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Zonjë, Zotëri 
 
Të dashur miq, 
 
 
Shkolla Franceze Ndërkombëtare e Tiranës (EFIT) hap dyert e saj! 
 
Fillimi i këtij viti shkollor më 1 shtator 2015 është veçanërisht domethënës falë organizimit të ri, i cili 
ka si qëllim kryesor vazhdimësinë e shkollës sonë për t’u ofruar familjeve një vizibilitet afatgjatë në 
shkollimin e fëmijëve të tyre mbi bazën e një raporti të shkëlqyer cilësi-çmim dhe me shpenzime të 
kontrolluara për të siguruar qëndrueshmërinë e institucionit. 
 
Ky organizim i ri ka sjellë disa risi:  
 
 
Një emër i ri: Shkolla Franceze Ndërkombëtare e Tiranës (EFIT) 
 
Vetëm një fjalë e vogël më tepër, por domethënëse. EFIT është një shkollë Franceze 
Ndërkombëtare. 
Franceze sepse: 

- është çertifikuar nga Ministria franceze e Arsimit Kombëtar, 
- aplikohen programet franceze,  
- mësuesit tanë janë të njohur dhe të çertifikuar 
- qëllimi ynë është të përgatisim"nxënës me njohuri të mirëstrukturuara, në vend të nxënësve 

thjesht me njohuri". 

Ndërkombëtare sepse: 
- motoja jonë është "dy kultura, 3 gjuhë" 
- secili nga nxënësit tanë duhet të fitojë njohuri të hollësishme mbi kulturën franceze dhe 

shqiptare dhe secili duhet të praktikojë rrjedhshëm frëngjishten, shqipen dhe ANGLISHTEN! 
- me një fjalë, shkolla jonë është e hapur ndaj botës. 

 
Një logo e re 
 
Simbolizon një përshtatje të flamurit të Republikës së Korçës me kravatën trengjyrëshe 
vendosur pranë emblemës kombëtare të Shqipërisë. 
 
Një ambjent i ri më i madh, më funksional, më i kompletuar dhe i pavarur 
 
Për të krijuar një bazë të qëndrueshme që lejon rritjen e numri të nxënësve, për të shkuar sa më 
shpejt të jetë e mundur drejt krijimit të një liceu francez të cilësisë së lartë, gjë që është e vetmja 
garanci për stabilitet, kemi vendosur shkollën tonë në një ndërtesë të re. 
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EFIT tashmë ka ambientet e saj tek ish shkolla amerikane TIS, në adresën: rruga ”Shahin Toçi”. 
 
Një adresë e re interneti: www.efit.edu.al 
 
 
Një mensë e re shkollore 
 
Ambientet e reja të EFIT kanë një kuzhinë dhe një sallë ngrënie.  
Kemi nënshkruar një kontratë me kompaninë « SAGITAL Catering », e cila do të jetë përgjegjëse 
për përgatitjen e drekave. Menytë do të komunikohen çdo muaj për muajin pasardhës. 
 
Një ekip i ri menaxhimi 
 
Drejtor shkolle: Z.François Blondel 
 
Drejtor administrativ: Znj. Marsida Sula 
 
Anëtarët e Zyrës së Shoqatës:       Z.Jean-François Le Roch, kryetar 
                                                       Znj. Bojana Drinic, zv/kryetare 
                                                       Ambasada Franceze, anëtar officio   
                                                       Znj. Elisabeth Gjoni, arkëtare 
                                                       Znj. Valentina Sirbubalo, sekretare 
 
 
 
PS: Bashkëngjitur tarifat e EFIT, si dhe kalendari shkollor për vitin 2015/2016. 
 

 


