë, por edhe zhvillimin
e tyre personal. Studentët internacionalë
gjithashtu përfitojnë avancim të vazhdueshëm gjuhësor edhe pasi ata e kanë përfunduar kursin e tyre të gjuhës. Shkolla me
konvikt ka rreth 200 studentë. Ajo është e
përbërë kryesisht nga dhoma dyshe, disa
nga ato janë edhe treshe. Nxënësit e klasës
së 12-të mund të ketë një dhomë të vetme
sipas kërkesës në mënyrë që ata të mund
të përgatiten për provimin e tyre përfundimtar “abitur”. Të gjitha dhomat janë të
pajisura me mobilje cilësore dhe moderne,
të cilat janë praktike dhe në të njëjtën kohë
miqësore dhe funksionale. Kuzhinieri dhe
ekipi i tij kanë shumë vite përvojë në gatim
për të rinjtë. Ushqimi është gjithmonë i
freskët, i shijshëm dhe i shëndetshëm.

Vendodhje:
Lindenberg, Gjermani
Lloji:
- Gjimnaz
Aeroporti më i afërt:
Mynih - 2 orë,
Zyrih - 2 orë

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve : 11-18 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve : 600
Numri i nxënësve në konvikt: 200
Programe akademike:
- Matura Gjermane (Abitur)
Kërkesa për nxënësit e huaj:
• 	Raporti shkollor akademik me notat nga dy
vitet e fundit
• Leter rekomandimi nga të paktën një mësues
• Leter motivimi
• Testi Gjermanisht

Aktivitete jashtëshkollore
Ka shumë gjëra që studentët mund të
bëjnë në kohën e tyre të lirë në territorin e
kampusit ose në afërsi të shkollës. Të gjithë
studentët kanë akses në sallat sportive për
badminton, basketboll, volejboll, futboll
dhe hokej, pishinë, dhomë me bilardo,
shig, foosball dhe ping-pong. Studentët
jashtë mund të luajnë futboll, hendboll,
basketboll, volejboll, minigolf etj. Studentët
inkurajohen që të bëhen anëtar të një klubi
që ofron aktivitete kreative (si sport apo
muzikë). Shkolla ofron një shumëllojshmëri
aktivitetesh si lëndë me zgjedhje ose seminare: kor, orkestër, band jazz, teatër (të diferencuar për tre grupmosha të ndryshme
), vallëzim, përfshirja në komunikimin
ndërkulturor (në anglisht, rusisht, gjuha
kineze etj.).
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Heidelberg Private
School Center
Heidelberg,
Germany

Historia dhe përshkrim i shkurtër
Qendra Private e Shkollës Heidelberg
(Heidelberger Privatschulcentrum - HPC)
është pjesë e Grupit të edukimit F + U,
një nga ofruesit më të mëdhenj të arsimit
privat në Gjermani i cili ofron programe
të përgjithshme dhe profesionale dhe
operon ndërkombëtarisht në më shumë
se 20 vende. HPC në Heidelberg, ofron
mundësi arsimore me cilësi të lartë për të
rinjtë midis 14 dhe 18 vjeç nga Gjermania
dhe në mbarë botën. Në varësi të moshës
dhe prejardhjes arsimore, nxënësit mund
të regjistrohen në një sërë programesh
të shkollave të mesme, trajnime profesionale, kurse përgatitore të gjuhës, dhe më
shumë. Klasat fillojnë nga shkolla fillore
deri tek Abitur. Me mbështetjen e Akademisë së Gjuhëve F + U, shkolla ofron
gjithashtu mundësinë për të përmirësuar
aftësitë e tyre gjuhësore dhe të aftësojnë
aftësinë e tyre shoqërore duke marrë pjesë
në udhëtime gjuhësore dhe praktika në
Gjermani dhe jashtë saj. Studentët mësojnë në klasa ndërkombëtare dhe të vogla
dhe shijojnë jetën e tyre të përditshme
në kampus, ata mësojnë anglisht dhe
gjermanisht në programet të cilat përqëndrohen në letërsinë gjermane, marrin një
përgatitje të shkëlqyer akademike dhe janë
në të njëjtën kohë të mbështetur në zhvillimet e tyre individuale si qenie njerëzore
dhe globale.
Programe Akademike
PrepClass (klasa 9-10)
Klasa e përgatitjes PrepClass International
(klasa 9 dhe 10) është program i përshtatshëm për studentët e moshës 14 deri në 16
vjeç dhe siguron bazat (veçanërisht aftësi
në gjuhën angleze dhe gjermane) për të
hyrë në Programin e Diplomës të IB në
klasën e 11. Të gjitha klasat do të mësohen
në gjuhën angleze dhe studentët e huaj
mbështeten në aftësinë e tyre në gjuhën
angleze. Përmes këtij programi sigurohet
shkollimi i plotë në anglisht sipas kurrikulës
së gjimnazit gjerman, Baden-Württemberg,
madhësi të klasave të vogla me të mësuar
të individualizuar, mbështetje për njohuri
gjuhësore për anglisht dhe gjermanisht.
IB (klasa 11-12)

Gjuha e mësimit është Anglishtja. Qëllimi i
programit është zhvillimi i mendimit kritik
dhe fitimi i atributeve të një qytetari global. Fitimi i diplomës IB pas 2 vitesh është
ekuivalent me Abitur gjermane. Ofron një
përgatitje të shkëlqyer për të studiuar në
universitetet më të mira në Gjermani dhe
në të gjithë botën. Lëndët IB që ofrohen:
Grupi 1: Studime në gjuhë dhe letërsi, Anglisht, gjermanisht
Grupi 2: Përvetësimi i gjuhës: Anglisht B
gjermanisht B
Grupi 3: Individët dhe shoqëritë: Psikologji
Grupi 4: Shkencat: Biologji, Kimi
Grupi 5: Matematika: aplikime dhe interpretime
Grupi 6: Artet: Filmi ose një lëndë tjetër
nga grupi 3 ose 4
Akomodimi

Vendndodhje:
Heidelberg
Lloji:
-	Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Mannheim - 43 minuta

Informacione të përgjithshme
Mosha: 14-19 vjeç
Numri i nxënësve: 100
Numri i nxënësve të huaj në konvikt: 44
Programe Akademike:
- MYP (klasa 9 dhe 10)
- IB (klasa 11 dhe 12)
Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
- Rezultatet akademike të dy viteve të fundit
- Letër Rekomandimi nga mësues të shkollës
- Provimet e pranimit dhe intervista
akademike

Ofrohet akomodimi me konvikt. HPC u ofron studentëve një mjedis të sigurt dhe një
kujdes intensiv. Kujdestarët janë të trajnuar
nga ana edukative dhe specializohen në
plotësimin e nevojave specifike të të rinjve
dhe duke i ndihmuar ata të organizojnë
jetën e tyre të përditshme. Ata janë në
dispozicion si persona kontakti, 24 orë në
ditë. Qëllimi është të krijohet një bashkësi
familjare ku studentët mund të jetojnë
dhe të mësojnë së bashku. Secili individ
merr vëmendjen personale që i nevojitet.
Ushqimi dhe fjetja sigurohen të plotë nga
konvikti.
Aktivitete jashtëshkollore
Aktivitetet jashtëshkollore përfshijnë
Modelin e Kombeve të Bashkuara, klube
sportive, klube krijuese dhe teatrale dhe
shkëmbime kulturore. Jeta në shkollë
karakterizohet mbi të gjitha nga shkëmbimi midis nxënësve që mësojnë me dhe
nga njëri-tjetri, si programi “Buddies”, ku
nxënësit e rinj mbështeten në hapat e tyre
të parë nga nxënës të shkollës. Ata mund
të bëjnë detyrat e shtëpisë, të eksplorojnë
Heidelberg ose të kalojnë kohën e lirë së
bashku. Kush e di, mbase ky është edhe
fillimi i një miqësie të përjetshme?
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Programi i Diplomës IB ëshë për studentët
e moshës 16-19 vjeç për klasat 11 dhe 12.
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Schule Schloss Salem

Salem, Gjermani
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Schule Schloss Salem është themeluar
në vitin 1920 nga princi Max von Baden
kancelari i fundit i kohës së kaizerit. Në bazën e filozofisë së shkollës, nxënësit duhet
të mësohen ti qëndrojnë besnikë mendimeve dhe bindjeve të tyre, 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 njëjtën kohë është një shkollë internacionale e cila bën pjesë në organizatën
e shkollave IB. Ajo është pjestare e shoqatës së shkollave gjermane Landerziehungsheime dhe e organizatës internacionale
Round Square Conference dhe është partnere me një seri shkollash amerikane.
Schule Schloss Salem është e përbërë nga
tre shkolla dhe në të gjitha kampuset, studimi zhvillohet në klasa të vogla dhe shpjegohet nga stafi pedagogjik i kualifikuar,
të cilët përdorin metoda moderne.
Në klasat 5 dhe 6 programi është i fokusuar tek gjuha gjermane, matematika dhe
gjuhët e huaja (ofrohet gjuha angleze dhe
latine). Nxënësit jetojnë në godinën “Rentamt”, në një lokacion shumë të veçantë, e
ndërtuar mbi 200 vjet më parë nga murgjit
Cistercian si një shkollë për djem. Klasat
dhe konviktet në “Rentamt” gjenden në një
mjedis natyror.
Në klasat 7 dhe 8 krijohet themeli për mësimin e pavarur. Gjthashtu rriten mundësitë
e nxënësve për të ardhmen pasi kombinohen klasat gjermane me ato ndërkombëtare.
Në proçesin mësimor përdoren metoda
moderne me orientim praktik, të cilat e tejkalojnë përmbajtjen didaktike të lëndës së
caktuar dhe klasës. Nxënësit marrin pjesë
në ekspedita ekologjike, seminare në ambjent të hapur dhe eskursione edukative të
cilat kontribuojnë në zhvillimin e punës në
grup dhe të aftësive individuale.
Në klasat 9 dhe 10 fokusi është tek të
menduarit jashtë kornizave, duke eksploruar kufijtë e vetvetes. Nxënësit orientohen
drejt Abiturit. Schule Schloss Salem ofron
programin dhe projektet e duhura për këtë
qëllim, siç është ekspedita unike e kufijve të
jashtëm në klasën e 9.
Salem International College - Ndërtesa
ndërkombëtare ku mësojnë nxënësit më
të mëdhenj, Schloss Spetzgard, së bashku
me kampusin e ri të hapur në vitin 2000,
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përbëjnë Kolegjin Ndërkombëtar Salem.
Këtu mësojnë nxënësit e dy viteve të fundit
(klasat e 11 dhe 12) të cilët hedhin hapat
e fundit në rrugën drejt universitetit, duke
studiuar programet Abitur ose IB.
Programi i diplomimit në arsimin e
mesëm ‘Abitur’ - Nxënësit që kanë zgjedhur t’i përfundojnë studimet me Abitur
janë vendosur para një sfidë të madhe
sepse notat e dy viteve të fundit llogariten
në mesataren përfundimtare të provimit të
maturës. Kurset ndahen në tre lëndë kryesore, gjuha gjermane, gjuha e dytë e huaj
dhe matematika.
Programi i diplomës IB - Programi IB
ofrohet që në vitin 1991 në vend të programit Abitur dhe është për nxënësit me
rezultate të larta akademike dhe nivel të
avancuar të anglishtes të cilët duan në
kandidojnë në universitetet më elitare internacionale. Programi ofron një spektër të
gjerë lëndësh të cilat lejojnë fleksibilitet në
ndërtimin e planit individual të studimit, në
funksion të kërkesave të çdo nxënësi.
Akomodimi
Kështjella Hohenfels - Akomodimi bëhet
në kampusin e ndërtesës kryesore të
kështjellës dhe dhomat e konviktit janë me
shumë shtretër.

Vendndodhje:
Salem, Bavaria
Lloji:
- Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Zyrih- 2, 5 orë

Informacione të përgjithshme
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

Kështjella Salem - Vajzat dhe djemtë jetojnë të ndarë, në dhoma me 2-4 shtretër
dhe të pajisur me kabina dushi, kuzhinë
dhe dhomën e ndenjes për argëtim.
Kështjella Spetzgart - Nxënësit akomodohen në kampuse të rehatshme, në dhoma dyshe. Dhomat janë të ndara në krahe
të ndryshme ku secila ka banjo me kabinë
dushi, kuzhinë dhe dhomë ndenje me
televizor. Çdo kampus ka një drejtues i cili
jeton brenda kampusit njësoj si nxënësit.

Hamburg

Bursa studimi
Falë fondit vullnetar për mbledhjen e resurseve financiare, në çdo vit jepen bursa
për thuajse 20% të nxënësve me rezultate
akademike të shkëlqyera, të cilët përfshihen në mënyrë aktive në jetën shkollore.
Shuma bazë për çdo bursë është 6000 €
në vit, ose 500 € në muaj, pavarësisht nga
të ardhurat dhe rrethanat financiare të
familjes. Kjo nënkupton një zbritje me këtë
vlerë nga tarifat aktuale të shkollës dhe të
konviktit.

Berlin
Dusseldorf
Koeln

Frankfurt

Stuttgart

Salem

Munich

International School
Eerde
Overijssel, Ommen,
Hollandë
Informacione rreth shkollës
ISE është e vetmja shkollë ndërkombëtare
me konvikt në Holandë dhe ekziston prej
80 vitesh. Ajo është e vendosur në një
kështjellë të vërtetë në stilin e Louis XIV, e
cila daton nga 1715. Kështjella Eerde ka një
histori të shquar. Personeli mësimdhënës
në Eerde është shumë i kualifikuar dhe me
përvojë, dhe ashtu sikurse studentët e tyre
,ata janë të nacionaliteteve të ndryshme.
Ata kanë aftësinë të pajisin studentët me
një shkallë të lartë individualizmi për shkak të raportit të shkëlqyer profesor/studentë. Studentët inkurajohen që të jenë të
vetë-motivuar, për të përqafuar metodikën
e studimit gjatë gjithë jetës dhe për të zhvilluar një shkallë të lartë të vetëdijes ndërkombëtare. Vizioni i ISE është që të sigurojë një mjedis të sigurt në të cilin të gjithë
nxënësit mund të rriten akademikisht, për
të demonstruar aftësitë e të menduarit
kritik dhe të bëhen qytetarë globalë dhe
të përgjegjshëm në fazat e mëvonshme të
jetës.
Programet Akademike
Kurrikulat të cilat ofrohen aktualisht në
Eerde janë Primary Curriculum, the International Middle Years Curriculum dhe
Cambridge CS1, International General Certificate of Education (IGCSE) dhe the International Baccalaureate Diploma.
International Middle Years Curriculum
(IMYC) / Cambridge Secondary 1(CS1)
(11-14 vjeç)
International Middle Year Curriculum
(IMYC) dhe Cambridge Secondary 1 (CS1)
curriculum janë përdorur në shkollat
shtetërore, shkollat publike dhe shkollat
ndërkombëtare në të gjithë botën. Shkolla Ndërkombëtare Eerde ofron të dyja
dhe kombinon më të mirën e këtyre dy
programeve arsimore. IMYC është zhvilluar posaçërisht për studentë të moshës
midis 11 dhe 14 dhe është një kombinim
i teorisë, dhe të mësuarit në mënyrë individuale. Programi kontribuon në aftësitë
personale të nxënësve. Përveç kësaj, IMYC
ndihmon nxënësit të njihen me kulturat
dhe kombësitë e ndryshme duke i bërë
ata më të hapur në mendësi dhe gjithashtu të krijojnë respekt për kulturat e tjera.
Matematika, Shkenca, anglisht dhe TIK
janë katër lëndët e programit Cambridge

Secondary 1 programme. Shkolla Ndërkombëtare Eerde i konsideron këto lëndë
si thelbësore në programin e kombinuar.
IGCSE (14-16 vjeç)
Lëndët në IGCSE klasifikohen si vijon:
Gjuhët e huaja - anglisht, hollandisht,
frëngjisht, gjermanisht, spanjisht; Sociale Histori, Gjeografi; Shkenca - Biologji, Kimi,
Fizikë; Matematikë; Arte dhe teknologji të
Kreative - Art & Dizajn, IT, Studime Biznesi
IB (16-19 vjeç)
Studentët duhet të zgjedhin një grup nga
gjashtë grupet e specifikuara. Të gjitha
lëndët mund të ndiqen në të dy nivelet
standarte dhe në një nivel më të lartë.
Gjithashtu ofrohen mundësi kombinimi të
këtyre lëndëve. Këshilltari i karrierës dhe
mësuesit do të ndihmojnë nxënësit të krijojnë së bashku një paketë.
Akomodim
Nxënësit jetojnë në dhoma moderne dhe
janë nën kujdesin e kujdestarit të konviktit. Zakonisht dy studentët me konvikt
(maksimumi i 3) të së njëjtës gjini dhe
përafërsisht të të njëjtës moshë ndajnë një
dhomë. Studentët 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 ndërkombëtare.

Vendndodhje:
Overijssel, Ommen, Holandë
Lloji:
-kombinuar
-Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Groningen Airport Eerde

Informacione të
të përgjithshme
përgjithshme
Informacione
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

Aktivitete Jashtëshkollore
Sport, muzikë, vizita në Shkollën
Mbretërore të Muzikës, lloje të ndryshme
të sporteve, dramë apo musicals janë
vetëm disa nga opsionet që ofrohen. Çdo
nxënës mund të zgjedh midis opsionve
të shumta kulturore dhe objekteve sportive. Shkolla Eerde ofron mundësi të gjera
sportive në ambjentet e godinës. Studenti
mund të gjejë të gjitha objektet shumë
afër me njëra-tjetrën ,duke filluar nga shahu ,palestra ,futbolli ,patinazhi, basketbolli
, atletika, tenisi dhe çiklizmi malor. Ata që
kanë shumë talent 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.

Groningen

Amsterdam

Ommen

Rotterdam

Eindhoven
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Ecole de Tersac

Normandi, Francë
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Shkollat Tersac janë shkolla private me konvikt që i përkasin grupit arsimor Diderot dhe
kanë një traditë të gjatë mësimi në sistemin
arsimor francez. Bazat e shkollës janë të
vendosura në rajone të ndryshme të vendit,
në qytete të qeta, të rrethuar nga monumente të bukura natyrore.
Në Tersac, studentët janë të përgatitur për
përgjegjësitë dhe sfidat e botës moderne.
Shkolla në Normandi është e vendosur në
afërsi të Tréport, një vendpushim bregdetar
në brigjet e Atlantikut, një orë e gjysmë nga
Parisi. Ndërtesa e shkollës bën përshtypje
me arkitekturën e saj antike. Kampusi ndodhet në një sipërfaqe prej 11 hektarësh, mes
parqeve të gjelbërta. Ndërtesa kryesore
është e vendosur në një kështjellë të bukur,
duke ruajtur frymën e kohërave të kaluara
historike, e cila është rinovuar dhe modernizuar sipas tendencave moderne.
Programe akademike
Shkolla ndjek kurrikulën frënge dhe të gjitha
lëndët mësohen në frëngjisht.
Ekziston një mundësi për të studiuar frëngjisht shtesë si gjuhë e huaj, e cila ka për qëllim të ndihmojë studentët ndërkombëtarë.
Studentëve u ofrohet mundësia që të
studiojnë dhe përgatiten për çertifikatat
gjuhësore: TOEFL, CAMBRIDGE, DELF dhe
DELE.
Programi francez
Programi ka dy nivele: Kolegji - mbulon
periudhën nga klasa e 6-të (11 vjeç) në 14
vjeç dhe Liceu - nga viti i dytë (15 vjeç) deri
në të fundit (17 vjeç).
Studentët përgatiten për diplomën Franceze
të Baccalaureate, të cilën e marrin në përfundim të maturës pas provimeve të kaluara.
Lloji i Baccalaureate Franceze është një program me tre fusha kryesore: letërsi, shkenca
ekzakte; ekonomia dhe shkencat shoqërore.
Ekzistojnë gjithashtu udhëzime të llojit
Baccalaureate Teknologjik Francez: STMG
(Marketingu Shkencor dhe Teknologjik dhe
Menaxhimi) dhe STD2A (Shkencë dhe Teknologji në fushën e Dizajnit dhe Arteve të
Aplikuara).
Rëndësi e veçantë i kushtohet gjuhës së
huaj, me theks në mësimin e një gjuhe të
dytë të huaj. Trajnim intensiv ofrohet në: anglisht, spanjisht, gjermanisht, italisht, rusisht,
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mandarin.
Shkolla Tersac në Normandi ofron
mundësinë për tu specializuar në teknologjinë dixhitale dhe të lartë. Përmes veprimtarive jashtëshkollore pasdite, studentët njihen me botën e shkencës dhe teknologjisë
së informacionit. Nxënësi i Tersac mund të
pilotojë dronët, të eksperimentojnë në laboratorin e sistemeve të kontrollit dixhital. Në
dispozicion të tyre janë zyra të specializuara
për komunikim dhe teknologji informacioni,
të pajisura me multimedia, kompjuterë dhe
programe kompjuterike për dizajn 3D, printerë 3D dhe komploterë, pajisje video, etj.,
ku mund të programojnë dhe përpunojnë
imazhe video.
Akomodimi

Vendndodhje:
Tréport, Normandi
Lloji:
- Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Paris - 1 orë e 30 minuta

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 11-18 vjeç.
Programe Akademike:
- Matura Franceze (French Baccalaureate)
Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
Referenca akademike nga dy vitet e fundit
Rekomandime nga një mësues
Niveli i mirë i gjuhës franceze

Të gjitha konviktet e shkollave Tersak janë të
vendosura në ndërtesa të jashtëzakonshme
që sjellin një frymë dhe atmosferë unike. Në
shkollën në Normandi, studentët jetojnë në
bazat e kështjellës, me dhoma për djem dhe
vajza të ndara. Edukatorët monitorojnë dhe
sigurojnë sigurinë dhe qetësinë e fëmijëve.
Akomodimi është në dhoma me gjashtë
shtretër, në të cilat studentët ndahen sipas
moshës. Secili student ka një hapësirë të
veçantë personale, të caktuar dhe të pajisur
për të: shtrat, dollap, tavolinën dhe karrigen. Banjat janë në katin e poshtëm. Bordi
i plotë është i siguruar. Çdo student është
përgjegjës për mbajtjen e rregullt të vendit
ku ai / ajo jeton dhe një kontroll i bëhet çdo
mëngjes para shkollës.
Sporte
Shkolla u ofron maturantëve të saj
mundësinë për tu marrë me aktivitete si
badminton, bejsboll, basketboll, ngjitje,
vallëzim, futboll, golf, hipizëm, rugby, pingpong, tenis, atletikë, volejboll dhe turizëm.
Le Tréport

Strasbourg

Paris

Nantes

Lyon
Bordeaux
Nice
Montpellier

St. John’s
International School
Bruksel, Belgjikë
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Shkolla Ndërkombëtare me konvikt St.
John’s është pjesë e organizatës kryesore
arsimore Inspired, e cila bashkon mbi 32
shkolla nga e gjithë bota. Shkolla është e
vendosur në Belgjikën qendrore, në periferinë historike të Waterloo, 15 km në jug të
qendrës së Brukselit, e famshme për betejën
e fundit të Napoleonit, e cila përfundoi një
luftë të zgjatur dhe shkatërruese në Evropë.
Aty mësojnë studentë nga rajoni si dhe studentë ndërkombëtarë nga e gjithë bota. Aktualisht ai edukon 600 fëmijë nga 56 vende
në mosha të ndryshme. Edukimi është në
anglisht, duke ndjekur programin e viteve të
mesme IB në klasën e 8-të, 9-të dhe 10-të,
dhe dy vitet e fundit në kuadër të programit
Baccalaureate International (IB). Mbi 90%
janë të diplomuar me rezultate të shkëlqyera
dhe vazhdojnë arsimin e lartë në universitete prestigjioze. Kampusi është modern
dhe ofron kushte të shkëlqyera për mësimin
dhe aktivitete jashtëshkollore, si dhe një
mundësi të shkëlqyeshme për të praktikuar
një larmi sportesh dhe artesh. Ndër sportet
më të njohura në shkollë të mesme janë: noti, futbolli, softball, tenisi, golfi, atletika, volejbolli dhe basketbolli. Ekziston një Qendër
Arti bashkëkohor, e cila përfshin një teatër
prej 400 vendesh, studion e vallëzimit, sallat
e muzikës dhe dhomat e provave. Ekipet
sportive fitojnë çmime në turne të ndryshëm rajonal dhe ndërkombëtar. Shkolla ka
klube të ndryshme interesi, të ndërtuara në
modelin e KB dhe NATO. Studentët marrin
pjesë në gara në matematikë, shkencë dhe
ekonomi, ekspedita të organizuara dhe udhëtime arsimore.
Programe akademike
IB Middle Years (14 - 15 vjeç)
Që nga viti 1978, është prezantuar mësimi sipas standardeve të programit IB për
arsimin fillor, dhe lëndët janë bashkuar në
tetë grupe: trajnim gjuhësor, letërsi, shkenca
sociale, shkenca natyrore, matematikë, arte,
edukim fizik dhe shëndetësor, dizajn. Kurrikula përfshin së paku 50 orë mësimore për
secilën lëndë në një grup. Çdo vit, studentët
janë të angazhuar të marrin pjesë në të paktën një veprimtari të organizuar ndërdisiplinore, duke kombinuar të paktën dy lëndë.
Studentët përgatisin një projekt në lidhje me
planet e tyre të ardhshme. Kërkohet njohuri
në frëngjisht.

International Baccalaureate (IB)
(16 – 18 vjeç)
Programi i plotë i diplomës IB kërkon zgjedhjen e tre lëndëve në nivelin e lartë dhe
tre në nivelin standard, me disa studentë
që zgjedhin mundësinë e katër lëndëve në
nivelin e lartë dhe dy në nivelin standard.
Ata përgatisin një ese të gjerë mbi një temë
të zgjedhur prej tyre, përfundojnë kursin
në Teorinë e Njohurisë dhe marrin pjesë në
aktivitete të angazhimit shoqëror në kuadër
të programit CAS (Krijimtaria, Veprimi, Shërbimet). Ata që nuk dëshirojnë të ndjekin
kursin e plotë për diplomën e IB mund të
zgjedhin kurse individuale. Universitetet
Amerikane barazojnë notat e lëndëve të
nivelit të lartë si lëndë profilizuese në programin Amerikan të Advanced Placement.
Akomodimi
Nga shtatori i vitit 2018, një konvikt i ri
modern me një kapacitet për 30 studentë
të moshës 14-18 vjeç hapi dyert e tij. Vajzat
dhe djemtë strehohen në krahë të veçantë,
dhe aty jetojnë edhe mësuesit, të cilët kujdesen për edukimin e tyre dhe do të sigurojnë një mjedis jetësor të pastër dhe të sigurt.
Ekziston një dhomë e zakonshme e ndenjes,
dhomë ngrënie, dhomë lavanderie dhe
dhoma studimi. Mëngjesi dhe darka janë në
dhomën e ngrënies në konvikt, dhe dreka
shërbehet në lokalin e shkollës. Studentët e
konviktit mund të përdorin të gjitha lehtësitë
dhe mundësitë në kampusin e shkollës.

Vendndodhje:
Bruksel
Lloji:
- Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Bruksel

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 2-18 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 706
15% studentë vendas
Programe Akademike:
- IB Middle Years Programme
- IB Diploma
Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
Referencat akademike nga tre vitet e fundit
të shkollës
Intervistë në Skype

Kërkesat e pranimit
Megjithëse shkolla nuk është selektive,
aplikantët duhet të kenë rezultate të mira
të tre viteve të fundit, një nivel të mirë të
anglishtes i përshtatshëm për moshën dhe
njohuritë në frëngjisht. Pranimi bazohet në
dokumente dhe një intervistë me drejtorin, e
cila diskuton qëllimet dhe planet e studentit.

Antwerp

Brussels
Liege
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NOBEL International
School Algarve
Algarve, Portugali
Histori dhe përshkrim i shkurtër
Shkolla ndërkombëtare e Algarve është
themeluar në vitin 1972. Qëllimi kryesor
është që t’u ofrojë 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
më shumë se 30 shtete, pjesa më e madhe
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
nevojave të nxënësve. Falë atmosferës
së ngrohtë dhe miqësore, nxënësit e rinj
integrohen shumë shpejt në komunitetin
shkollor.
Shkolla është e vendosur ne Lagoa, një
qytezë 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.
Kampusi i shkollës është i vendosur në
afërsi të rrugës kryesore që kalon përgjatë
bregut jugor të Portugalisë dhe ka një
siprfaqe prej 10 ha dhe përfshin godina
shkollore me 40 klasa, 3 laboratorë shkencor, 4 studio arti, 2 kabinete muzike, 3 salla
informatike me internet, sallë design dhe
teknologji, bibliotekë, kuzhinë dhe sallë
ngrënjeje. Shkolla ka një qendër sportive
të bollshme që përfshin fusha futbolli, tre
fusha volejbolli dhe 3 baskebolli, 2 fusha
tenisi, pistë atletike, sallë gjimnastike dhe
studio karateje.
Uniforma është e detyrueshme për të
gjithë nxënësit dhe është e siguruar nga
shkolla, së bashku me pajisjet sportive. Nxënësve që vazhdojnë programin A-levels
u lejohet që të veshin edhe rroba të tjera,
me kusht që të jenë të përshtatshme për
mjedisin shkollor.
Programe Akademike
IGCSE (13 – 15 vjeç)
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 edukim fizik. Lëndët sht62

esë ndryshohen çdo vit.
A-levels (16 – 18 vjeç)
Gjate dy viteve të fundit të shkollës (klasat
e XII dhe XIII), ofrohet një numër i madh i
lëndëve akademike me orientim profesional, nga të cilat nxënësit duhet të zgjedhin
katër: letërsi angleze, portugalisht, frengjisht, biznes, matematikë, biologji, kimi,
fizikë, histori, gjeografi, art dhe design, design dhe teknologji, edukim fizik, turizëm
dhe udhëtime, ekonomi dhe teknologji
informatike, etj.
EAL - Shkolla ka një departament të
gjuhës angleze ku realizohet përgatitja
gjuhësore e nxënësve, sipas nivelit dhe
nevojave të tyre.
Akomodimi
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
godinave të shkollës. Ky ofron një pamje
të mahnitshme të një prej plazheve më
të bukura të botës. Nxënësit e moshës
ndërmjet 12-14 vjeç janë të akomoduar
në dhoma dyshe, ndërsa ata më të mëdhenjtë (14-18 vjeç) në dhoma individuale.
Të gjitha dhomat kanë banjo të vetën. Të
gjithë nxënësit duhet të kenë sigurime
mjeksore, kundrejt nje pagese shtesë.
Sigurohen të tre vaktet me një menu të
larmishme, të ekuilibruar dhe në varësi të
moshës së nxënësve.

Vendndodhje:
Lagoa, Algarve
Lloji:
- I kombinuar
- Shkollë me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Faro (40 min)

Informacione të përgjithshme
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

Aktivitete jashtëshkollore
Muzika, teatri dhe arti zënë një vend
shumë të rëndësishëm në jetën shkollore.
Çdo vit organizohen koncerte dhe ekspozita arti. Kori i shkollës, i njohur nën emrin
“Super Trupa” përgatit një program special,
me të cilin merr pjesë në shumë evenimente kulturore. Ofrohet mësim violine,
piano, kitare klasike dhe elektrike, klarinetë, flaut, saksofon etj.
Ekipi sportiv i shkollës merr pjesë në
konkurse të ndryshme ndërmjet shkollave.
Ofrohet: futboll, basketboll, atletikë. Shkolla ka nje klub futbolli, ku gjashtë trajnerë
profesionalë stërvisin afërsisht 60 lojtarë,
të ndarë në ekipe dhe marrin pjesë në
kampionatin e krahinës së Algarve.

Porto

Lisbon

Algarve

Faro

International School
of Milan
Milano, Itali
Historia dhe përshkrim i shkurtër
E themeluar në vitin 1958, Shkolla Ndërkombëtare e Milanos është shkolla më
e vjetër IB në Itali dhe ka kampusin më
të madh të vendosur në një zonë banimi
të qetë të Milanos. Shkolla është pjesë e
zinxhirit arsimor ndërkombëtar të Inspired
Group, i cili mbledh 33 shkolla elitare nga
katër vende.
Ndërtesa moderne e shkollës plotëson
kërkesat multifunksionale të shkollës ku
mësojnë nxënës nga 68 kombësi. Kampusi
përfshin klasa funksionale, laboratorë shkencorë, qendrën e arteve të bukura, studio
muzikore, teatër me 350 vende, tre biblioteka, salla kompjuteri, pishinë, palestër multifunksionale dhe kënde lojrash për sporte
të ndryshme në natyrë. Kafeteria, kuzhina
dhe një sallë ngrënieje janë në dispozicion.
Shkolla siguron një mbikëqyrje gjatë gjithë
kohës dhe ka transport të përshtatshëm
publik në qendër të Milanos. Shkolla ka
një infermiere të kualifikuar. Ekzaminimet
mjekësore ose testet mjekësore organizohen sipas nevojës.
Programe akademike
Që nga viti 1987, shkolla është akredituar
për të mësuar studentë në programin IB të
njohur ndërkombëtarisht, në të tre kategoritë e arsimit: fillor, të mesëm dhe programi
i diplomës.
MYP (Middle Years Programme)
Programi ndiqet nga nxënës të moshës
11-16 vjeç. Kurrikula bazohet në tetë fushat
kryesore të studimit: Artet e Bukura; shkencat humane; gramatika dhe letërsia; mësimi i një gjuhe të dytë ose të tretë të huaj;
matematikë; Shkencë natyrore; edukimi fizik
dhe shëndetësor, dizajni dixhital.
IB Diploma
Programi përfshin dy vitet e fundit të
shkollës së mesme - klasat 11 dhe 12, kur
studentët përgatiten për provimet përfundimtare dhe aplikojnë për universitet.
Shkolla krenohet me suksesin në rezultatet
IB me një mesatare prej 35 - 36 pikë, krahasuar me një mesatare prej 29. 8 pikë në
të gjithë botën. Nxënësit përfshihen në
mënyrë aktive në tre komponentët shtesë
që formojnë thelbin e programit, në zemër
të të cilit është të menduarit kritik dhe
analiza e çështjeve. Aktivitetet CAS janë një

aplikim praktik i aftësive dhe talenteve të
studentëve në fushat e sportit, të artit dhe
komunitetit dhe pjesëmarrje në nisma bamirësie. Ofrohen një gamë e gjerë lëndësh
që mbulojnë interesat e larmishëm të studentëve dhe u mundësojnë atyre të synojnë
degë të ndryshme në universitet lidhur me
karrierën që duan të ndjekin.
Akomodimi
Konvikti është i vendosur në dy katet e
sipërme në të njëjtën ndërtesë me shkollën.
Ai ofron strehim të shkëlqyer dhe atmosferë
familjare, rehati dhe komoditet. Studentët
jetojnë në dhoma të bollshme dhe të mobiluara në mënyrë moderne. Dhomat janë
teke dhe dyshe me një banjo. Ndërtesa ka
Wi-Fi, një dhomë të përbashkët ndenjeje
me një TV në dispozicion. Drejtori dhe kujdestarët që jetojnë në konvikt kujdesen
për sigurinë dhe rendin. Disa herë në javë,
mësuesit nga shkolla ofrojnë ndihmë metodologjike për studentët në konvikt dhe
mbështesin përgatitjen e tyre. Studentët e
huaj duhet të kenë kujdestarë që jetojnë në
Itali dhe të sigurojnë transferime nga aeroporti në hotel.
Aktivitete jashtëshkollore
Shkolla ofron një larmi veprimtarish
jashtëshkollore: aktrim, fotografi, punim
në qeramikë, vallëzim, mësime muzike,
klube të gjuhës italiane dhe kineze, klubi
i shkrimtarëve, një klub debati në stilin e
Kombeve të Bashkuara. Ndër sportet më
të njohura janë futbolli, regbi dhe xhudo.
Gjatë fundjavave, shkolla organizon argëtim
kulturor me vizita në kinema, teatro, galeri,
ekspozita, lojëra futbolli, si dhe udhëtime në
destinacione të ndryshme: Liqenet Italiane,
Aqualandia, Bergamo, Torino, Venecia si
dhe në atraksione të ndryshme të qytetit të
Milanos. Shkolla ofron gjithashtu mundësi
për kampe verore për nxënës të moshave 10
deri në 18 vjeç. Fëmijët angazhohen në aktivitete të ndryshme sportive, të modës dhe
dizajn-it, marin leksione të gjuhës angleze
dhe italiane si dhe bëjnë ekskursione në lokacione të ndryshme në afërsi të kampit.

Vendndodhje:
Milano
Lloji:
- Shkollë me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Milano - 1 orë

R

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 2- 18 vjeç
Mosha e nxënësve të konviktit: 14 - 18 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 1000
Numri i nxënësve të konviktit: 50

Programet akademike:
- MYP
- IB
Kërkesat për aplikantët e huaj:
Referenca akademike për vlerësimet e dy
viteve të fundit
Certifikata dhe diploma nga provime, gara
ose konkurse
Rekomandime nga një mësues ose drejtori
nga shkolla e mëparshme e aplikantit
Provimet e hyrjes në matematikë dhe anglisht
dhe / ose italisht

Milan

Florence

Rome
Naples

Bursa studimi
Shkolla ofron bursa studimi të limituara, për
nxënësit me rezultate të shkëlqyera akademike dhe performancë të lartë gjatë provimeve dhe intervistave të pranimit.
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St Louis School

Milano, Itali
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Shkolla St. Louis është një shkollë private
ndërkombëtare, anëtare e Këshillit të Shkollave Ndërkombëtare Britanike (COBIS), e
akredituar nga Ministria Italiane e Arsimit
dhe një qendër provimi e njohur zyrtarisht
nga Universiteti i Kembrixhit. Vitet e fundit, St. Louis renditet vazhdimisht në krye
të shkollave kryesore të IB në Evropë, me
mbi 30% të studentëve që kanë arritur një
rezultat mesatar prej 37 pikë. Shkolla ka tre
kampe në pjesë të ndryshme të Milanos.
Ndërtesa e shkollës fillore është në pjesën
jug-lindore të qytetit, ndërsa shkolla e
mesme është e vendosur në një ndërtesë të
bukur historike në zemër të qytetit, vetëm
dhjetë minuta në këmbë nga qendra. Ka
shumë dyqane, supermarkete, restorante
dhe një kinema aty pranë. Ka lidhje të përshtatshme transporti për secilin kampus, si
dhe një linjë private autobusi. Shkolla mban
standarde të larta akademike të arsimit dhe
dallohet me profesionalizëm dhe qëndrim
individual ndaj edukimit të nxënësve të saj.
Programe akademike
Kurrikula unike, e bazuar në arsimin kombëtar britanik, ndërthur programin e Kembrixhit IGCSE dhe kurrikulën italiane për
fëmijë me italishten të mirë.
Programi Cambridge IGCSE ka një reputacion të mirë akademik dhe njihet nga
universitetet dhe punëdhënësit në të gjithë
botën. Ky është kualifikimi ndërkombëtar
më i njohur për studentët e moshës 14-16
vjeç. IGCSE ka kërkesa më të rrepta se kurrikula standarde dhe zgjeron mundësitë për
vazhdimin e arsimit në nivelin tjetër. Provimet mbahen në fund të kursit dhe përfshijnë vlerësimin me shkrim, me gojë dhe praktikë, si dhe punën e kursit për një temë të
zgjedhur. Shkolla ofron një numër të madh
lëndësh, të grupuara në pesë fusha kryesore: gjuhë, shkenca humane dhe shkenca
sociale, shkenca natyrore, matematikë, arte
dhe teknologji. Studentët studiojnë pesë
lëndë të detyrueshme, nga të cilat të paktën
një shkencë natyrore, lëndët e tjera janë me
zgjedhje. Një pjesë integrale e programit
është angazhimi për të marrë pjesë në projekte të ndryshme, klube të interesit, gara,
olimpiada, aktivitete nën skemën e Dukës së
Edinburgut dhe ekskursione arsimore.
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IB
Programi IB njihet plotësisht nga Ministria
Italiane e Arsimit dhe diploma shërben për
pranim në universitetet italiane.

Vendndodhje:
Milano
Lloji:
- Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Milano – 1 orë

Akomodimi
Kujdesi i studentëve të konviktit i është
besuar një familje angleze nga Liverpool,
me përvojë të gjerë në punën me studentë
të huaj dhe ekspertizë në fushën e arsimit
britanik, gjë që i bën ata të domosdoshëm
në ofrimin e ndihmës pedagogjike dhe
metodologjike. Kapaciteti i konviktit është
i vogël, vetëm 26 nxënës të moshës 14-18
vjeç jetojnë në të njëjtën ndërtesë si shkolla.
Akomodimi është në dhoma dyshe, i ndarë
në apartamente me banjo të përbashkët.
Secili student ka një zonë të veçantë studimi
me një tavolinë dhe një tabelë të vogël të
bardhë për përdorim personal. Ka zona të
zakonshme studimi, një dhomë ngrënie, një
dhomë të përbashkët me një TV dhe një
dhomë ku studentët kalojnë pjesën më të
madhe të kohës së lirë së bashku. Ofrohen
shërbimet e lavanderisë dhe hekurosje.
Aktivitete jashtëshkollore
Shkolla ka një qendër arti, studion e
vallëzimit dhe salla provë, të cilat janë në
dispozicion të studentëve të konviktit jashtë
shkollës dhe gjatë fundjavave.
Arti zë një pjesë të rëndësishme të jetës së
studentëve që vizitojnë ekspozitat, galeritë dhe muzetë e shumta në Milano. Ata
inkurajohen të luajnë një shumëllojshmëri
instrumentesh, me prova që zhvillohen
në dhomat e specializuara të muzikës në
shkollë jashtë shkollës. Aplikantët mund
të marrin një provim të zhvilluar nga një
komitet i Shkollave Mbretërore të Muzikës
në Londër. Aktrimi, klubet e gazetarisë dhe
klubet gjermane dhe franceze janë veçanërisht të njohura.

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 2- 18 vjeç
Mosha e nxënësve në konvikt: 14 - 18 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve:
Numri i nxënësve në konvikt: 26

Programe Akademike:
- IGCSE
- IB
Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
Referenca akademike me notat nga dy vitet
e fundit
Opsionale, rekomandime konfidenciale mund
të kërkohen nga një mësues ose drejtori nga
shkolla e mëparshme e aplikantit.
Provimet e hyrjes, në matematikë dhe
anglisht dhe / ose italisht
Rekomandohet të vizitoni shkollën dhe
të intervistoheni nga drejtori, bashkë me
prindërit e kandidatit

Milan

Florence

Rome
Naples

St Stephen’s School

Romë, Itali
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Shkolla Ndërkombëtare St. Stephen’s School
ndodhet në zemër të Romës. St Stephen
kombinon pikat e forta të sistemeve arsimore amerikane dhe evropiane, duke
u ofruar studentëve të tij një kuptim më
të thellë të botës dhe vlerave të kulturës
perëndimore.
Studentët inkurajohen dhe motivohen të
zhvillojnë potencialin e tyre të plotë, si dhe
të jenë individë të përgjegjshëm dhe të
pavarur, me qëllime dhe përparësi të qarta.
Nxënësit pranohen në universitete prestigjioze në mbarë botën si LSE, Universiteti i
Kembrixhit, Universiteti i Oksfordit, Instituto
Europeo di Design, Universiteti Brown etj.
Disa nga monumentet më të rëndësishme
kulturore të Itali janë vetëm disa hapa larg
nga dyert e shkollës: Kolosseumi, Palatina,
Cirku antik i Hipodromit Maximus etj.
E themeluar në vitin 1964, St. Stephen’s
School është një nga shkollat e
 para që
ofron IB si pjesë e programeve të saj akademike. Shkolla ka katër laboratorë shkencorë
moderne, dy studiot e artit, klasa të pajisura
me tabela dixhitale të bardha, Biblioteka e
Edward Carter (me 14,000 vëllime, burime të
shumta dixhitale në anglisht, si dhe revista
të huaja), një teatër. Ekzistojnë gjithashtu:
fusha basketbolli dhe volejbolli, salla moderne të vallëzimit, Pilates, arte marciale dhe
ushtrime të vetëmbrojtjes në kampus.
Programe akademike:
IB
Në 1975, St. Stephen’s School u bë shkolla
e parë në Itali që ofroi programin IB, i cili
është një program mësimor dy-vjeçar për
dy vitet e fundit të shkollës së mesme. Nga
klasa e parë e deri më sot, shkolla gjithnjë
renditet në renditjen më të lartë sipas rezultateve të të diplomuarve të saj. Mbi 25% e
studentëve kanë një sukses të përgjithshëm
mbi 40 pikë.
Studentët duhet të zgjedhin 6 lëndë, një
nga secili grup (tre në nivelin e lartë, tre
në nivelin standard). Përveç tyre, programi
përfshin tre lëndë të tjera të detyrueshme
- shkrimi i një Ese të Zgjatur, një kurs në Teorinë e Njohurisë dhe një kurs në Kreativitet,
Veprim dhe Shërbime.

kureshtje dhe hulumtim, përmirësimin e
gjendjes fizike dhe zhvillimin e talenteve.
Advanced Placement
Programi zgjat katër vjet dhe përfundon
me një diplomë amerikane të shkollës së
mesme. Ai përfshin gjashtë lëndë thelbësore
(anglisht, gjuhë moderne dhe klasike,
matematikë, shkenca eksperimentale,
shkenca humane dhe arte). Çdo student
pritet të zgjedhë minimumi 5 lëndë për
të gjithë vitin. Për të marrë një diplomë të
shkollës së mesme, kërkohen 19 kredite si
më poshtë: Anglisht (4), gjuhë moderne (3),
shkenca humane (3), shkenca eksperimentale (3), matematikë (3), lëndë me zgjedhje
(2), arte (1) .

Vendndodhje:
Romë
Lloji:
- Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Fiumicino - 30 min.

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 14-19 год.
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 275
Numri i nxënësve në konvikt: 40
Programe Akademike:
- -IB
- Advanced Placement

Akomodimi
Konvikti zë dy katet e fundit të ndërtesës
kryesore të shkollës. Ofrohet një atmosferë
familjare. Ka dhoma të zakonshme për t’u
shoqëruar dhe relaksuar. Snack bar dhe sallë
pritjeje me TV dhe DVD janë vende të njohura për t’u çlodhur. Studentët darkojnë në
dhomën e ngrënies, duke ofruar një menu
të larmishme dhe të ekuilibruar të kuzhinës
italiane. Studentët kalojnë shumë kohë në
bibliotekë, palestra dhe kënde lojrash ose
studiot e muzikës. Kapaciteti i konviktit
është 46 studentë që jetojnë në dhoma
me dy dhe tre krevate. Studentët mund të
dekorojnë dhomat e tyre me posterë dhe
foto për të krijuar komoditet dhe rehati si në
shtëpi. Lavanderia ofrohet një herë në javë.

Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
- Dorëzimi i një formulari aplikimi dhe pagesa
e tarifës së regjistrimit
- Referencë akademike me notat nga dy vitet
e fundit
- Rekomandime nga dy mësues
- Testi i hyrjes

Aktivitete jashtëshkollore
Shkolla ofron mbi 30 klube interesi. Aktivitetet sportive përfshijnë: futboll, basketboll,
volejboll, vrapim, vetëmbrojtje, yoga dhe
Pilates.
Ekskursionet arsimore janë përtej programeve akademike dhe mbahen dy herë
në vit. Destinacionet janë qytetet në Itali dhe
vendet e largëta si Senegal, Sri Lanka dhe
Ruanda.

Milan

Florence

Rome
Naples

Përpjekjet janë të përqendruara në zhvillimin
personal të secilit student, aftësi për të menduarit kritik dhe strategjik, duke inkurajuar
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CATS Academy Boston

Boston, SHBA
Historia dhe përshkrim i shkurtër
CATS Academy Boston është një shkollë
e mesme ndërkombëtare, e themeluar në
vitin 2011, kampusi i së cilës shtrihet në një
hapsirë shumë të madhe dhe përfshin: klasa moderne ku mund të studiojnë deri në
12 nxënës në mënyrë që mësimdhënia të
jetë efektive, tabela interaktive, bibliotekë
brenda shkollës dhe bibliotekë online,
laboratorë shkencorë etj. Statistikat tregojnë se 22% e studentëve të CATS Boston
janë pranuar në universitetet më elitare të
botës. Shkolla ofron trajnime të shkëlqyera
dhe aktivitete të kohës së lirë.
Metoda unike e mësimdhënies fokusohet
në zhvillimin individual të çdo nxënësi gjë
që nxit progresin e nxënësve, stimulon
mendimin kritik, komunikimin efektiv dhe
përgatit qytetarë globalë.
Numri i vogël i nxënësve në klasë ndihmon
mësuesin të ofrojë mbështetje individuale
për të zhvilluar potencialin akademik të
nxënësve. Kurset zhvillohen në nivele të
ndryshme, përfshirë përgatitjen për kolegj
dhe për provimet SAT, TOEFL etj.
Studentët takohen çdo ditë me këshilltarët e tyre, të cilët i udhëzojnë ata mbi
përgatitjen akademike dhe çdo gjë tjetër
që ata kanë nevojë. Nxënësit takohen
gjithashtu rregullisht me zyrën e karrierës,
e cila i mbështet ata në proçesin e aplikimit në universitet dhe i ndihmon në zgjedhjen e universiteteve të duhura.
CATS ofron “një shtëpi larg nga shtëpia”,
duke vendosur sigurinë, mirëqënien dhe
lumturinë e studentit në thelbin e programeve akademike dhe ekstrakurikulare.
Programe akademike
Klasat 9-12 (14 -17 vjeç)
Nxënësit studiojnë lëndë të përgjithshme
në fusha të ndryshme të shkencave shoqërore (histori), anglisht (letërsi, gramatikë,
shkrim), anglisht si gjuhë e huaj (ESL),
matematikë (algjebër, gjeometri, trigonometri), shkencat natyrore (biologji, kimi,
fizikë), gjuhë të huaja, arte të bukura. Kolegji ofron edhe programin CIGB (Instituti i
Cats për Biznes Global), ku nxënësit marrin
njohuri teorike dhe praktike në fushën e
ekonomisë dhe sipërmarrjes. Programi
përfshin lëndë shtesë, zgjedhja e të cilave
varet nga dega që do të zgjedhin nxënësit
në universitet. Ata mund të zgjedhin mes
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40 lëndëve: vizatimi teknik, histori të avancuar, histori arti, shkrim kreativ, makro ose
mikro ekonomi, robotikë, komunikim profesional etj.
Programe afatshkurtra
CATS ofron programe afatshkurtra brenda
një periudhe studimi ku nxënësit bëjnë anglishte intensive, njihen me terminologjinë
e lëndës dhe marrin pjesë aktive në aktivitetet jashtëshkollore ku integrohen me nxënës të tjerë. Akomodimi bëhet në konvikt
ose në familje pritëse.
Advanced Placement (AP)
Advanced Placement janë kurse që përgatisin studentët për pranimin në universitete. Shkolla ofron 21 kurse AP. Shumica
e universiteteve amerikane marrin në
konsideratë rezultatet e AP në procesin
e pranimit. CATS ofron AP në Biologji,
Matematikë, Kimi, Gjuhë Kineze, Anglisht,
Frëngjisht, Makro dhe Mikroekonomi,
Muzikë, Fizikë, Mekanikë, Spanjisht, Statistikë, Histori e SHBA-së.
Akomodimi

Vendndodhja
Boston
Lloji:
-shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Boston Logan International
Airport – 20 min

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve - klasa 9 - 12
Numri i nxënësve - 479
Numri i nxënësve në konvikt - 35
Numri i studentëve ndërkombëtarë - 50
Programi Akademik:
- Advanced Placement (AP)
- Matura Ndërkombëtare (MYP, DP)
- Scholars
- Programi i Arteve
- ESL
- Diplomë e dyfishtë Universitet / Shkollë e
mesme
Kriteret dhe testet për pranimin e nxënësve ndërkombëtarë:
• ELTiS Test - 220 pikë e lart
• Mesatarja mbi 8
• Intervistë

Konvikti ndodhet në kampusin e shkollës.
Ai është rinovuar dhe modernizuar plotësisht në 2016. Akomodimi bëhet në dhoma
të mirë mobiluara me tualet dhe me dhoma me pamje të mrekullueshme të kampusit. Kampusi ka Wi-Fi.
Aktivitete jashtëshkollore
Cats Boston ofron mbi 30 programe
ekstra-kurrikulare. Nxënësit pasurojnë
kulturën e tyre dhe marrin pjesë në klube
të ndryshme si fotografia, kërcimi, grupe
diskutimi, matematikë, filma, modë, mësime në muzikë, kulinari, etj. Shkolla ka një
bazë të shkëlqyer sportive. Nxënësit mund
të praktikojnë volejboll, basketboll, boks,
çiklizëm, not, tenis, futboll, vallëzim, golf
etj.

Seattle
Boston
Chicago

Bursa studimi
CATS Boston ofron ulje nga tarifa e
shkollës për nxënësit e huaj.

Indianapolis

New York

Washington

Los Angeles
Houston
Miami

Kokomo High School

Kokomo, Indiana, SHBA
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Shkolla e mesme Kokomo që daton nga
1874 ka një histori të gjatë dhe të shquar
në qytetin e Kokomos, shtetin e Indianës.
KHS merr krenarinë duke i shërbyer një komuniteti të larmishëm kulturor studentor
me më shumë se 2000 studentë.
Misioni i shkollës është që t’i mundësojë
nxënësve të mësuarin gjatë gjithë jetës,
duke i ofruar një mjedis të sigurt dhe
pozitiv të të mësuarit. Çdo nxënës përfiton
kulturën e të sfiduarit në saj te mundësive
që shkolla u jep atyre në zvillimin e aftësive të të menduarit dhe të mësuarit për të
arritur rezultate akademike te larta. 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 kurse të Advanced Placement (AP).
Studentët KHS janë pranuar në shumë
universitete prestigjioze përfshirë Harvard,
Cornell, Akademi Ushtarake, UCLA, Stanford, Notre Dame, Indiana, Purdue, Northwestern, Washington State, Pittsburg etj.
Programe akademike
Shkolla ofron:
*International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)
*22 kurse Advanced Placement (AP)
*University/High School Dual Credit Programme

Akomodimi
Shkolla ka godina akomodimi për djemë
dhe vajzat. Çdo nxënës ka një dhomë private. Banjo ndahet me një person tjetër
dhe kuzhina, zona e studimit janë të përbashkëta. Çdo student merr një laptop
dhe sistem Wi Fi si dhe të gjitha materialet
shkollore. Transporti sigurohet midis konvikteve e ambjenteve të shkollës.
Muzikë, Sport, Art
* Kurse instrumentale (Band), AP Music
Theory, Chorus,
* Basketboll, futboll amerikan, futboll,
mundje, baseball, softball, volejboll, dhe
tenis
* AP Studio Art, Vizatim, Pikturë, Skulpturë, Qeramikë, Art 3-D, Fotografi, Grafikë
kompjuterike.
Aktivitete jashtëshkollore
Shkolla ofron mbi 100 aktivitete ekstra-kurrikulare: Liderët për të ardhmen e
biznesit, robotikë, të folurit dhe debate,
Klubi i Matematikës, Klubi i Artit, Ballroom
Kërcim, Gazetari, World Language Club,
National Honor Society etj.

Vendndodhje:
Kokomo, Indiana USA
Lloji:
- Shkollë publike
Aeroporti më i afërt:
Indianapolis,
Indiana dhe Chicago, Illinois

Informacione të përgjithshme
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

Bursat
Çdo vit Kokomo High School ka 3 deri në 5
studentë që fitojnë statusin National Merit
Scholar, ndërsa përafërsisht 25 fitojnë statusin AP Scholar.
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Leman Manhattan
Prep School
New York, SHBA
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Shkolla u themelua në vitin 2005, dhe në
Shtator 2010 u hap kampusi modern i
shkollës së mesme, i cili mbulon një sipërfaqe prej 20,000 m2 dhe përfshin Ndërtesën
Cunard, të vendosur në Manhattan, që
është zona më e njohur financiare e Nju
Jorkut, e njohur si “Big Apple”. Shkolla ofron
pamje të mrekullueshme panoramike nga
porti, Statuja e Lirisë dhe rrokaqiejt e qytetit
të Nju Jorkut. Kampusi përfshin studiot e
muzikës dhe artit, laboratorë kompjuterësh,
një teatër me 400 vende, një lokal, një palestër dhe një pishinë me madhësi olimpike.
Shkolla ofron një mjedis ndërkombëtar
mësimi që frymëzon një arsim të mirë, duke
edukuar pavarësi, besim dhe të menduarit
kritik. Shkolla ofron programe inovative të
shkëmbimit, seminare dhe aktivitete krijuese që zhvillojnë aftësi drejtuese dhe ku
studentët ndjehen si qytetarë të botës, të
përgatitur për sfidat e shekullit XXI. Puna
në projekte është një mundësi unike për të
zgjeruar njohuritë jashtë klasës, për të fituar
përvojë dhe për të marrë pjesë në aktivitete
të ndryshme të shërbimit në komunitet dhe
programe bamirësie. Edukimi në klasa të
vogla i nxit nxënësit të zhvillojnë interesa
dhe të ndjekin qëllimet e tyre, të marrin
pjesë aktive në zhvillimin e komunitetit
shkollor, të mësojnë të zgjidhin probleme,
të mendojnë në mënyrë kritike. Për secilin
student përgatitet një plan individual për
zhvillimin personal. Në klasat e larta të
shkollës së mesme të gjithë nxënësit janë të
ndarë në grupe prej 8-12 personash që kanë
një mentor të përbashkët akademik i cili
monitoron përparimin e secilit dhe përgatit
rekomandime. Secili grup ka takime ditore.
Programe akademike

Grupi 2: Frëngjisht, gjuha Kineze (SL), Spanjisht (fillestar / SL)
Grupi 3: Historia (HL / SL), Ekonomia, Teknologjia e Informacionit dhe Shoqëria
Globale (HL)

Vendndodhje:
New York
Lloji:
- Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
New York 38 min

Grupi 4: Fizikë (HL / SL), Kimi (SL), Biologji
(HL)
Grupi 5: Matematika (HL / SL) ose Shkencat
Matematikore (SL)
Grupi 6: Artet pamore, aktrimi ose fizika (HL /
SL), ekonomia ose biologjia (HL), kimi (SL)
Akomodimi
Studentët jetojnë në apartamente moderne,
luksoze të vendosura në Walt Street në një
ndërtesë mbresëlënëse apartamentesh,
vetëm një shëtitje të shkurtër larg nga
shkolla dhe afër ndërtesave kryesore dhe
mjeteve të transportit. Secili apartament ka
kuzhinën e tij, banjën, zonën e studimit dhe
sistemin e sigurisë së teknologjisë së lartë.
Studentët gëzojnë pajisje të tilla si lavanderi,
pastrim dhe tre vakte në ditë të përgatitura
nga një kuzhinier.

Informacione të përgjithshme
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 800
Numri i nxënësve në konvikt: 100
Programe Akademike:
- Honors Courses
- AP
- IB
Kërkesat e pranimit::
Referencë akademike me nota nga vitete e
fundit
• Rekomandime nga drejtori dhe dy mësues
• Certifikatë në anglisht
• Provimet e hyrjes dhe intervistat

Aktivitete jashtëshkollore
Arte
Studentët kanë një zgjedhje midis: fotografisë, pikturës, kolazheve, qeramikës, skulpturës, shtypjes dhe përpunimit të drurit.
Nxënësi i Shkollës Leman ka mundësinë të
marrë pjesë në disa nga 45 ekipe sportive,
nga basketbolli, golfi, tenisi, pingpongu,
softballi, bejsbolli, volejbolli dhe noti. Me
qasje në dy pishina të mbyllura, një mur
ngjitjeje dhe një palestër, studentët kanë
gjithçka që iu duhet për të paraqitur më të
mirën e tyre.

Programi Amerikan (HSD)
LEMAN MANHATTAN ofron programin
standard amerikan, i cili përfshin një numër
të madh lëndësh: letërsi dhe shkrime eseje,
histori mesjetare dhe moderne, matematikë
dhe shkencë, gjuhë të huaj, muzikë, aktrim ,
artet pamore, edukimi fizik dhe shëndetësor.
Studentëve u kërkohet të zgjedhin së paku
pesë lëndë thelbësore në secilin semestër.
IB
Shkolla ofron lëndët e mëposhtme të IB:
Grupi 1: Gjuha angleze dhe letërsia (SL)
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North Broward
Preparatory School
Fort Lauderdale,
Florida, SHBA
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Shkolla u themelua në vitin 1957. Ajo po
zhvillohet dhe zgjerohet vazhdimisht dhe
aktualisht pranon një numër të madh studentësh të huaj nga e gjithë bota. Shkolla
përfshin dy kampe me sipërfaqe 80 hektarë,
15 milje në veri të Fort Lauderdale, Florida.
Kampusi Grek i Coconut përfshin 15 ndërtesa dhe kampusi Coral Springs tre ndërtesa.
Në dispozicion të studentëve janë: studiot e
artit, studio e vallëzimit dhe muzikës, laboratorët shkencorë, dhomat e kompjuterave, dy
biblioteka, fusha basketbolli, katër pishina,
palestra, pista e atletikës, pesë fusha tenisi,
stadiumi i ndriçuar dhe shesh lojërash për
bejsboll.
Programe akademike
Ofrohet një program i ekuilibruar, që
plotëson kriteret e diplomimit. Kërkohen
minimumi 24 kredite dhe 100 orë shërbim
në komunitet. Kurrikula përfshin: 4 vjet
matematikë, përfshirë algjebër; anglisht;
shkencat shoqërore si lëndë e detyrueshme;
3 vjet kimi, fizikë dhe biologji; niveli 3 në
një gjuhë të huaj ose niveli 2 në dy gjuhë
të huaja; 6 semestra të arteve të bukura;
2 semestra sporte (vallëzimi, palestër); 1
tremujor i edukimit shëndetësor dhe zhvillimit personal.
Honors Courses
Kurset ofrohen krahas programit standard
dhe janë të dizajnuara për studentë të
shkëlqyer, pasi temat janë dukshëm më të
vështira dhe të profilizuara. Ofrohen lëndët
e mëposhtme: anglisht, dizajn 2D dhe
3D, gazetari, arti i filmit, fotografi, histori
botërore, gjeografi, frëngjisht, spanjisht,
algjebër, gjeometri dhe matematikë në nivel
më të avancuar, kimi, anatomi dhe fiziologji..

Grupi 1: Letërsia Angleze (HL / SL), Gjuhë
dhe Letërsi Gjermane (HL), Gjuhë dhe Letërsi
Franceze (HL / SL); vetë-studim i gjuhës dhe
letërsisë (SL)
Grupi 2: Anglisht, Frëngjisht, Spanjisht (HL /
SL), Spanjisht për fillestarët (SL)
Grupi 3: Histori (HL / SL); Zgjedhjet: Konflikti
arab-izraelit (HL / SL), politika globale (HL)
Grupi 4: Biologji, Fizikë (HL / SL), Dizajn dhe
Teknologji (SL)
Grupi 5: Matematikë (HL / SL) ose kurs njëvjeçar në Shkencat Matematikore (SL)
Grupi 6: Arti, vallëzimi, muzika (HL / SL), arti i
filmit, artet pamore, aktrimi (HL)
* Grupet 3 dhe 4 ofrojnë një kurs njëvjeçar
ndërdisiplinor mbi Sistemet Ekologjike dhe
Shoqëritë (SL)
Komponentët e detyrueshëm të programit
janë teoria e njohurive, eseja e zgjeruar dhe
CAS.
Akomodimi

Vendndodhje:
Florida
Lloji:
- Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Hollywood,
Fort Lauderdale;

Informacione të përgjithshme
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 1650
Mosha e nxënësve: 3-18 vjeç.
Programe Akademike:
- Honors Courses
- AP
- IB
Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
• Referencë akademike me nota nga vitet e
fundit
• Rekomandime nga drejtori dhe dy mësues
• Certifikatë në anglisht
• Provimet e hyrjes dhe intervistat

Konviktet janë të rehatshme dhe ofrojnë
dhoma me dy, tre dhe katër shtretër, për vajza dhe djem që jetojnë në ndërtesa të ndara. Ka katër dhoma ngrënie, një lokal, si dhe
zona të përbashkëta për studim dhe pushim.
Aktivitete jashtëshkollore
Aktivitetet jashtëshkollore përfshijnë klube
krijuese të shkrimit, shahun, gjuhën dhe kulturën kineze, klubet e debateve, ekologjinë,
modelin e Kombeve të Bashkuara, lidhjet
multikulturore, baletin. Studentët mund
të angazhohen në një shumëllojshmëri të
sporteve: bowling, basketboll, baseball, skermë, futboll, golf, hokej mbi akull, lacrosse,
rugby, softball, tenis, not, vrapim, volejboll,
hipizëm etj.

Advanced Placement (AP)
Shkolla ofron 16 kurse AP: gjuhë angleze
dhe letërsi, gjuhë të huaj: frëngjisht, gjermanisht, spanjisht dhe gjuhë kineze, histori
evropiane, botërore dhe amerikane; politika
dhe qeverisje; makro dhe mikroekonomi;
shkencat natyrore, matematika dhe matematika më e avancuar, statistikat; shkenca
kompjuterike, historia e artit, teoria e muzikës, modelimi 2D dhe 3D; vizatim, etj.
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Shkolla ofron mbi 30 lëndë:
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The Village School

Houston, Texas, SHBA
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Shkolla u themelua në vitin 1966 si shkollë
fillore me 100 nxënës, dhe aktualisht më
shumë se 1.400 njerëz studiojnë atje. Ajo
është e vendosur në një zonë banimi në
Houston perëndimore, ngjitur me “korridorin e energjisë”, që e bën atë një vend të
preferuar nga shumë studentë ndërkombëtarë, të cilët dëshirojnë të ndërtojnë një
karrierë në energji dhe industri të lidhur me
shkencën natyrore. Kampusi shkollor është i
vendosur në një sipërfaqe prej mbi 28 hektarë. Klasat janë të pajisura me teknologji
moderne dhe Wi-Fi.
Kampusi përfshin laboratorë shkencorë dhe
kompjuterikë, studiot e muzikës dhe artit,
një studio kërcimi, biblioteka, palestër, një
pistë atletike, kënde lojrash dhe një lokal.
Studentët e shkollave të konviktit jetojnë në
konvikte të ndërtuara rishtas në kampus. Village School ka një reputacion të shkëlqyer
akademik dhe është një nga shkollat më

të mira private në vend. Studentët janë të
përqendruar dhe kureshtarë për më shumë
njohuri, të impresionuar nga pasioni dhe entuziazmi i mësuesve. E gjithë jeta shkollore,
duke kombinuar akademinë, artet, edukimin
fizik, aktivitetet jashtëshkollore dhe aktivitetet e dobishme shoqërore, mbështet motivimin e nxënësve. Misioni kryesor i shkollës
është të zhvillojë potencialin e plotë të secilit
fëmijë, i cili arrihet duke krijuar programe
të personalizuara të të mësuarit. Ndjenja e
mjedisit familjar dhe miqësor krijon kushte
të shkëlqyera të jetesës për studentë nga
mbi 40 vende të huaja.
Programi i Diplomës Amerikane (HSD)
dhe Kurse të Nderit
Shkolla ofron një program akademik të
ekuilibruar që kërkon 26 kredite për të fituar
një diplomë të shkollës së mesme. Kurrikula
përfshin module të zgjedhjes dhe Kurse
të Nderit. Në arsimimin e studentëve të
huaj, theks i veçantë vihet në kompetencën
gjuhësore, pasi ato testohen për nivelin.
Nëse është e nevojshme, organizohen klasa
shtesë. Në lëndët e tjera kryesore si matematika, shkencat shoqërore dhe shkenca natyrore, ata studiojnë me bashkëmoshatarët e
tyre amerikanë.
IB
Zgjedhja e lëndëve bëhet nga opsionet e
mëposhtme:
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Grupi 1: Literatura Angleze (HL / SL) Gjuha
Kineze dhe Letërsia (SL), Gjuha Spanjolle (HL
/ SL); vetë-studim në Hollandisht (SL)
Grupi 2: Anglisht, Frëngjisht, Spanjisht (HL
/ SL), Frëngjisht dhe Spanjisht për fillestarët
(SL)

Vendndodhje:
Houston, Texas
Lloji:
- Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Houston

Grupi 3: Ekonomi, histori, psikologji (HL / SL)
Grupi 4: Biologji, Kimi, Fizikë (HL / SL), Sistemet Ekologjike dhe Shoqëritë (SL)
Grupi 5: Matematikë (HL / SL) matematikë
më e avancuar (HL) ose shkenca matematikore (SL)
Grupi 6: Vallëzimi, aktrimi, artet pamore (HL
/ SL), muzika (SL)
Aktivitete jashtëshkollore
Aktivitetet jashtëshkollore përfshijnë klubet
e shahut, matematikës dhe biologjisë, klubet
e teknologjisë së informacionit, klubet e debatit, riciklimin, korin dhe orkestrën, modelin
e Kombeve të Bashkuara, gazetën shkollore,
shoqatat e mjedisit, mbështetjen e të pastrehëve etj. Studentët mund të praktikojnë
sporte të ndryshme: basketboll, futboll,
golf, lakros, futboll, tenis, vrapim, volejboll
dhe më shumë. Gjuhët e huaja si Frëngjisht,
Kineze, Norvegjisht dhe Spanjisht janë në
dispozicion.

Informacione të përgjithshme
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 1810
Mosha e nxënësve: 2-18 vjeç
Programe Akademike:
- Kurse të Nderit (Honors Courses)
- IB
Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
• Referencë akademike me nota nga vitet e
fundit
• Rekomandime nga drejtori dhe dy mësues
• Certifikatë në anglisht
• Provimet e pranimit dhe intervistat

Akomodimi
Studentët e konviktit jetojnë në konvikte të
ndërtuara rishtas në kampus.
E gjithë jeta shkollore, duke kombinuar
akademinë, artet, edukimin fizik, aktivitetet
jashtëshkollore dhe aktivitetet e dobishme
shoqërore, mbështet nxënësit që të jenë sa
më të motivuar.
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Thornton Academy

Saco, Maine, SHBA
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Themeluar në vitin 1811 Thornton Academy
është një nga shkollat më të vjetra të pavarura në vend, duke i dhënë asaj autonomi për
inovacion, ndërsa i mundëson që t’i qëndrojë besnik traditave arsimore amerikane dhe
të ndjekë një mision për të përgatitur studentët për një botë gjithnjë në ndryshim.
Kampusi historik prej 80 hektarësh është
afër disa nga plazhet më të mira, shpatet e
skive dhe zonat piktoreske në New England.
Me një distancë 90 minuta nga Bostoni
dhe 15 nga Portland, Saco është një qytet i
vogël, por tërheqës i vijës bregdetare.
Që prej vitit 2014, Thornton Academy ka
një bibliotekë të re, një studio kërcimi, një
qendër të re për media dhe një laborator
inxhinierik. Dhe në vitin 2016. u shtuan një
qendër e re STEM, si dhe klasa të reja për
kiminë dhe biologjinë, të pajisura me teknologjinë më të fundit.
Programe akademike
Shkolla e mesme e ulët (TAMS)
Shkolla e Mesme e ulët e Thornton (TAMS)
është për nxënësit në klasat 6 deri 8.
Shkolla e mesme e lartë
Akademia Thornton zhvillon një pasion tek
nxënësit me një program akademik fleksibël
dhe gjithëpërfshirës. Studentët mund të formojnë të ardhmen e tyre me më shumë se
200 kurse në 8 departamente të ndryshme
akademike, duke përfshirë 29 klasa AP dhe
më shumë se 42 klasa të nderit (Honors
Courses).
Secili student ka programin e tij individual
sipas lëndëve të zgjedhura nga ai dhe çdo
vit zgjidhen 8 kurse..
Falë partneritetit të tyre me Kolegjin e Inxhinierisë në Universitetin e Maine dhe Universitetin e New England, të diplomuarit e
shkollës mund të vazhdojnë studimet e tyre
në secilin nga dy institucionet e sofistikuar
pas përfundimit të lëndës së kërkuar në Akademinë Thornton.
Aktivitete jashtëshkollore
Studentët mund të zgjedhin të studiojnë
disa nga shtatë gjuhët e huaja që ofron Akademia Thornton: arabisht, spanjisht, frëngjisht, gjermanisht, gjuha mandarine, gjuha
kineze, latinisht dhe greqishten e lashtë.

Arte
Programi i arteve pamore të Akademisë
Thornton është kërkues, akademik dhe i bazuar në kërkime në estetikë, histori arti dhe
kritikë arti.

Vendndodhje:
Saco, Maine, York County
Lloji:
- Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
„Aeroporti Portland“
„Boston Logan“

Muzika
Studentët mund të mësojnë shumë stile të
ndryshme muzikore dhe të bashkohen me
një sërë ansamblesh muzikore. Pavarësisht
nëse ata luajnë një instrument, këndojnë ose
luajnë piano - ky është vendi për adhuruesit
e muzikës që mund të zgjedhin midis stileve
të ndryshme: klasike, pop, xhaz apo bashkëkohore.
Sporte
Me mbi 40 ekipe në nivele të ndryshme,
sporti është një pjesë e rëndësishme e jetës
së nxënësve të Akademisë Thornton. Ata
luajnë por edhe trajnohen në basketboll,
hokej në fushë, futboll, golf, hokej mbi akull,
lakrosë, futboll amerikan, softball, tenis dhe
volejboll.

Informacione të përgjithshme
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 1680
Numri i nxënësve në konvikt: 200
Mosha e nxënësve: 13-18 vjeç
Programe Akademike:
- Honors Courses
- AP
Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
Referenca akademike nga tre vitet e fundit
Intervistë në Skype
Dy rekomandime nga një mësues dhe një
rekomandim personal

Akomodimi
Shkolla ka gjashtë konvikte. Çdo dhomë ka
një krevat, tavolinë, dollap, sirtar, raft librash
dhe karrige për secilin student. Të gjithë studentët kanë qasje në zonat e përbashkëta,
lavanderinë, zonat e kuzhinës, si dhe pianon
dhe fushën e basketbollit të sapohapur në
dispozicion të tyre gjatë kohës së lirë.
Akomodimi në familje pritëse
Studentët gjithashtu mund të zgjedhin të
akomodohen në disa nga familjet e zgjedhura lokale. Kjo u lejon atyre të përjetojnë
një shkëmbim të vërtetë kulturor, si dhe të
marrin vëmendje dhe mbështetje individuale. Shkolla administron këtë lloj akomodimi dhe të gjitha nevojat dhe interesat e
nxënësit meren në konsideratë kur bëhet
zgjedhja e një familjeje.
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Windermere
Prep School Florida
Florida, SHBA
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Kampusi i bukur i shkollës është afër një
liqeni dhe mbulon një sipërfaqe prej 48 hektarë. Kjo është shkolla e vetme në Florida-n
qendrore që ofron programin prestigjioz
IB. Kampusi përfshin studiot e artit, sallat e
provave të korit të shkollës dhe orkestrës,
sallë muzikore me piano, teatër, bibliotekë,
dyqan shkollor, laborator kompjuteri, palestra dhe fusha basketbolli, softball, bejsbolli,
pishinë të hapur për notin, fusha tenisi etj.
Studentët kanë mundësinë të zgjedhin
lëndë dhe programe të ndryshme sipas
nevojave dhe aftësive të tyre. Artet e bukura
dhe sportet janë një pjesë integrale e kurrikulës dhe studentët inkurajohen të bëjnë
shërbim në komunitet dhe të marrin pjesë
në aktivitete të ndryshme jashtëshkollore.
Çdo vit, pranohen rreth 80 nxënës të huaj
nga 20 kombësi.
Honors Courses
Një element thelbësor i filozofisë së shkollës
është edukimi në përkatësi dhe besnikëri
ndaj komunitetit shkollor, ndershmëria,
vetë-disiplina, respekti dhe kujdesi për të
tjerët. Kurset ndihmojnë në ndërtimin e
karakterit dhe nxitjen e vlerave morale. Shumica e lëndëve në klasën e 9-të dhe të 10-të
mësohen në nivelin Honors Courses (kurset
e nderit).
Në dispozicion: Gjuha angleze, letërsi amerikane, frëngjisht, latinisht, spanjisht, matematikë, kimi, mjedis, fizikë, biologji, ekonomi,
psikologji, histori amerikane dhe botërore.
Advanced Placement (AP)
Pas përfundimit të lëndëve të arsimit të detyrueshëm të përgjithshëm në klasën e 9-të
dhe të 10-të, studentët mund të zgjedhin
lëndë në nivel më të avancuar (AP). Mund
të zgjidhen 2 lëndë AP në klasat 9 dhe 10 si
dhe 1 lëndë në klasat 11 dhe 12. Kërkesat
për diplomim janë të merrni 26 kredite dhe
100 orë aktivitete sociale.
Për më tepër, ofrohet përgatitje për provimet pranuese për në universitet, SAT dhe
ACT, ku studiohen modulet me zgjedhje në
LiberalArts dhe AP në teknologji. Këshilluesit
e karrierës japin informacionin e nevojshëm
në lidhje me procesin e aplikimit dhe bursat
në universitete. Studentët mund të zgjedhin
nga: Gjuha angleze dhe letërsia, gjeografia,
historia evropiane dhe botërore, matematika
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e avancuar dhe mjedisi.
IB
Shkolla ofron lëndët IB të mëposhtme:
Grupi 1: Anglisht (HL / SL)
Grupi 2: Frëngjisht, Spanjisht (fillestar)/ HL /
SL), Latinisht (HL / SL)
* SL / HL kërkon një minimum prej 3 vjetësh
para-mësimi
** niveli fillestar - përfshin fillestar absolut
ose më pak se një vit mësimi
Grupi 3: Historia Amerikane (HL / SL)
Grupi 4: Biologji, kimi ose fizikë (HL / SL)
Grupi 5: Matematika (HL / SL) ose Shkencat
Matematikore (SL)
Grupi 6: Ekonomia, psikologjia, kërcim, arti i
filmit, artet pamore, aktrimi (HL / SL).
Aktivitete jashtëshkollore
Aktivitetet jashtëshkollore përfshijnë teatrin,
këshillin e shoqërisë civile, klubin e debatit,
shoqërinë e matematikës, gazetën shkollore,
dhe më shumë.

Vendndodhje:
Florida
Lloji:
- Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Aeroporti Ndërkombëtar
Florida-Orlando

Informacione të përgjithshme
Numri i përgjithshëm i nxënësve:1400
Mosha e nxënësve: 3-18 vjeç
22% nxënës në konvikt
Mosha e nxënësve në konvikt: nga klasa 9
Programe Akademike:
- Honors Courses
- AP
- IB
Kërkesat akademike për aplikim:
• Referencë akademike me nota nga vitet e
fundit
• Rekomandime nga drejtori dhe dy mësues
• Certifikatë në anglisht
• Provimet e hyrjes dhe intervistat

Kurrikula e muzikës është zhvilluar në bashkëpunim me shkollën e njohur botërore
Juilliard dhe u jep studentëve mundësinë
unike për të mësuar rreth muzikës përmes
veprave ikonike dhe takimeve të rregullta
me muzikantë praktikues gjatë seminareve
të ndryshme dhe shfaqjeve në shkollë.
Akomodimi
Studentët e konviktit jetojnë në shtëpi të
bollshme dhe të mobiluara të vendosura në
afërsi të kampusit.

Seattle
Boston
Chicago
Indianapolis

New York

Washington

Los Angeles
Houston

Orlando, Florida
Miami

Ashbury College

Ottawa, Kanada
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Që nga themelimi në 1891, kolegji ka
inkurajuar zhvillimin akademik, artistik dhe
sportiv të studentëve të tij. E vendosur në
një sipërfaqe prej 12 hektarë, në Rockcliffe Park, një zonë banimi e Otavës, afër
qendrës së qytetit, Kolegji Ashbury ndihmon çdo student të arrijë potencialin e tij
të plotë dhe siguron një mjedis arsimor
mbështetës. Një shumëllojshmëri aktivitetesh sportive dhe jashtëshkollore janë në
dispozicion. Shkolla ka 6 laboratorë të rinj
të mëdhenj, të pajisur me pajisje moderne.
Programe akademike
Diploma e Shkollës së Mesme në Ontario
(OSSD)
Pas përfundimit, studentët marrin
Diplomën e Shkollës së Mesme në Ontario
(OSSD), e cila njihet ndërkombëtarisht.
Çdo kurs (110 orë studim) përfaqëson
një kredit akademik. Studentët duhet të
arrijnë 30 kredite akademike për të marrë
një diplomë OSSD. Të gjitha lëndët (klasat
9-12) plotësojnë ose tejkalojnë kërkesat e
kurrikulës së Ontarios. Gjithashtu, si pjesë
e kërkesave të diplomës, studentët duhet
të marrin një minimum prej 40 orësh shërbim në komunitet dhe të kalojnë Testin e
Shkencave të Shkollës së Mesme në Ontario (OSSLT), i cili është marrë në klasën e
10-të.
Ashbury Bilingual Diploma
Përveç diplomës së shkollës së mesme në
Ontario, Ashbury lëshon diplomën e vet,
e cila ka një strukturë rigoroze akademike
dhe ofron lëndë më të detyrueshme sesa
diploma OSSD, në fushat vijuese: gjuhë e
dytë e huaj, sporte dhe shëndetësi, arte dhe
shkenca sociale. Për të stimuluar interesin dhe
kompetencën e studentëve në frëngjisht, një
diplomë dygjuhësh (anglisht dhe frëngjisht) u
jepet studentëve që kanë arritur 7 kredite në
frëngjisht.

të gjerë lëndësh në grupe të ndryshme që
plotësojnë interesat dhe aftësitë e secilit
student. Falë rezultateve të shkëlqyera akademike, shumica e studentëve pranohen
në universitete në Ivy League.

Vendndodhje:
Ottawa
Lloji:
-Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Aeroporti Ndërkombëtar i
Otavës

Provimet SAT
Studentët inkurajohen gjithashtu të bëjnë
provime SAT, megjithëse nuk ofrohet përgatitje shtesë për ta.
Akomodimi
Më shumë se 100 persona jetojnë në kampus, duke përfshirë drejtorin e kolegjit,
mësuesit dhe familjet e tyre, një infermiere
dhe stafi i konviktit. Vajzat në klasat 9-12
janë akomoduar në Heather Gillin Residence. Ky konvikt i ri është i vendosur në
pjesën veriperëndimore të kampusit dhe
ka 18 dhoma private dhe 16 dhoma dyshe.
Të gjitha dhomat kanë një banjo private,
një kuzhinë të pajisur plotësisht, dhoma të
përbashkëta të jetesës me një TV, tavolinë
futbolli dhe tavolina të bilardos, pajisje
për palestër, klasa dhe një depo. Djemtë
strehohen në konviktin e ri të Matthews
House, i vendosur në pjesën verilindore
të kampusit. Konvikti ka dhoma teke dhe
dyshe (gjithsej 50 shtretër), një kuzhinë të
pajisur plotësisht dhe një zonë të përbashkët relaksimi.

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 9-19
Mosha e nxënësve në konvikt: 14-19
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 680
Numri i nxënësve në konvikt: 100
Studentë ndërkombëtarë nga 30 vende
Programe Akademike:
- Ontario Secondary School Diploma
- Ashbury Bilingual Diploma
- IB Diploma Programme
Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
• Formulari i aplikimit
• Rekomandime nga mësuesit
• Referencë akademike me notat nga dy vitet
e fundit
• SSAT / CAT ose provim pranues
• Intervistë me drejtorin

Sporte dhe Aktivitete jashtëshkollore
Kolegji ofron një program të pasur sportiv
të njohur në nivel lokal dhe kombëtar. Të
gjithë studentët kanë mundësinë të praktikojnë sporte të ndryshme: futboll, tenis,
not, hokej, badminton, volejboll, golf, etj.
Bursa studimi
Ndihma financiare që ofron shkolla mund
të përbëhet nga një bursë sociale dhe/ose
një bursë për arritje të jashtëzakonshme.

IB Diploma Programme
Që nga viti 1976, Kolegji Ashbury ka ofruar Programin e Diplomës IB. Ajo është e
lidhur me sistemin e krediteve në Ontario
dhe Diplomën Ashbury. Si rezultat, të
diplomuarit mund të marrin të tre diplomat: Diplomën IB, Diplomën e Shkollës
së Mesme në Ontario dhe Diplomën Dygjuhësh Ashbury. Shkolla ofron një gamë

Montreal

Otawa
Vancouver

Toronto
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Brentwood College
School
Mill Bay,
British Columbia, Kanada
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Brentwood College u themelua në vitin
1923 në Brentwood Bay. Gjenerata e parë e
nxënësve përfshinte 50 djem të regjistruar
dhe 4 mësues. Shkolla shpejt u bë e njohur
si një qendër e përsosmërisë akademike dhe
sportive. Në vitin 1947, një zjarr shkatërroi
kampusin, por shkolla u rindërtua në anën
tjetër të Brentwood Bay në vitin 1961 dhe
në vitin 1972 u bë shkolla e parë në Kanada
që pranon djemtë dhe vajzat.
Sot, Brentwood është një nga shkollat më

të mira me konvikt në botë me një kampus
modern dhe programe të përziera që i përgatisin studentët për pranim në universitet.
Shkolla synon t’i përgatisë studentët që të
bëhen liderët e së nesërmes përmes një
programi që iu ofron atyre mundësi për zhvillim në tre drejtime: akademik, artistik dhe
sportiv. Në zemër të filozofisë së shkollës
qëndron motoja “De manu in manum” duke
ilustruar misionin e shkollën për t’u bërë
një qendër për të edukuar udhëheqësit e
të nesërmes, duke respektuar parimet e
integritetit, entuziazmin, përsosmërinë akademike dhe respektin.
Shkolla ka karakteristika të ngjashme me
një kolegj, kështu që të diplomuarit tashmë
janë mësuar me jetën e kampusit kur bëhen
studentë të një universiteti.

me pamje nga oqeani. Në Brentwood, studentët kanë mundësi të përfitojnë nga mjedisi i mrekullueshëm natyror i rajonit të British Columbia për të përfunduar studimet e
tyre: ata mund të zhyten në oqean në kurse
detare dhe oqeanografie, mund të bëjnë
kayaking, canoeing dhe sportet e tjera ujore, brenda programeve sportive mund të
zhvillojnë anën e tyre artistike, të frymëzuar
nga malet dhe pyjet e afërta
Akomodimi
Nxënësit e Brentwood College janë të vendosur në 8 shtëpi, 4 prej tyre për vajzat dhe
4 për djem,. Shumica e dhomave janë dyshe

Vendndodhje
Mill Bay, Vancouver,
British Columbia
Lloji:
- Shkollë private me konvikt
Aeroporti më i afërt:
Aeroporti Ndërkombëtar
i Viktorias

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 14-19 vjeç
Mosha e nxënësve në kovikt: 14-19 veç
Numri total i studentëve: 468
Nxënës në konvikt: 85%
Nxënës amerikanë: 10%
Nxënës të huaj: 20%

Aktivitetet Jashtëshkollore
Nxënësit e Brentwood kanë në dispozicion 28 klube artistike, shoqata studentore
dhe 24 variante sportive për të zgjedhur.
Nxënësit më të mëdhenj marrin pjesë në
organizimin e ngjarjeve shoqërore si netët
e javës së vallëzimit, barbecues, ekskursione
dhe aktivitete të tjera të dizajnuara për të
ofruar përvoja të reja për të gjithë.

Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
- Leter rekomandim nga mësuesi i matematikës
- Leter rekomandim nga një mësues tjetër
(mbikëqyrës ose kujdestar)
- Lista notave
- Testin e pranimit ose SAT
- Intervistë me drejtorin e shkollës
- Test TOEFL

Shembuj të sportit në Brentwood janë: basketboll, rugby, squash, tenis, snowboarding,
yoga, ski, aktivitete në natyrë etj.

Ndërtesat shkollore janë ndërtuar sipas
parimeve të përsosmërisë dhe mbulojnë një
kampus me një sipërfaqe prej gati 200,000
m2.
“Crooks Hall”, qendra e re e shkollës, është
një ambient i certifikuar nga “LEED Gold”

Mill Bay, BC
Vancouver
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Keystone
International Schools
Toronto, Kanada
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Keystone International Schools u themelua
në vitin 2012 dhe ka në total më shumë
se 500 nxënës nga 48 vende të ndryshme.
Shkolla në Toronto u hap në vitin 2017,
duke i shërbyer nxënësve ndërkombëtarë
dhe lokalë në qendër të Torontos, ku ata
përgatiten për suksesin në studimet universitare. Studentët ndjekin kurrikulën e
Ontarios, duke mësuar aftësitë kryesore
të vetë-menaxhimit. Përveç lëndëve bazë,
studentët zgjedhin lëndët opsionale në bazë të interesave të tyre dhe zgjedhjeve të
degës së ardhshme të universitetit. Klasat
e vogla dhe komuniteti i ngushtë sigurojnë
që secili nxënës të respektohet, vlerësohet
dhe sfidohet, duke rezultuar në një edukim
të vërtetë unik, i hartuar sipas nevojave
dhe personalitetit të secilit nxënës. Programi mbështet nxënësit ndërkombëtarë të
fitojnë besim në aftësitë e tyre gjuhësore.
Duke kombinuar teorinë dhe praktikën,
studentët fitojnë një kuptim të vërtetë
të botës rreth tyre. Nxënësit eksplorojnë
qytetin, takohen dhe bashkëpunojnë me
drejtuesit e kompanive të ndryshme, pronarët e bizneseve, profesionistë dhe studentë të universitetit.
Programe Akademike
Biznes dhe Menaxhim - program për studentët që synojnë të vazhdojnë studimet
universitare në Administrim Biznesi, Tregti,
Financë, Biznes & Teknologji Ndërkombëtare dhe programe të ngjashme. Programi inkurajon studentët që të eksplorojnë lëndë nga një perspektivë globale. Nxënësit që zgjedhin botën e biznesit bëhen
të vetëdijshëm se njerëzit janë më të varur
nga tregtia dhe investimet e globalizuara.
Kërkesa për njerëz të trajnuar mirë të
biznesit është në rritje. Specializimet: Udhëheqja e biznesit, Biznesi ndërkombëtar,
Dizajn teknologjik, Parimet e Kontabilitetit
Financiar.
Sport - Dizenjuar për të ndihmuar sportistët të arrijnë potencialin e tyre akademik
gjatë trajnimit për një hyrje të mundshme
në sportet profesionale. Çdo orar i atletit
është i vendosur me klasa shtesë për të
plotësuar ritmin e kërkuar. Specializimet:
Edukimi shëndetësor, Ushqyerja dhe Shëndeti, Menaxhimi i Jetës Personale.

të degëve në universitet. Ekonomi, Drejtësi,
Shkenca Politike, Arsimi, Histori, Filozofi
dhe Letërsi janë disa nga përzgjedhjet e
mundshme. Shkencat shoqërore dhe humane në kohët moderne janë më të rëndësishme se kurrë më parë. Specializimet:
Antropologji, Sociologji dhe Psikologji,
Sfida dhe ndryshimi në shoqëri, Zhvillimi
Njerëzor, Filozofi, Kulturat Botërore, Barazi
dhe Drejtësi Sociale, Studimet Gjinore.
Matematikë & Shkencë - ofron një
mundësi për të kombinuar logjikën dhe
saktësinë me intuitë dhe imagjinatë dhe
siguron një gamë të gjerë opsionesh për
karrierë: Inxhinieri, Arkitekturë, Shkencat Mjekësore, Matematikë, Biologji,
Kimi, Fizikë, Bujqësi, Studime Mjedisore.
Specializimet: Funksionet e Avancuara,
Kontabilitet, Matematika e Menaxhimit të
të Dhënave, Biologji, Kimi, Fizikë, Shkencat
e Mjedisit, Toka dhe Shkenca Hapësinore,
Shkenca Kompjuterike.

Vendndodhje:
Toronto
Lloji:
-Shkollë private
Aeroporti më i afërt:
Toronto Pearson

Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 15-19 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 60
Programe Akademike:
- Programi i shkollës së mesme
Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
- Dëftesat e dy viteve të fundit
- Intervista (në zyrën e Integralit)
- Test Anglisht

Art dhe Dizajn - inkurajon studentët të
gjejnë mënyra të reja dhe emocionuese në
të cilat ata mund të aplikojnë kreativitetin e
tyre. Specializimet: Artizanat, Dizajn Grafik,
Art Visual, Fotografi, Projektimi i Lojërave,
Bota e Modës.
Pasurimi i gjuhës angleze
Ka pesë nivele të kursit, në bazë të nivelit
të gjuhës angleze: ESL niveli 1, 2, 3, 4 ose
5. Niveli vlerësohet gjatë një interviste dhe
kur është e nevojshme, plotësohet me një
test. Bazuar në rezultatet, studentët do të
vendosen në nivelin e duhur.
Akomodimi
Studentët ndërkombëtarë janë vendosur
në familje pritëse të përzgjedhura me kujdes; koordinatori i studentëve siguron që
studentët të integrohen në shoqëri dhe në
familjet e tyre pritëse duke mbajtur kontaktin e përditshëm me nxënësit dhe kontaktet javore me familjet. Studentët janë të
ekspozuar ndaj kulturës kanadeze, zakoneve dhe vlerave, duke lehtësuar periudhën
e adaptimit.

Montreal

Otawa
Vancouver

Toronto

Shkencat Sociale dhe Humane - u siguron studentëve përzgjedhje më të gjerë
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SHKOLLA TË

MESME ELITARE
në Europë dhe Amerikë
Shkolla të mesme

Tarifa e shkollimit
2020/2021

Tarifa e
Regjistrimit

Faqe

Mosha

Depozita

Abbey DLD College London

11

15–18 vjeç

£ 49 900 – £ 60 400

£ 500

£ 2 000

Abbey College Manchester

11

15–18 vjeç

£ 35 625 – £ 37 625

£ 500

£ 2 000

Abbey College Cambridge

11

14–18 vjeç

£ 40 150 – £ 56 100

£ 500

£ 2 000

Abbey College in Malvern

12

14 –19 vjeç

£ 30 597

£ 175

£ 1 500

ACS Cobham International School

13

14–18 vjeç

£ 47 810 – £ 47 870

£ 225

£ 2 700

Bromsgrove School

14

13–18 vjeç

£ 30 645 – £ 38 820

£ 100

£ 12 740

13–19 vjeç

£30,690 - £31,920

£150

£2,000

BRITANIA E MADHE

Bosworth Independent College (CATS
group)
Cambridge Tutors College

15

15–19 vjeç

£22 000 – £ 39 990

£ 265

£ 3 000

Cardiff Sixth Form College

16

15–19 vjeç

£41 860 – £ 46 450

£ 250

£ 9 500

CATS Cambridge

17

14–21 vjeç

£ 37 995– £ 44 385

£ 300

£ 2 200

CATS Canterbury

17

14–19 vjeç

£ 34 980 – £ 41 895

£ 300

£ 2 200

CATS London

17

14–21 vjeç

£ 38 520 – £ 49 680

£ 300

£ 2 200

D'Overbroeck's Oxford

20

16–19 vjeç

£ 38 565 – £ 42 510

£ 100

£ 4 000

Earlscliffe College

21

15–19 vjeç

£ 35 925

£ 265

£ 1 950

14 - 19 vjeç

£ 42,000

£ 500

EF Academy
Fine Arts College

22

16–18 vjeç

£ 22 560

£ 250

£ 1 000

Kensington Park School

23

11–18 vjeç

£ 41 400– £ 49 500

£ 250

£ 4 250

Kent College Canterbury

24

11–18 vjeç

£ 26 244 – £ 35 628

£ 100

£ 11 876

Kings Bournemouth

25

14 –18 vjeç

£ 23 672 – £ 39 907

£ 250

£ 3 000

Kings Oxford

25

15 –18 vjeç

£ 26 178 – £ 43 536

£ 250

£ 3 000

Kings London

25

15 –18 vjeç

£ 26 178 – £ 45 576

£ 250

£ 3 000

Kings Brighton

25

15 –18 vjeç

£ 25 315 – £ 43 673

£ 250

£ 3 000

Kingswood School

26

13–18 vjeç

£ 33 675 – £ 34 818

£100

£12 000

MPW – Birmingham

27

16–19 vjeç

£ 29 980 – £ 38 700

£ 350

£ 8 000

MPW – Cambridge

27

16–19 vjeç

£ 33 750 – £ 42 390

£ 350

£ 9 000

MPW – London

27

16–19 vjeç

£ 35 150 – £ 52 280

£ 350

£ 10 000

* Tarifat janë të vlefshme në kohën e printimit: Shtator 2020

Shkolla të mesme

Tarifa e shkollimit
2020/2021

Tarifa e
Regjistrimit

Faqe

Mosha

28

15–19 vjeç

£ 31 395 – £ 42 090

£ 700

15 –18 vjeç

£46,500

£200

14–19 vjeç

£ 47 235 – £ 49 875

£ 295

Reddam House

15 –18 vjeç

£ 28,665 - £ 32,805

£100

Rochester Independent College

15 –18 vjeç

£ 34,650 - £39,000

£275

Royal Russell School

15 –18 vjeç

£ 38,169

£150

11–18 vjeç

£ 28 290 – £ 36 000

£ 150

£ 3 500

Stonar School

13-18 vjeç

£ 36,960

£100

£1000

Sherborne International College

8 - 17 vjeç

£ 41,994 - £ 43,851

£200

£2,000

St. Bees

11 -18 vjeç

£32,640

£100

Oxford Sixth Form College
Oxford International College
Queen Ethelburga's College

Sidcot School

29

31

Depozita

€ 3 500

£ 16 625

£1,500

St. Clare's Oxford

32

15–19 vjeç

£ 28 876 – £ 41 375

£ 100

£ 2500

St Michael's School, Wales

33

14–18 vjeç

£ 25 500 – £ 29 100

£ 150

£ 1 500

Taunton School

34

13–18 vjeç

£ 34 380 – £ 37 380

£ 100

£ 11 460

Taunton School International (TSI)

35

13–18 vjeç

£ 34,380 – £ 41 985

£ 150

£ 12 460

Westbourne School,Wales

36

15–18 vjeç

£ 33 750 – £ 35 850

£ 100

£ 11 950

12 - 18 vjeç

€22,900 - €27,625

IRLANDË
Villiers School Limerick

€2,500

ZVICËR
Aiglon College

37

15–18 vjeç

CHF 80 000 – CHF 115 500

CHF 2 500

CHF 14 000

Brillantmont International School

38

14–18 vjeç

CHF 81 000 – CHF 86 000

CHF 1 600

CHF 5 000

Collège & Lycée Saint-Charles

39

14–18 vjeç

CHF 67 400 – CHF 77 000

Collège du Léman

40

11–18 vjeç

CHF 79 200 – CHF 92 500

CHF 500

CHF 10 800

Institut auf dem Rosenberg

41

14–18 vjeç

CHF 84 000 – CHF 130 000

nuk ka

CHF 25 000

Institut Montana Zugerberg

42

14–19 vjeç

CHF 59 900 – CHF 70 900

CHF 1 500

CHF 7 000

Leysin American School

43

12–18 vjeç

CHF 95 000

CHF 5 500

CHF 8 000

Lyceum Alpinum Zuoz

44

12–19 vjeç

CHF 73 600 – CHF 84 200

CHF 1 500

CHF 18 000

TASIS– The American School in Switzerland

45

13–18 vjeç

CHF 87 550

CHF 300

CHF 3 000

Amadeus International School Vienna

46

11–18 vjeç

€ 48 490 – € 53 020

€ 300

€ 8 000

St. Gilgen International School

47

13–18 vjeç

€ 49 000 – € 54 500

€ 250

€ 12 500

48

15–19 vjeç

€ 38 500 – € 39 800

€ 3 200

€ 2 300

16–19 vjeç

€ 11 000 - € 31 000

€ 500

16–19 vjeç

nga € 37 500

nuk ka

CHF 3 000

AUSTRI

GJERMANI
Berlin Brandenburg Intl. School
Heidelberg Private School Center
Gymnasium Lindenberg
* Tarifat janë të vlefshme në kohën e printimit: Shtator 2020

49

nuk ka

Shkolla të mesme

Tarifa e shkollimit
2020/2021

Tarifa e
Regjistrimit

Faqe

Mosha

50

14–19 vjeç

€ 43 680 – € 45 960

€ 1 800

€ 10 800

51

12–18 vjeç

€ 27 510 – € 31 209

€ 250

€ 2 900

52

14 - 18 vjeç

€ 35 455 - € 41 225

€ 4 150

€ 12 600

St. Louis school

14 - 18 vjeç

€ 34,515 - € 35,525

€ 2 800

St. Stephen's School

14 - 19 vjeç

€ 39 095

14-18 vjeç

€ 45,500 - € 51,400

16 -18 vjeç

nga € 24 900

15 - 19 vjeç

€ 50 200 - € 51 615

€1 500

$300

Schule Schloss Salem

Depozita

PORTUGALI
NOBEL International School Algarve
ITALI
International School of Milan

€ 2,000

HOLLANDË
International School Eerde

€ 6 400

FRANCË
Ecole De Tersac
BELGJIKË
St. John's International School
SHBA
CATS Academy Boston

53

14–18 vjeç

$ 57 780– $ 59 540

Kokomo High School

54

14–19 vjeç

$ 21 450 - $ 22 950

2 -18 vjeç

$55,200 - $56,350

North Broward Prep School

15 - 18 vjeç

$66,604 - $69,710

$1,200

The village school

15 - 18 vjeç

$69,550

$ 2000

Thornton Academy

15 - 18 vjeç

$48,000 - $58,050

Windermere prep school Florida

15 - 18 vjeç

$63,775

$1500

Leman Manhattan Prep School

$ 2 200

KANADA
Brentwood College School

55

14–19 vjeç

CAD 78 000

CAD 3 500 CAD 25 000

Keystone International School

56

15–19 vjeç

CAD 29 800 – 36 300

CAD 250

15–19 vjeç

$69,290

Ashbury College

* Tarifat janë të vlefshme në kohën e printimit: Shtator 2020
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CAD 9 400
$5,000

GJITHÇKA
MBI ARSIMIMIN
JASHTË VENDIT

REGJISTROHUNI TANI NË: www.worldeducation.al
Aktiviteti organizohet nga Integral - konsulenti nr. 1 për arsimimin jashtë vendit!
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