2

KURSE TË
FRËNGJISHTES,
SHQIPES DHE
SERBISHTES
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15 shkurt 2016
3 qershor 2016
Sesioni i Pranverës
15 javë
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BIBLIOTEKA E AF JU MIRËPRET!
Biblioteka jonë ofron një gamë të gjerë të dokumenteve për të
zbuluar kulturen Frankofone dhe për të mësuar frëngjisht përmes
librave, revistave dhe DVD: letërsi, shkenca humane, arte, etj.

Hapësira për të gjithë
Tavolina leximi, kënd komod çlodhjeje, kompjuterë, tableta,
wi-fi, TV, aparat kafeje ... çdo gjë që ju bënë të ndiheni mirë dhe i
përgjigjet të gjitha kërkesave tuaja.

Biblioteka e nxënësit

Qoshi për fëmijët
Më e mira nga letërsia dhe filmi për fëmijët dhe adoleshentët.

Regjistrimi (1 vjet):

Periudha e huazimit:

3 € - Studentët e UP
10 € - Çmimi i plotë

14 ditë – librat dhe revistat
7 ditë – DVD

Shikoni filma falas !
Konsultimi i dokumenteve është falas !
PËR STUDENTËT E ALEANCËS FRANCEZE ABONIMI NË BIBLIOTEKË ËSHTË
FALAS. RISI
Katalogu ynë në linjë : www.af-pristina-biblio.com/opac_css/
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Një përzgjedhje e dokumenteve e organizuar në nivele për të
mbështetur të gjithë nxënësit gjatë mësimit të gjuhës frënge.
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MËSONI MË SHUMË SE
NJË GJUHË!
Pjesë e rrjetit të Aleancave franceze të pranishme në më shumë se 136
shtete, Aleanca franceze e Prishtinës është shoqatë jo fitimprurëse dhe
ofron:
- Kurse interaktive me cilësi të lartë të me profesorë të kualifikuar për fëmijë
dhe për të rritur
- E vetmja qendër zyrtare në Kosovë për provimet e frëngjishtes : DELF,
DALF, TCF etj...
- Aktivitete kulturore : Takime frankofone gjatë vitit (Java e gjuhës frënge,
Festa e Muzikës, Java e shijes, etj), dhe aktivitete të ndryshme gjatë gjithë
vitit (filma , ligjërata etj)...
- Një qendër me materiale multimediale dhe me më shumë se 3000 libra,
DVD dhe revista, duke përfshirë pjesë të veçanta për nxënësit dhe fëmijët .
Abonimi në mediatekë për studentët e Aleancës Franceze të Prishtinës
është falas.
BËHUNI ANËTAR I ALEANCËS FRANCEZE DHE KOMUNITETIT FRANKOFIL!
Regjistrimi në recepcion. Tarifa : 2 euro

Orari

Fillestar 1

E martë / E enjte

(10:30 – 12:00)

110€

E hënë / E mërkurë (16:15 – 17:45)

110€

E martë / E enjte (18:00 – 19:30)

110€

(10:00 – 13:00)

110€

E hënë / E mërkurë (10:30 – 12:00)

110€

E hënë / E mërkurë (18:00 – 19:30)

110€

(18:00 – 19:30)

110€

E shtunë
Fillestar 2

Çmimi*

E martë / E enjte

RISI

Kursi intensiv
90 orë

Orari

Çmimi*

Fillestar 1+2

E hënë / E martë / E enjte
(18:00 – 20:00)

Kursi elementar
45 orë

Orari

Elementar 1

E martë / E enjte (18:00 – 19:30)

110€

Elementar 2

E martë / E enjte (18:00 – 19:30)

110€

220€

Çmimi*

*Çmim i veçantë për studentët e Universitetit të Prishtinës – 90€ për sesion
(180€ kursi intensiv)
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Kursi fillestar
45 orë
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Kurse të frëngjishtes
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Kursi mesatar
45 orë

Orari

Çmimi*

Mesatar 1

E hënë / E mërkurë (18:00 – 19:30)

110€

Mesatar 2

E hënë / E mërkurë (18:00 – 19:30)

110€
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*Çmim i veçantë për studentët e Universitetit të Prishtinës – 90€ për sesion
(180€ kursi intensiv)

Përforcim i të
folurit
45 orë

Orari

B1/B2

E martë / E enjte

Çmimi

(18:00 – 19:30)

60€

E shtunë ! RISI
Klubi i frëngjishtes Orari
për fëmijë
6 deri 10 vjeç

10:30 - 12:30

Kurs për të rritur
45 orë

Orari

Fillestar 1

10:00 - 12:00

Çmimi
1 muaj
30€

Çmimi*
110€*

*Çmim i veçantë për studentët e Universitetit të Prishtinës – 90€ për sesion

Orari

Çmimi

Frëngjishte praktike, bisedë
e lirë

E mërkurë 10:30 – 11:30
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Kafe muhabet
15 orë

60€

Gjuhët lokale
Çmimi

E hënë / E mërkurë (18:00 – 19:00)

120€

Shqip 2

E hënë / E mërkurë (19:00 – 20:00)

120€

Serbisht 1

E martë / E enjte

(19:00 – 20:00)

120€

Serbisht 2

E martë / E enjte

(18:00 – 19:00)

120€

Kurse private

Kohëzgjatja

(Orari sipas

Çmimi*

marrëveshjes)
Frëngjisht
Shqip
Serbisht

60 minuta

*6€ për çdo student shtesë

20€
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Orari
Shqip 1
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FILLESTAR
Fillestar 1
Për fillestarë të vërtetë
Libri: Alter ego + 1
Do të mësoni, të kuptoni dhe të përdorni fraza bazike që do ju
mundësojnë të bisedoni me të tjerët në frëngjisht në lidhje me jetën
e përditshme.
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Fillestar 2
Për ata që tanimë kanë njohuritë bazë ose që kanë
përfunduar kursin fillestar 1.
Libri : Alter ego + 1
Do të mësoni të flisni për vetë tuaj, për jetën e përditshme, të
tregoni se çfarë ju pëlqen dhe çfarë nuk ju pëlqen. Do të mësoni të
shpreheni në të kaluarën, në të tashmen dhe në të ardhmen.
Në fund të këtij niveli studentët mund të hyjnë në provimin DELF A1.

Fillestar intensiv RISI
Libri : Alter ego + 1
Ju intereson frëngjishtja dhe dëshironi ta mësoni shpejt?
Në këtë kurs, ju do të përfundoni 2 nivele, fillestar 1 dhe fillestar 2,
gjatë vetëm një sesioni.
Deri në fund të kursit, ju do të keni arritur nivelin A1 dhe do të jeni
në gjendje të hyni në provimin DELF A1.
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ELEMENTAR
Elementar 1
Për studentët e nivelit elementar që mund të komunikojnë
dhe të shkëmbejnë informata të thjeshta.
Libri: Alter Ego + 1

Elementar 2
Për studentët e nivelit elementar që mund të komunikojnë
dhe të shkëmbejnë informacione të thjeshta.
Libri: Alter Ego + 2
Do të mësoni të flisni për vetën tuaj, për botën profesionale, për
studimet, të jepni këshilla dhe mendime për çështjet që kanë të
bëjnë me jetën e përditshme.
Në fund të sesionit studentët mund të hyjnë në provimin DELF A2.
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Ky kurs ka për qëllim të përforcoj aftësitë tuaja për të bashkëvepruar
në frëngjisht mbi tema të zakonshme, rreth gjërave që ju interesojnë,
për të përshkruar më mirë mjedisin tuaj. Në fund të sesionit, ju
do të jeni në gjendje të flisni më qartë për shumë tema të jetës së
përditshme.
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MESATAR
Mesatar 1
Libri: Alter Ego + 2
Do të mësoni të shprehni indinjatën tuaj ! Do të mësoni se si të shprehni
keqardhje apo dëshirë, por jo vetëm kaq; do të mësoni kohën e ardhme, të
bëni përmbledhje dhe supozime, gjithashtu do të jeni të përgatitur gjuhësisht
për të planifikuar një qëndrim në një vend frankofon.

Mesatar 2
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Për studentët që kanë përfunduar nivelin Mesatar 1.
Libri: Edito B1
Në fund të sesionit ju do të jeni në gjendje për të përballuar shumicën
e situatave që hasni gjatë udhëtimeve në vende frankofone. Do ta keni
mundësinë ta shprehni mendimin tuaj dhe të merrni pjesë në debate.

Përforcim i të folurit
Për studentët të cilët tashmë kanë një njohuri të mirë të frëngjishtes (B1.3 /
B2) dhe të cilët dëshirojnë të përforcojnë nivelin e tyre gjuhësor nëpërmjet
zbatimit të detyrave konkrete. Përmes dokumenteve autentike (video, foto,
këngë, artikuj gazetash ...), ju do të diskutoni dhe në mënyrë progresive do të
filsni më natyrshëm.

Kafe Muhabet
Ky kurs do të mbahet nga një profesor që gjuhë amtare e ka frëngjishten.
Kafe muhabet ju jep një mundësinë për të ushtruar frëngjishten tuaj në një
ambient të zakonshëm, duke folur për tema të ndryshme si për lajmet,
kulturën, përvojat e jetës apo çdo temë që i intereson grupit.
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GJUHËT LOKALE
Gjuhë shqipe 1
Sapo keni ardhur në Prishtinë? Mund të numëroni me gishta fjalët që dini në
gjuhën shqipe?
Ejani te ne për të mësuar bazat e gjuhës shqipe dhe kështu të jeni në gjendje
të bisedoni rreth shumë situatave të përditshme.

Gjuhë shqipe 2
Për ata që tashmë kanë një nivel të caktuar të shqipes por dëshirojnë ta
përforcojnë nivelin e tyre.

Dëshironi të mësoni bazën e gjuhës serbe ?
Ejani në kurset tona për të mësuar bazat e një gjuhe zyrtare të Kosovës.
Përveç kësaj, serbishtja flitet në Serbi, në Mal të Zi, në Kroaci dhe në Bosnje.

Gjuhë serbe 2
Për ata që tashmë kanë një nivel caktuar të serbishtes por dëshirojnë ta
përforcojnë nivelin e tyre.
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Gjuhë serbe 1

