17 Janar 2022
10 Prill 2022

SESIONI
DIMËROR

10 JAVË

Kurse të
Frëngjishtës
FILLESTAR (A1)
Libri: Alter Ego +1
Mësoni frëngjishten bazike për të prezantuar veten dhe për
të komunikuar në jetën e përditshme. Pas përfundimit të
nivelit A1 (60 orë), mund të kaloni provimin DELF A1.
Niveli A1 ndahet në 2 sesione prej 30 orësh.
Çdo sesion do të zgjasë 10 javë dhe do të kushtojë 90 €.
Sesionet intenzive zgjasin 5 javë dhe kushtojnë 90 €.

Orari:
A1.1
E martë, e enjte: 18:00-19:30
Intenziv E hënë, e martë, e mërkurë: 18:00-20:00
A1.2
E martë, e enjte: 11:30-13:00
E hënë, e mërkurë: 18:00-19:30

ELEMENTAR (A2)
Libri: Alter Ego +1, Alter Ego +2
Flisni për veten dhe mjedisin tuaj, jepni mendimin tuaj rreth
jetës së përditshme. Pas përfundimit të nivelit A2 (90 orë),
mund të kaloni provimin DELF A2.
Niveli A2 ndahet në 3 sesione prej 30 orësh.
Çdo sesion do të zgjasë 10 javë dhe kushton 100 €.
Sesionet intenzive zgjasin 5 javë dhe kushtojnë 100 €.

Orari:
A2.1
Intenziv
A2.2
A2.3
Intenziv

E hënë, e mërkurë, e enjte: 18:00-19:30
E hënë, e mërkurë: 18:00-19:30
E martë, e mërkurë: 17:30-19:00
E martë, e mërkurë, e enjte: 18:00-20:00

MESATAR (B1)
Libri: Alter Ego +2
Fitoni aftësitë gjuhësore për të trajtuar shumicën e situatave
në një vend frankofon dhe zotëroni nocione më komplekse të
gramatikës. Pas përfundimit të nivelit B1 (120 orë), mund të
kaloni provimin DELF B1.
Niveli B1 ndahet në 4 sesione prej 30 orësh.
Çdo sesion do të zgjasë 10 javë dhe kushton 110 €.
Sesionet intenzive zgjasin 5 javë dhe kushtojnë 110 €.

Orari:
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4

E hënë, e mërkurë: 18:00-19:30
E hënë, e mërkurë: 18:00-19:30
E hënë, e mërkurë: 18:00-19:30
E hënë, e mërkurë: 18:00-19:30

NIVELI I AVANCUAR (B2)
Libri: Alter Ego +3
Komunikoni në mënyrë të pavarur, më rrjedhshëm dhe me
spontanitet. Pas përfundimit të nivelit B2 (150 orë), mund të
kaloni provimin DELF B2 dhe të aplikoni për studime Master
në Francë.
Niveli B2 ndahet në 5 sesione prej 30 orësh.
Çdo sesion do të zgjasë 10 javë dhe kushton 120 €.
Sesionet intenzive zgjasin 5 javë dhe kushtojnë 120 €.

Orari:
B2.1
B2.2
Intenziv
B2.3
B2.4

E hënë, e mërkurë: 18:00-19:30
E hënë, e martë, e enjte: 18:00-20:00
E hënë, e mërkurë: 18:00-19:30
E hënë, e mërkurë: 18:00-19:30

FËMIJË DHE ADOLESHENTË
Libri: Les Loustics / Adosphère
Asnjëherë nuk është shumë herët për të mësuar frëngjisht!
Nëpërmjet këtij kursi, fëmijët njoftohen me kulturën
franceze, poashtu edhe me gjuhën frënge dhe nxisin
inteligjencën dhe kreativitetin e tyre përmes aktiviteteve të
ndryshme,siç janë: këngët, lojërat, loja e roleve dhe tregimet.
Çdo modul do të zgjasë 10 javë ku përfshihen 20 orë kurse
me çmim 60 €.

Fëmijë:
Fillestar A1.1 E hënë, e mërkurë: 17:00-18:00
Fillestar A1.2 E martë, e enjte: 18:00-19:00

Adoleshentë:
Fillestar E hënë, e mërkurë: 17:00-18:00
Mesatar E martë, e enjte: 17:00-18:00

Gjuhët
lokale
SHQIP DHE SERBISHT
Libri: Alliance Française method / Učimo srpski
Sapo keni mbërritur në Prishtinë dhe nuk keni shumë njohuri
në gjuhën shqipe? Bashkangjitjuni kurseve tona për të
mësuar gjuhën dhe për të mos pasur vështirësi në jetën e
përditshme.
Bashkangjituni kurseve tona të serbishtës për të mësuar një
nga gjuhët zyrtare të Kosovës, që do t'ju ndihmojë të
komunikoni në të gjithë Ballkanin.
Çdo sesion do të zgjasë 10 javë ku përfshihen 20 orë kurse
me çmim 90 €.

Shqip:
Fillestar A1.1 E martë, e enjte: 17:00-18:00
Fillestar A1.2 E martë, e enjte: 18:00-19:00
Fillestar A1.2 E martë, e enjte: 19:00-20:00
Mesatar
E hënë, e enjte: 18:00-19:00

E!
ONLIN

Serbisht:
Fillestar A1.1 E martë, e enjte: 17:00-18:00
Fillestar A1.2 E hënë, e mërkurë: 17:00-18:00

KURSE INDIVIDUALE
Ende nuk e keni gjetur atë që e kërkoni? Kurset individuale
janë më fleksibile, me orare të përshtatura sipas dëshirës
suaj.
Frëngjisht, shqip dhe serbisht, për të gjitha moshat dhe të
gjitha nivelet.
20€ për një orë, +6€ për një student shtesë.
Provoni pakon tonë me 10 orë dhe merrni një falas!

INSTITUCIONET DHE BIZNESET
Jeni duke kërkuar kurse të gjuhës frënge, shqipe dhe serbe
për punonjësit tuaj?
Që nga viti 2011, Aleanca Franceze ka punuar me
institucionet dhe kompanitë e sektorit privat për të ofruar
kurse gjuhësore profesionale.
Ju mund të na kontaktoni për të organizuar kurse në
ambientet tuaja ose në Aleancën Franceze.

Diplomat
zyrtare
PSE TE MERRNI NJË DIPLOMË?
Aleanca Franceze është e vetmja qendër e testimit në
Kosovë që ofron certifikata të gjuhës frënge, të cilat jepen
nga Ministria Franceze e Arsimit dhe njihen në mbarë botën.
DELF dhe DALF janë të vlefshme për tërë jetën dhe
vërtetojnë aftësitë e kandidatëve të huaj në gjuhën frënge.
TCF është e vlefshme për 2 vjet dhe tregon aftësitë e
kandidatëve të huaj në gjuhën frënge në një moment të
caktuar.

Sesioni i ardhshëm:
DELF-DALF Tout public 30-31 Mars 2022
DELF Junior 21 maj 2022
DELF Prim 4 qershor 2022
TCF 4 maj 2022

BËHU
ANËTARË!
ANËTARËSOHUNI NË PROGRAMIN E
ALEANCËS FRANCEZE
Anëtarësimi ju mundëson që të keni akses në të gjitha
shërbimet e Aleancës Franceze të Prishtinës:
- Kurse të gjuhës dhe punëtori
- Zbritje
- Tarifa speciale për provimet DELF-DALF dhe TCF
- Qasje falas në mediatekë (mbi 3000 libra, DVD dhe CD)
- Akses i privilegjuar në aktivitetet kulturore të organizuara
nga Aleanca Franceze dhe Ambasada e Francës
- Qasje ekskluzive në CULTURETHEQUE, libraria online e
Institutit Francez, me më shumë se 20,000 libra dhe 1 milion
këngë.

PSE TË NA
ZGJIDHNI NEVE?
#1 PËR CILËSINË
Mësimdhënësit tanë, përmes metodave dhe përmes grupeve
të vogla ju mundësojnë mësimin e gjuhëve, në mënyrë më të
lehtë.

#1 PËR SHËRBIMET
Mësimi vazhdon edhe jashtë klasave të mësimit. Si anëtar i
Aleancës Franceze, ju keni qasje falas dhe ekskluzive në
bibliotekën tonë, në ngjarjet kulturore, burimet online dhe
zbritje për testet dhe kurset tona.

#1 PËR REPUTACION
Aleanca Franceze e Prishtinës është pjesë e një rrjeti prej më
shumë se 800 Aleancave Franceze në të gjitha kontinentet.
Në Kosovë, ne mbështetemi nga Ministria e Punëve të
Jashtme e Francës dhe ne jemi partner zyrtar i Ambasadës
Franceze për gjuhë dhe kulturë.

#1 MBI PERSPEKTIVAT E ARDHSHME
Universitetet franceze janë ndër më prestigjiozet, dhe Franca
është ekonomia e 5-të më e madhe në botë. Në këndin tonë
Campus France, merrni informacion se si frëngjishtja do të
jetë një pasuri për karrierën tuaj akademike dhe
profesionale.

KUSH JEMI NE?
Aleanca Franceze e Prishtinës është një organizatë
jofitimprurëse e themeluar në vitin 2011. Ne ofrojmë kurse të
gjuhës frënge, shqipe dhe serbe dhe jemi institucioni i vetëm
i Kosovës i akredituar për dhënien e diplomave në gjuhën
frënge. Ne ndërtojmë ura kulturore midis Francës dhe
Kosovës dhe jemi shtëpia e bibliotekës më të madhe të
Kosovës në gjuhën frënge me më shumë se 3,000 libra, CD
dhe DVD.

EJANI DHE NA VIZITONI!
Orari i punës:
E hënë-e enjte : 10:00-13:00 / 14:00-20:00
E premte-e shtunë: 10:00-14:00
Tek Qafa, rruga Lah Nimani 15
049 182 500
info@af-pristina.com
www.af-pristina.com
Na gjeni në Facebook dhe Instagram!

PARTNERËT TANË

