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Le French survival kit
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15 French idioms that you should know to sound cool in French
Oh là là !

Oh dear !

Se mettre le doigt dans l’œil

Literal translation: to put your
finger in your eye
Meaning: : To delude oneself to make a mistake

Donner sa langue au chat

Literal translation: to give one’s
tongue to the cat
Meaning: to give up or stop
guessing when you don’t know
the answer

Sucrer les fraises

Literal translation: to sweeten
the strawberries
Meaning: to be a bit doddery

Les doigts dans le nez

Literal translation: the fingers in
the nose.
Meaning: easily / with my eyes
closed.

Se regarder le nombril

Literal translation: to gaze at
your navel
Meaning: to be egocentric; pretentious; selfish

Etre soupe au lait

Literal translation: to be milky
soup
Meaning: to be short-tempered
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Literal translation: To have a
wooden face
Meaning: to be hungover

Faire l’andouille

Literal translation: to make the
sausage.
Meaning: to do something
ridiculous.

Avoir le cafard

Literal translation: to have the
cockroach.
Meaning: to be depressed.

Ah la vache

Literal translation: Oh the cow
Meaning: Oh my god

S’occuper de ses oignons

Literal translation: To take care
of one’s onions
Meaning: to mind your own
business

Avoir les dents longues

Literal translation: to have long
teeth
Meaning: to be ambitious

Avoir le coup de foudre

Literal translation: to have a
lightning strike
Meaning: love at first sight
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Avoir la gueule de bois
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Kurse të frengjishtës
Kursi fillestar
45 orë

Orari

Çmimi

Fillestar 1

E martë / E enjte (10:30 – 12:00)

110€ / 90€*

E martë / E enjte (16:15 – 17:45)

110€ / 90€*

E hënë / E mërkurë (18:00 – 19:30)

110€ / 90€*

E martë / E enjte (18:00 – 19:30)

110€ / 90€*

E hënë / E mërkurë (10:30 – 12:00)

110€ / 90€*

E hënë / E mërkurë (18:00 – 19:30)

110€ / 90€*

E martë / E enjte (18:00 – 19:30)

110€ / 90€*
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Fillestar 2

Kursi elementar
45 orë

Orari

Çmimi

Elementar 1

E martë / E enjte (18:00 – 19:30)

110€ / 90€*

Elementar 2

E martë / E enjte (18:00 – 19:30)

110€ / 90€*

Kursi mesatar
45 orë

Orari

Çmimi

Mesatar 1

E hënë / E mërkurë (18:00 – 19:30)

110€ / 90€*

Mesatar 2

E hënë / E mërkurë (18:00 – 19:30)

110€ / 90€*

Mesatar 3

E hënë / E mërkurë (18:00 – 19:30)

110€ / 90€*

Kursi
i avancuar

Orari

Çmimi

E martë / E enjte (18:00 – 19:30)

110€ / 90€*
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Kafe e muhabet
15 orë

Orari

Çmimi

E mërkurë 10:30 – 11:30

60€

Përgatitja për DELF Orari
1 – 4 shkurt 18:00 – 20:00

Çmimi
40€

Gjuhët lokale
Orari

Çmimi

Shqip

E hënë / E mërkurë (18:30 – 19:30)

120€

Serbisht

E martë / E enjte (18:30 – 19:30)

120€

Kursi privat

Koha (Orari sipas dëshirës)

Çmimi

Frëngjisht
Shqip
Serbisht

60 minuta

23€

1 deri në 4 studentë

+ 10 Euro / Studentë më shumë
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*Çmimi 90 euro është vetëm për studentët e Universitetit të Prishtinës
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FILLESTAR
Fillestar 1

Për fillestarë të vërtetë
Libri: Alter ego + 1
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Do të mësoni, të kuptoni dhe të përdorni fraza bazike që do t’ju
lejojnë të bisedoni me të tjerët në frëngjisht në lidhje me jetën e
përditshme.

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 veten, për jetën tuaj të përditshme,të
tregoni se çfarë ju pëlqen dhe çfarë nuk ju pëlqen. Do të mësoni të
shpreheni në të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen.
Në fund të këtij niveli studentët mund të hyjnë në provimin DELF A1.
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ELEMENTAR
Elementar 1

Ky kurs ka për qëllim të përforcojë aftësinë tuaj 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 në
shumë tema të jetës së përditshme .

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 veten, për botën profesionale, për studimet tuaja , të jepni këshilla dhe mendime për çështjet që kanë të
bëjnë me jetën tuaj të përditshme .
Në fund të sesionit kursistët mund të hyjnë në provimin DELF A2
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Për studentët e nivelit elementar që mund të komunikojnë
dhe të shkëmbejnë informata të thjeshta.
Libri: Alter Ego + 1
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MESATAR
Mesatar 1
Libri: Alter Ego + 2
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Do të mësoni të shprehni indinjatën tuaj ! Do të mësoni se si të shprehni
keqardhjen tuaj dhe dëshirat, por jo vetëm; do të mësoni të ardhmen, të bëni
përmbledhje dhe supozime, gjithashtu do të jeni të përgatitur gjuhësisht për
të planifikuar një qëndrim në një vend frankofon.

Mesatar 2
Për kursistët e nivelit mesatar 2
Libri: Edito B1
Në fund të sesionit ju do të jeni në gjendje për të përballuar shumicën e
situatave që ju hasni gjatë udhëtimeve në vende frankofone. Do ta keni
mundësinë ta shpreheni mendimin tuaj dhe të merrni pjesë në debate.

Mesatar 3
Për kursistët e nivelit mesatar 3
Libri: Edito B1
Do të shkruani disertacione për çështje sociale,do të analizoni mediat dhe do
të zotëroni pikat më komplekse gramatikore ( lidhoren, emërzimin, vendin
e mbiemrave në fjali). Do të argumentoni dhe të jepni mendimin tuaj gjatë
këtij sesioni. Në fund të këtyre 15 javëve mund të hyni në provimin DELF B1 .
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AVANCUAR

KURSE TË VEÇANTA
Përgatitja për DELF

Është një kurs përgatitor për të hyrë në provimin DELF në shtator.
Të katër kompetencat/shkathtësitë do të punohen me ushtrime të ndryshme
të dëgjuarit, të folurit, të kuptuarit e shkrimit dhe shkrimi.
Sesioni i ardhshëm DELF-it : 21-24 shtator 2015

Kafe e Muhabet

Ky kurs do të mbahet nga një profesor që gjuhe amtare e ka frëngjishten
Kafe e muhabet ju jep një mundësinë për të ushtruar frëngjishten tuaj në
një ambient të zakonshëm, duke folur për tema të ndryshme si për lajmet
aktuale, kulturën, përvojat e jetës apo çdo temë që i intereson grupit.
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Për ata që janë më të avancuar në frëngjisht
Gjatë këtij kursi që zgjat 15 javë, ju do të mësoni shkathtësitë e komunikimit
të pritura në nivelin B2.
Në këtë nivel, ju keni një shkallë të rrjedhshmërisë dhe spontanitet në
gjuhën frënge në pothuajse të gjitha situatat e komunikimit dhe mund të
korrigjoni gabimet tuaja .
Në fund të sesionit, ju do të jeni në gjendje të komunikoni në mënyrë të
pavarur në një mjedis frankofon.
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GJUHËT LOKALE
Gjuhë shqipe

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 dhe kështu të jeni në gjendje të
bisedoni në shumë situata të përditshme.
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Gjuhë serbe

Mësoni bazën e gjuhës serbe
Ejani në klasën tonë për të mësuar bazat e një gjuhe zyrtare të Kosovës që
flitet në Serbi, në Mal të Zi, në Kroaci, në Bosnje dhe vendet fqinje.

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 është falas për studentët e Aleancës Franceze.
BËHUNI ANËTAR I ALEANCËS FRANCEZE DHE KOMUNITETIT FRANKOFIL!
Regjistrimi në recepcion. Tarifa : 2 euro
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MËSONI MË SHUMË
SE NJË GJUHË!
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Alliance Française de Pristina
KCSF building, 3rd floor
Street Fazli Grajqevci, 4/a
10000 Pristina, Kosovo
+377 44 309 094 | +381 38 242 005
info@af-pristina.com | www.af-pristina.com
www.facebook.com/AFpristina
Orari: E hëne-E enjte 10am-6pm / E premte 10am-2pm

