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INTEGRAL
Arsimim pa kufi
Kurse gjuhe jashtë Shqipërisë në pranverë, verë dhe dimër për fëmije dhe të rinjtë
Kurse intensive vjetore për të rritur brënda dhe jashtë Shqipërisë
Kurse përgatitore për testime si: IELTS, TOEFL etj. brënda dhe jashtë Shqipërisë
Shkolla të mesme dhe programe përgatitore për hyrjen në universitete jashtë Shqipërisë
Ndjekja e studimeve universitare në Europë dhe SHBA

II

Të dashur klientë,
Në çdo sezon, fëmijët që duan të fillojnë kurse jashtë shtetit dhe prindërit e tyre, vijnë në zyrën tonë
plot me pyetje dhe paqartësi në lidhje me cfarë do
të thotë një kurs veror jashtë shtetit. Gëzimi i fëmijëve që mendojnë për argëtimin në pushimin e
verës nuk është i mjaftueshëm për të qetësuar
emocionet dhe shqetësimet e prindërve që nisin fëmijët për herë të parë jashtë vëndit dhe duan të
dinë detaje rreth programit, udhëtimit, rreth fëmijëve të tjerë dhe të profesorëve. Disa kanë frikë se
djali ose vajza e tyre janë tepër të vegjël për një eksperiencë të tillë.
Përveçse për të rekomanduar programet arsimore
që ndihmojnë fëmijëve në zhvillimin në aspektin
akademik dhe personal, misioni i konsulentëve të
Integralit është të sigurohen për një eksperiencë sa
më të kënaqshme për nxënësit në kursin veror dhe
për prindërit e tyre. Prandaj, duam t’ju sigurojmë
që në fillim të këtij katalogu që Integrali punon me
organizatorë profesionistë, të cilët marrin parasysh

dhe kanë kujdes të eliminojnë të gjitha problemet
që mund të ndodhin gjatë kursit.
Fëmijët mbikqyren gjatë gjithë kohës dhe inkurajohen që të shprehin mendimet, por edhe shqetësimet stafit të kursit veror e deri më tani asnjë fëmijë
nuk është ankuar se ka qënë i lënë pas dore. Programi i nxënësve është strikt dhe zakonisht mund
të mësohet përpara nisjes, në mënyrë që prindi të
dijë çdo moment çfarë bën fëmija e tij, cilat janë
oraret që mund të telefonoj në shtëpi dhe cilat janë
aventurat që e presin. Kjo është arsyeja përse i inkurajojmë prindërit që të vijnë për një takim në
zyrën tonë. Së bashku, mund të qartësojmë me
durim këto pika, në mënyrë që kampi veror të jetë
një periudhë relaksimi edhe për prindërit. Ju
ftojmë të lidheni me ne për të planifikuar së bashku pushimin e rradhës së fëmijëve tuaj dhe shpresojmë të lexoni me kënaqësi katalogun tonë.

Stafi i Integral
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Me Integralin
udhëtimi është
më i lehtë
Vera nuk është aq larg, sa duket
Në Integral jemi në dijeni të kësaj dhe jemi kujdesur t'ju ofrojmë mundësitë më të mira
për pushimet e fëmijëve tuaj si dhe të organizojmë udhëtimin e tyre në mënyrë sa më
të sigurtë.

Për udhëtimin e qetë të fëmijës tuaj,
ne do t’ju sigurojmë:
Bluza portokalli:

Pse portokalli? Pas
eksperimenteve të shumta me ngjyrat zgjodhëm
portokallinë, pasi është një ngjyrë e lehtë për të
dalluar fëmijën tuaj në mbërritje në aeroport.

TRAVEL PACK

Travel kit:
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Që të jemi të sigurt, se asgjë nuk
do të harrohet në shtëpi ose
në aeroportë, çdo fëmijë
merr një set udhëtimi, të
cilin e mban të lidhur në
qafë. Ajo përmban të gjitha
dokumentat e domosdoshme (udhëzim për udhëtimin, dokumenta, bileta
dhe sigurimi shëndëtësor)

Etiketa për bagazhin: të plotësuara me
adresat e nxënësve në qendrën gjuhësore dhe në
Shqipëri.

24 /7 numër emergjencë: Që të kemi
gjithnjë lidhje me ju, gjatë kohës së udhëtimit ju
vëmë në dispozicion një numër telefoni, në rast
emergjencë.

Këshilla të dobishme për prindërit
Në momentin e regjistrimit, do të merrni një
broshurë speciale ku do të gjeni një listë me çfarë
duhet dhe nuk duhet të merrni, informacione
rreth lekëve të xhepit, sugjerimet sesi duhet të
veproni në rast se fëmija juaj ngelet pa lekë, si të
përdori sigurimin shëndetësor e shumë të tjera.

Takime para nisjes
Sado shpesh të keni udhëtuar me avion, kur
bëhet fjalë që fëmija juaj do udhëtojë pa ju, do
t'ju lindin shumë pyetje, përgjigjet e të cilave
mund ti merrni nga ne. Prandaj, para nisjes, ftojmë të gjithë prindërit (dhe fëmijët, nëse dëshirojnë) për një takim në zyrën tonë.

Pritja në aeroport
Nëse keni zgjedhur shërbimin e transportit nga/deri në aeroport, fëmija juaj do të pritet/përcillet nga një përfaqësues i
qendrës gjuhësore dhe do të transportohet deri në vendin e
sistemimit me autobuzin e shkollës ose me taksi. Nëse fëmija
do të transportohet me autobus, atëherë ai do të duhet të
presë edhe ardhjen e fëmijëve të tjerë dhe autobuzi mund të
niset vonë.
Disa shkolla për kthim ofrojnë vetëm transport deri te aeroporti pa përcjelljen deri në check-in. Kjo është e regjistruar në
katalogun tonë (ku përfshihet dhe taksa) dhe nëse qendra e
ofron këtë shërbim kundrejt një pagese, kemi shtuar edhe
mundësinë e kërkesës për tu shoqëruar në check-in.

Shoqërim me stjuardesë
Për nxënësit nën moshën 12 vjeç është e detyrueshme që të
shoqërohen nga një stjuardesë deri në momentin e takimit me
përfaqësuesin e qëndrës gjuhësore. Ky shërbim mundësohet
nga shumica e kompanive ajrore kundrejt një pagese.

Informacion shtesë
Festat zyrtare
Në disa shtete ka festa zyrtare edhe gjatë pushimit veror. Në
disa qendra gjuhësore në ditët e festave zyrtare nuk zhvillohen
orë mësimore. Shumica e qëndrave verore organizojnë programe argëtuese ato ditë. Për tu orientuar nëse shkolla e zgjedhur respekton festat kombëtare, mund të shikoni listën e
ditëve festive në seksionin "Datat e fillimit".

Ushqimi
Ushqimi që ofrohet është i shëndetshëm dhe ushqyes, por nuk
mund të thuhet, se është njësoj si ai në shtëpi. Ai është në përputhje me kuzhinën kombëtare të vendit përkatës, dhe përfshin
gatime të njohura ndërkombëtare. Ekziston mundësia për të
zgjedhur një menu vegjetariane. Për dieta të tjera ushqimore,
është e nevojshme t'i drejtoheni qendrës.

Alergji
Në rastet kur udhëtojnë dy fëmijë dhe njeri prej tyre është më i
madh se 12 vjeç, nuk do të shoqërohen së bashku në aeroport,
me përjashtim të rastit kur paguhet shërbimi shtesë "Shoqërim
me stjuardesë" edhe për fëmijën e madh.

Në rast se fëmija ka ndonjë alergji ndaj ushqimeve të caktuara,
ilaçeve etj., në momentin e regjistrimit prezantohet informacion i hollësishëm, i cili do të jepet në qendrën gjuhësore.
Regjistrimi do të bëhet sapo të konfirmojë shkolla, se dieta
mund të zbatohet.

Disa qendra gjuhësore kërkojnë pagesë shtesë për pritjen ose
për përcjelljen e fëmijës së pashoqëruar, sepse jashtë shtetit
ata udhëtarë kalojnë check-in në një sportel të veçantë.

Regjistrim me miq
Nëse fëmija juaj dëshiron të niset bashkë me miq, nuk është e
detyrueshme që ata të regjistrohen bashkë, por është mirë të
na thoni emrat e fëmijëve të tjerë.

Shpërndarja e tyre në të njëjtën familje ose dhomë nuk është e
sigurt, sikurse edhe ndarja e klasave bëhet në bazë të zotërimit
të gjuhës, dhe jo në bazë të regjistrimit së bashku. Nëse 5 miq
zgjedhin të njëjtën qendër, në një datë, për një kurs të njëjtë,
atëherë mund të shfrytëzoni zbritjen Miq – 5 % nga taksa e
kursit.
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PIR

Praktikë
Interesante
e Re
10 ngjyrat
цветни
eПИН-а
PIR-it
për
за вашия
kursin курс
tuaj

Njihuni me vëndasit
Shkoni në Britaninë e Madhe, Francë, Zvicër ose Gjermani për të komunikuar
me kolegët britanikë, francezë, zvicerianë ose gjermanë. Familja mikpritëse
do të të marri në aeroport nie rozumiem o co tu chodzi.

Traditë dhe klasë
Kurset e gjuhëve të huaja në një shkollë tradicionale me konvikt ju garantojnë një eksperiencë të paharrueshme. Fëmija juaj do të gëzojë kushtet e
ofruara nga shkolla dhe siguria e tij në kampus është e garantuar. Falë stafit
të shumtë, secili do të marrë vëmendjen dhe kujdesin në çdo moment.

Student i ardhshëm
Programet që shoqërohen me këtë simbol, ofrojnë kurse që zhvillohen në
bazë universitare. Ato ndodhen zakonisht në qytete të mëdhaja, ku nxënësit
jetojnë në dhoma individuale dhe janë të lirë të shijojnë jetën si studentë të
ardhshëm.

Kursen!
Kërkoni ofertat e çmimeve më me leverdi të këtij sezoni? Ndiqni këtë simbol
dhe do surprizoheni!
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Adhuroj të studioj
“Sa më shumë, aq më mirë”. Nqs ndan dhe ti mendimin e Uini Pu-së, atëherë PIR-i blu
është ai që të përshtatet. Me ndihmën e tij do të gjesh kurset më intensive të katalogut tonë. Përgatitu për të paktën 28 orë studimi në javë.

Ekspert në gjuhët e huaja
Këto kurse janë të përshtatshme për ty nqs ke të paktën njohuri në nivelin elementar
të gjuhës. Përveç kësaj do të marrësh informacione bazë në fusha si: design, biznes
dhe ekonomi, matematika, letërsia, juridiku, politika etj. Ofrohet mundësia për
mësimin në dy gjuhë.

Gjahtari i diplomave
Jeni gati për të dhënë provimet IELTS, TOEFL ose SAT? Do të verifikosh nivelin e gjermanishtes ose italishtes me DaF, ZD ose DELF? Atëherë mos hezito të regjistrohesh në
kurset për përgatitje të specializuar, të cilat do të të bejnë një nxënës të shkëlqyer.

Sporti si pasion
Programet të cilat kanë këtë simbol bashkojnë kurset e gjuhës me mundësinë për të praktikuar sportin e preferuar me një trajner profesionist dhe për të eksperimentuar me një gjë
të re: kajak , rafting, hipizëm, surfing, golf, buggy, ngjitje në shkëmbinj, paragliding. Mos e
humbisni mundësinë për tu trajnuar me "Arsenal" (Exsportise, Queenswood), "Chelsea"
(Caterham) ose "Milano" (Lugano).
Klubi i talenteve të reja
Dëshiron të ngjitesh në skenë ose të hedhësh hapat e parë në industrinë e filmit, në
arkitekturë, design ose fotografi? Të tërheq muzika, teatri dhe piktura? Kërko kurset me
këtë simbol për t’i lejuar artistit brënda teje të gjejë fushën më të përshtatshme për tu shprehur.

Pushime në familje
Përfaqëson një shans për prindërit të cilët mendojnë që është shumë herët t’i lënë
fëmijët vetëm. Së bashku me ju, ose me gjyshin/gjyshen, fëmija mund të fillojë ekskursionet gjuhësore që prej moshës 6 vjeç. Pushimet në familje ju ofrojnë një
mundësi të shkëlqyer për të mësuar gjuhët e huaja së bashku ose thjesht për tu relaksuar, ndërkohë që fëmija merr pjesë në kurse.
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Programe verore
Më shumë se një kurs gjuhësor!

Akomodimi në familje pritëse

Kampi veror ju jep mundësinë të përjetoni gëzimin e komunikimit në një gjuhë të huaj, në një atmosferë të këndshme
dhe miqësore në qendrën gjuhësore. KËTU NUK KA DETYRA
SHTËPIE! Të entuziazmuar nga lojërat dhe argëtimet, ju në
mënyrë spontane shfrytëzoni të gjitha dituritë që keni dhe
përvetësoni dituri të reja nëpërmjet komunikimit.

Nëse doni të njiheni me kulturat e tjera nga afër dhe pëlqeni atmosferën familjare, atëherë akomodimi në një familje
mikpritëse është shumë e përshtatshme për ju. Familjet
mikpritëse zgjidhen me kujdes. Nxënësit më të vegjël shoqërohen çdo ditë deri në shkollë. Qëllimi i akomodimit me familjen
mikpritëse është, që ju të ndjeni veten si në shtëpi, që nga momenti i ardhjes.

Kursi gjuhësor i kampit veror është tepër i dobishëm, sepse
ngjan shumë me kushtet, në të cilët mësohet gjuha amtare.

Akomodimi në kampus
Ky lloji akomodimi është i përshtatshëm për nxënësit më të
pavarur, por edhe për ata që miqësohen lehtësisht me
moshatarët e tyre. Konviktet janë të përshtatshme edhe për
nxënësit më të vegjël (7-12 vjeç), ku ndodhen nën mbikqyrje të
përhershme.

Koha e lirë
Koha e lirë është një pjesë e rëndësishme e kursit, sepse
përfshin ushtrimin e gjuhës. Qëllimi është që ju të kombinoni argëtimin me praktikimin e gjuhës. Dhe pasi dy të rinj
nuk mendojnë njësoj çfarë dëshirojnë të bëjnë, ka grupe interesash – për shembull ekip i futbollit ose grup teatror, ose
ekskursione. Kujdestarët për kohën e lirë mbikëqyrin për
sigurinë tuaj dhe me kënaqësi do të pranojnë idetë tuaja
për lojëra, ekskursione ose argëtime të reja.

Nj ë j avë n ga p u s hi mi
E diela

E hëna

E marta

E mërkura

Orë mësimore

golf

Përcjellja dhe pritja në aeroport. Akomodimi në familjen
mikpritëse ose në kampus.

plazh

Orë mësimore

ekskursion

Mbrëmja “Mirë se keni ardhur”.

diskotekë

E ënjta
Orë mësimore

E premtja

E shtuna

E diela

Ekskursion

Orë mësimore

argëtime të
ndryshme.
WOW

Parku ujor

laser game
Natën e
mirë.
Mbrëmja e lamtumirës
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SHBA

Gjermani
Malta
Britania e Madhe

PËRMBAJTJE
SHBA
Fort Lauderdale, Florida
Tufts University, Boston

Zvicër
(16+ vjeç)
(15-18 vjeç)

Faqe 8
Faqe 8

Pace University, Manhattan

(14-18 vjeç)

Faqe 9

Marymount California University

(12-17 vjeç)

Faqe 10

Leysin American School

(7-18 vjeç)

Lyceum Alpinum Zuoz

(10-17 vjeç)

Faqe 33

(6-16 vjeç)

Faqe 34

Institut auf dem Rosenberg, Arosa

Francë
Cannes

Algarve

(12-18 vjeç)

Faqe 10

Malta
Freestyle Malta
EC Malta
Sprachcaffe Malta

(16-20 vjeç)

Faqe 12

(18+ vjeç)

Faqe 12

(14-21 vjeç)

Faqe 13

Britania e Madhe
Wycliffe College

(8-17;18+ vjeç)

Faqe 14

Farringtons School

(10-16 vjeç)

Faqe 14

Pangbourne College

(10-17 vjeç)

Lancing

(13-18 vjeç)

Caterham School
Stafford House, Londër

(13-17 vjeç)

Faqe 34

(8-18 vjeç)

Faqe 35

(6-17;17+ vjeç)

Faqe 36

(10-18 vjeç)

Faqe 37

Coasta de Azur, Nisa

(8-17 vjeç)

Faqe 38

Belgia, Spa & Liege

(9-18 vjeç)

Faqe 39

Ecole de Roches

Portugalia

(8-16 vjeç)

Faqe 32

Pushime në Paris
Passy Buzenval

Itali
Ligniano

(12-18 vjeç)

Faqe 40

Milano

(18+ vjeç)

Faqe 40

Romë

(16+ vjeç)

Faqe 41

(17 vjeç)

Faqe 42

Gjermani
Berlin - Munchen - Frankfurt
International Summer University

(17+ vjeç)

Faqe 44

Faqe 15

Hannover

(18+ vjeç)

Faqe 45

Faqe 16

Kamp aventurash , afër Munchen

(12-17 vjeç)

Faqe 46

Faqe 17

Konstanz

(18+ vjeç)

Faqe 46

Kurs për të rinjtë, Frankfurt

(14-17 vjeç)

Faqe 47

(9-16 vjeç)

Faqe 48

(16+ vjeç)

Faqe 18

University of Sussex, Brighton

(16-20 vjeç)

Faqe 19

Weimar

(12-16 vjeç)

Faqe 50

Ardingly College, afër Brighton

(8-17 vjeç)

Faqe 20

Bad Schussenried

(10-17 vjeç)

Faqe 50

(14-17 vjeç)

Faqe 51

Bregu Perëndimor, Brighton

(14-21 vjeç)

Faqe 20

d'Overbroeck's College

(14-17 vjeç)

Faqe 21

(9-17 vjeç)

Faqe 22

(12-17 vjeç)

Faqe 24

Exsportise
Millfield School

Schule Schloss Salem

Austri
Kurs pushimi, Vienë
Vienë, Kurse 16+

(16+ vjeç)

Faqe 52

(16-19 vjeç)

Faqe 53

Colegio Calazans

(5-18 vjeç)

Faqe 54

Colegio Sampere

(13-17 vjeç)

Faqe 54

(8-18 vjeç)

Faqe 55

(14-17 vjeç)

Faqe 56

Vienë

Corpus Christi College, Cambridge University(14-17 vjeç)

Faqe 27

King's Oxford

(16+ vjeç)

Faqe 28

(14-16 vjeç)

Faqe 29

(13-18; 25+ vjeç)

Faqe 30

Caxton College

(7-18 vjeç)

Faqe 31

Barcelona - kurs për të rinjtë

CATS College Canterbury
Academic summer, DLD London
Verë akademike në Sidcot

Spanjë
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Fort Lauderdale, Florida
Mosha: mbi 16 vjeç
Akomodimi: familje pritëse / kampus
Studimi: 16, 20 ose 28 orë/ javë
Datat e udhëtimit:
E shtunë - E shtunë, E dielë - E dielë.
Kursi zhvillohet gjatë gjithë vitit.
Grupi: maksimumi 15 nxënës

Boston
Rreth shkollës
Qendra e gjuhëve të huaja ndodhet në zemër
të qytetit Fort Lauderdale, në bulevardin Las
Olas. Nxënësit kanë në dispozicion salla moderne kursi, salla informatike dhe akses në internet Wi-Fi.
Kursi standart (20 orë studimi)
Përfshin 20 orë gjuhe angleze në javë

Taksa përfshin:

Tufts University
Mosha: 15-18 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 orë/ javë
Mbërritja / nisja: e diel /e diel
Periudha: 26 qershor - 7 gusht
Kohëzgjatja: 2-6 javë
Grupi: maksimumi15 nxënës

Kursi intensiv (28 orë studimi)

Akomodimi bëhet në familje pritëse
16, 20 ose 28 orë anglisht /javë
Materiale studimi , çertifikatë , test
Akses në internet dhe WiFi
Telefon 24/24 orë në rast urgjence
Transferim nga/ deri në aeroportin F. Lauderdale

Në kursin standart shtohen 8 orë përgatitje gjuhësore fakultative, në varësi të nivelit dhe nevojave të nxënësve.

Taksa përfshin:

Kursi kryesor (16 orë studimi)

Akomodim në kampus

Programi lejon një ekuilibër perfekt ndërmjet
kurseve dhe kohë të mjaftueshme për turne. 16
orët e studimit zhvillohen nga e hëna në të enjte.
Programi kërkon vizë turistike.

Përfshihen të trija vaktet ( dreka e ngrohtë)
20 orë të gjuhës angleze/ javë
Test për vleresimin e nivelit të njohurive
Materiale studimi

Akomodimi

Datat e fillimit dhe taksa në dollar:
Kurset fillojnë cdo te Hënë gjatë vitit. Arritje është të shtunën ose
të dielën.
1,18 Janar, 15 Shkurt, 30 Maj, 4 Korrik, 5 Shtator, 10 Tetor, 24 dhe
25 Nëntor jane pushimet zyrtare dhe nuk zhvillohet mësim.
Kursi 16+
20 orë
28 orë
16 orë

2 javë
$ 1631
$ 1811
$ 1541

3 javë
$ 2248
$ 2518
$ 2113

4 javë
$ 2865
$ 3225
$ 2685

javë shtesë

$ 617
$ 707
$ 572

Depozitë për dëme: 100$ (në mungesë të dëmeve, kthehet
mbrapsht)

Tarifë shtesë për transfertat:
Transfertë në dhe nga aeroporti i Miamit

$ 88 (2 drejtime)

Tarifa shtesë për akomodimin:
Në Familje në sezon (19 qershor - 28 gusht)
$ 28 / javë
Rezidencë 18+ dhomë individuale
$ 392 / javë
Rezidencë studio 16 – 17, dhomë dyshe me tualet
$ 7 / javë
Rezidencë studio 16 – 17, dhomë individuale me tualet $ 210 / javë
Rezidencë apartament 16 – 17 për dy persona, me tualet $ 35 / javë
Rezidencë apartament 16 – 17 për një person me tualet $ 252 / javë
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Familje - 16 + vjeç
Akomodimi bëhet në dhoma dyshe me TV
dhe Wi-Fi, dy vakte të përfshira. Paguhet një
tarifë shtesë për dhomë individuale. Tualete
janë brënda në dhomë ose të perbashkëta.
Te gjitha familjet jetojnë pranë stacionit të
transportit publik, jo më shumë se 10 kilometra nga shkolla.
Rezidencë - 16-17 vjeç
Rezidenca Green Island Inn është 20 minuta
larg stacionit të transportit public nga shkolla. Akomodimi është bërë në dhoma individuale me tualet, gjithashtu ka dhe studio. Ushqimi nuk është i përfshirë. Studentët që ushëtojnë bashkë mund të rezervojnë një dhomë bashkë.
Rezidencë - 18 +
Akomodimi ne rezidencën Hampton Inn
ëshë bërë në dhoma individuale, ka një pishinë e cila është në dispozicion. Është e vendosur 10 minuta në këmbë larg shkolleës.

Çertifikatë për mbarimin e kursit
1 ekskursion një ditor/javë
5 ekskursione gjysëm ditore/ javë
Program argëtimi çdo ditë dhe darkë
Internet dhe Wi-fi
Mbikqyrje e përhershme të nxënësve
Telefon 24/24 orë në rast urgjence
Trasnferim nga/deri në aeroportin ndërkombëtar Boston

Datat e fillimit:
Çdo të shtunë dhe të diel duke filluar nga 26 qeshori deri në
datën e fundit të kursit më 7 gusht.
4 korrik- është festë kombëtare dhe nuk zhvillohen kurset.

Taksa në USD:
2 javë
$ 2840

3 javë
$ 4120

4 javë
$ 5400

javë shtesë

$ 1280

Taksë për regjistrim me vonesë: $170 ( më vonë se 6 javë përpara fillimit të kursit)
Depozitë për dëme: $100 (pagohet në mbërritje dhe rimburohet në fund të kursit)
Futboll (3-24 korrik) - $ 145 / jave

Pace University, Manhattan
Rreth shkollës
Kursi zhvillohet në universitetin prestigjoz
Tufts në Boston. Universiteti ndodhet në
Medford, 20 minuta larg qendrës së qytetit
dhe ka pishinë dimërore, fusha baseball dhe
basketball. Nxënësit kanë akses në salla interneti dhe Wi-fi.

Akomodimi
Familje + 16 vjeç
Akomodimi bëhet në dhoma dyshe me TV
dhe WiFi, mëngjesi dhe darka janë të përfshira. Bëhet pagesë shtesë për dhomat individuale. Tualetet janë individuale ose të
perbashkëta. Të gjithë familjet jetojnë afër
stacionit të autobuzit, jo më shumë se 10 kilometra nga shkolla.
Rezidencë 16-17 vjeç
Rezidenca Green Island Inn është 20 minuta
larg me transport publik nga shkolla. Akomodimi është në dhoma individuale me tualet, gjithashtu ka dhe studio. Ushqimi nuk
është i përfshirë. Studentet që ushëtojnë
bashkë mund të rezervojnë një dhomë
dyshe.
Rezidencë - 18+
Akomodimi ne rezidencën Hampton Inn
është në dhoma individuale me tualet, ka
gjithashtu një pishinë që ata mund ta përdorin. Është e vendosur 10 minuta në këmbë
larg shkollës. Nxënësit janë të akomoduar në
kampusin e universitetit, në dhoma dyshe
me banjo të përbashkët. Ofrohet shërbimi i
larjes së rrobave kundrejt një shume.

Mosha: 14 – 18 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 orë/ javë
Mbërritja / nisja: e dielë - e dielë
Periudha: 19 qershor - 7 gusht
Kohëzgjatja: 2 - 9 javë
Grupi: maksimumi 15 nxënës

Ekskursione
Në programin e kursit janë të përfshira 5 ekskursione gjysëm ditore, në vëndet turistike në
afërsi: universiteti Harvard, biblioteka kombëtare, muzeu i artit, i shkencave , etj. Ekskursionet
një ditore janë në Road Island, Salem, Hampton
Beach, Wrentham Village Premium Outlets.
Kundrejt një pagese mund të regjistrohesh dhe
në ekskursione në New York, Six Flags.

Kurset zhvillohen në Pace University, e vendosur në zonën Financial District, zonën jugore të Manhattanit. Në zonë gjenden galeri
arti të ndryshme, librari dhe restorante. Gjithashtu, ka transport publik pranë që të lidh
me vëndet turistike kryesore të qytetit.

Rreth kursit
Kurset e gjuhës angleze zhvillohen në ndërtesën kryesore të universitetit. Këto zhvillohen
në mëngjes ose në mbasdite.

Akomodimi

Test për vlerësimin e nivelit të njohurive

Ofrohet akomodim në kampus, që ndodhet
vetëm disa hapa larg kampusit. Dhomat kanë
2 ose 3 krevate. Banjot janë në çdo kat, raporti
ndërmjet dusheve dhe nxënësve është 1:6. Në
çdo dhomë ka internet kabllorë për kompjutera. Të gjithë nxënësit hanë vaktet në mensën e universitetit.

Materiale studimi

Sport dhe kohë e lirë

Çertifikatë për mbarimin e kursit

Për zhvillimin e aktiviteteve sportive përdoret
parku publik në afërsi. Organizohen lojra futbolli, baseball, frisbee dhe mini-olimpiadë. Në
mbrëmje ka program argëtimi ose shëtitje të
organizuar në qytet.

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus
Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)
20 orë të gjuhës angleze/javë

1 ekskursion një ditor në javë
5 ekskursione gjysëm ditore në New York në javë
Program argëtimi në mbrëmje
Internet

Ekskursione

Shërbim për larje të rrobave
Telefon 24/24 në rast urgjence
Transferim nga/deri në aeroportin ndërkombëtarë JFK

Sport
Organizohen aktivitete të ndryshme për kalimin e kohës së lirë që përfshijnë: futboll, kërcim, baseball, volejboll dhe mini-olimpiadë.
Gjatë mbrëmjeve organizohet karaoke,
shfaqje të filmave të ndryshëm, diskotekë, etj.

Rreth shkollës

Datat e fillimit:
Çdo të diel duke filluar që nga 19 qershori, duke patur parasysh mbarimin e kursit në 7 gusht.
4 korrik- është festë kombëtare dhe nuk zhvillohen kurset.

Taksat në USD:
2 javë
$ 3460

3 javë
$ 5020

4 javë
$ 6580

javë shtesë
$ 1560

Taksa për regjistrim me vonesë: €170 ( më vonë se 6 javë para
fillimit të kursit)
Depozitë për dëme: $100 (pagohet në mbërritje dhe rimbursohet në fund të kursit)

Programi javor përfshin ekskursione nga e
hëna në të premte, ku do të vizitohen vëndet
turistike të New Yorkut: shëtitje në Manhattan, vizitë në muze, Central Park, Chinatown,
Greenwhich Village, ura Brooklyn. Për këto
shëtitje, nxënësit kanë nevojë për abonim
për transportin publik (afërsisht 30 dollarë në
javë). Organizohen shëtitje në qytet gjatë
mbrëmjes. Ekskursione një ditore përfshijnë
Statujën e Lirisë dhe Ellis Island, Coney
Island, Woodbury Commons Outlet Mall, Brighton Beach. Kundrejt një pagese ofrohet vizita në muzeun Madame Tussauds, parkun e
argëtimeve Six Flags dhe në Philadelphia.
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Marymount California University

Algarve -

Mosha: 12-17 vjeç
Akomodimi: Rezidencë
Mësimet: 20 orë/javë
Datat e udhëtimit: E dielë – E shtunë
Datat: 3 Korrik – 6 Gusht
Kohëzgjatja: 2 – 6 javë
Grupe me 15 nxënës

Mosha: 12-18 vjeç
Akomodimi: kampus
Kursi: 24 orë të gjuhës angleze/javë
Mbërritja/nisja: e martë-e martë
Periudha: 5 korrik - 16 gusht
Kohëzgjatja: 2-6 javë
Niveli i studimit: A1- C2
Grupi: maksimumi 12 nxënës

Shkolla
Universiteti Marymount është i vendosur një
orë larg nga qëndra e Los Angeles dhe ka një
pamje madhështore nga Oqeani Paqësor.
Vendndodhja e kampusit është e shkëlqyer
për të bërë shëtitje si në Hollywood, në
plazhin e Santa Monica dhe Disneyland.

Kursi
Programi javor përfshine 20 mësime anglishteje të cilat janë ndarë në tre dite. Një pjesë e
klasave i janë dedikuar projekteve të punës në
lidhje me një ekskursion të ardhshëm. Studentët mund të përdorin dhomën e kompjuterit,
Wi-Fi, kafeterinë dhe një dhomë të përbashkët.

Akomodimi
Pagesa përfshin:
Qëndrim në rezidencë
Të treja vaktet e përfshira (ushqim i ngrohtë në drekë
dhe ushqim i paketuar gjatë ekskursioneve një ditore)
20 orë/javë Anglisht
Testi hyrës për vendosjen e nivelit të gjuhës
Materialet e studimit
Çertifikatë për mbarimin e kursit
3 ekskursione ditore në javë (java e fundit një eskursion)
Sport dhe kohë e lirë
Përdorimi i kompjuterave me internet dhe Wi-Fi
24 orë linjë emergjence
Transferta tek dhe nga aeroporti Los Angeles

Datat e fillimit:
Cdo të dielë nga 3 Korriku që konsisiton me mbarimin e kursit
në 6 Gusht.
4 Korriku është pushim zyrtar dhe nuk zhvillohet mësim.

Pagesat në Dollarin Amerikan:
2 javë
$ 2930

3 javë
$ 4225

4 javë
$ 5520

Javë shtesë

$ 1295

Depozitë garancie: $100 (depozitë e rikthyeshme që paguhet
në fillim të kursit dhe kthehet në fund nqs nuk ka dëmtime)
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Studentët janë akomoduar në shtëpitë e
vendosura në kampusin e San Pedro i cili
është rreth 20 minuta larg ndërtesës kryesore, salla e ngrënies dhe baza e programit
kryesor të kohës së lirë është zhvilluar. Transporti është i mundësuar tek dhe nga rezidenca. Akomodimi është i vendosur në banesa
me dy kate, dhomat janë me dy ose më
shumë krevate. Ka një tualet të përbashkët.
Në çdo rezidencë ndodhet një dollap personal për cdo rezident, dhomë pritje,
kuzhine, dhe nje bahce jashtë. Studentët
gjithashtu mund të përdorin lavanderin me
një pagesë të vogël.

Sport dhe kohë e lirë
Një herë në javë është një program gjysëm
ditor sporti. Universiteti ka një pishinë, fushë
basketbolli dhe tenisi. Çdo natë është organizuar një program i veçantë aktivitetesh: lojra, disko, filma, sport.

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus
Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)
24 orë të gjuhës angleze në javë
Test, material studimi, çertifikatë
Akses në pajisjet shkollore
1 ekskursion një ditor dhe ekskursione gjysëm ditore çdo
javë
Aktivitete të organizuara
Transferim nga/deri në aeroportin Faro ose Lisbonë ndërmjet orëve 10-18, në ditët e caktuara
Telefon 24/24 në rast urgjence

Datat e fillimit:

Ekskursionet

5, 19 qershor, 2 gusht

Programi përfshin tre ose katër ekskursione
ditore çdo javë. Destinacionet: Griffin Observatory dhe Hollywood, Citadel Outlet, Santa
Monika beach, Venice dhe Huntington, Getty
Center dhe Rodeo Drive, The Groves dhe
Farmers market, Universal studios, Six Flags,
Disneyland, Los Angeles, Country Museum of
Art.

Taksat në euro:
2 javë

4 javë

6 javë

1700

3400

5100

Kurs i përgjithshëm
Depozitë për regjistrim: 500 euro

Taksa shtesë:
Transferim jashtë orarit/ditëve të caktuara:
- Aeroporti Faro: 50 euro/ 1 rrugë
- Aeroporti Lisbonë: 200 Euro/1 rrugë

Anglisht në Portugali
Rreth qytetit
Shkolla ndodhet në Lagao, një qytet i vogël
me një popullsi afërsisht 6000 banorë, i vendosur në pjesën jugore të vendit, që i përket
zonës Faro, të qarkut Algarve. Çmimet e ulta,
ushqimet e mira e verërat e zonës, plazhet e
mahnitshme po tërheqin gjithnjë e më shumë turistë në këtë zonë. Aeroporti Faro
ndodhet afërsisht 40 minuta larg, ndërsa ai
në Lisbonë- më pak se dy orë.

Rreth shkollës
Është themeluar në vitin 1972 nga banorët e
vendit, me drejtues bashkëshortët Paul dhe
Eva Schelfhout. Qëllimi i tyre kryesor ka qënë
që t’ju ofroj fëmijëve të zonës mundësinë e
një edukimi cilesor. Me kalimin e kohës, projekti i tyre u zhvillua, shkolla duke fituar një
mirënjohje ndërkombëtare dhe një reputacion të shkëlqyer. Kurset verore me gjuhë të
huaj dhe sidomos programet akademike të

larmishme janë arsyeja përse këtu studiojnë
nxënës nga 30 shtete të ndryshme. Kampusi
ka një sipërfaqe prej 90 000 m dhe përfshin
40 klasa, 3 laboratorë shkencorë, 4 studio
arti, 2 klasa muzike, 2 salla informatike me
aksës në internet, klasë disegn dhe teknologji, bibliotekë, kuzhinë, mensë, qendër
mjekësore. Shkolla gjithashtu ka fushë futbolli, 3 salla për futboll të mbuluar, tre fusha
voljebolli dhe 3 basketboll, dy fusha tenisi,
pistë për atletizëm, sallë gjimnastike, studio
karateje, fushë badminton dhe pishinë të
mbuluar.

Rreth kurseve
Kurs i përgjithshëm
Përfshin 24 orë të gjuhës angleze në javë. Në
program janë të përfshira dhe mësime rreth
Europës, që përmbajnë tema historie, arti, e
kombeve dhe jetës së përditshme. Në mbërritje, nxënësit japin një test për caktimin e nivelit gjuhësor. Profesorët janë të punësuar

gjatë gjithë vitit nga International School of
the Algarve. Theksi kryesor nuk është mbi
gramatike, por mbi përdorimin e gjuhës angleze në përditshmëri. Në këtë mënyrë, nxënësit janë të inkurajuar të flasin gjuhën angleze jo vetëm në kurse por edhe gjatë aktiviteteve jashtëshkollore dhe ekskursioneve.

Akomodimi
Nxënësit janë të akomoduar në kampusin e
shkollës që ka një kapacitet prej 60 nxënës.
Djemtë dhe vajzat janë të akomoduar në anë
të ndryshme të ndërtesës. Dhomat janë individuale ose dyshe, me lavaman, kasafortë
dhe akses në internet Wi-fi. Përfshihen të trija
vaktet si edhe 2 snacks. Gjatë ekskursioneve
ofrohet dreka me vete, që përfshin sanduiçe,
fruta, ëmbëlsirë, pije. Për nxënësit që mbajnë
një dietë të caktuar ju ofrohet një menu tjetër. Stafi është në dispozicion të nxënësve
24/7 dhe në rast se është nevoja, sigurohet
vizitë mjekësore ose vajtje në spital.

Sport
Larmishmëria e fushave të sportit në këtë
qendër ju jep mundësinë nxënësve të praktikojnë sporte të ndryshme : futboll, patinazh,
badminton, not, tenis, basketboll, polo, volejboll, etj.

Koha e lirë
Aktivitetet jashtëshkollore të organizuara
përfshijnë program diskoteke, barbeque, karaoke, film, etj.

Ekskursione
Çdo të diel organizohen ekskursione një ditore. Destinacionet janë Silves Castle, Water
Park, Medieval Fair, Sea Life Park.
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EC Malta

Freestyle Malta
Mosha: 16 - 20 vjeç
Akomodimi: hotel
Studimi: 20 orë/ javë
Mbërritja / nisja: e shtunë – e shtunë; e
diel – e diel; e hënë - e hënë
Periudha: 18 qershor- 29 gusht
Kohëzgjatja: 2 - 10 javë
Grupi: 15 nxënës

Rreth shkollës
Kurset janë zhvilluar në ndërtesën moderne të
EC ne St. Julians. Dhomat e studimit kanë pajisje bashkëkohore: tabela të bardha interaktive,
ka WiFi dhe një bibliotekë.

Rreth kursit
Programi përfshin 20 orë të gjuhës angleze në
javë, të cilat zhvillohen një ditë në mëngjes dhe
një ditë në mbasdite.

Akomodimi

Taksa përfshin:
Akomodim në hotel, ku përfshihet mëngjesi dhe një vakt
20 orë studimi në javë
Test për vlerësimin e nivelit të njohurive
Materiale studimi

Nxënësit janë të akomoduar në disa hotele në
Sliema, në dhoma me 3 krevate, ajër të kondicionuar dhe televizor. Ofrohet mëngjesi e darka
dhe kundrejt një pagese edhe dreka. Largësia
deri në shkollë është afërsisht 10-25 minuta me
autobus. Kostoja e abonimit të transportit është
afërsisht 21 euro në javë. Hoteli ofron Wi-fi në
disa vende.

Koha e lirë

Çertifikatë për mbarimin e kursit
1 ekskursion një ditor në javë

Pagesa përfshin:
20 ose 30 mesime Anglisht në javë.
Testime, libra, çertifikate, Internet.
Hyrje në klubin e plazhit të shkollës (vetëm gjatë verës)
Transferta tek dhe nga aeroporti i Maltës. (vetëm nqs
akomodimi është në shkollë)

Datat e fillimit: cdo të Shtunë, të Dielë ose të Hënë gjatë vitit
1 Jan., 10 Shkurt, 25, 31 Mars, 7, 29 Qershor, 15 Gusht, 8, 21
Sht., 8, 13 Dhjetor janë pushime zyrtare dhe nuk bëhet mësim.

Datat e fillimit

Organizohen lojra të ujit, festa në jaht, barbeque. Për aktivitetet jashtë hotelit përdoret autobusi i shkollës. Ofrohet akses dhe në plazhin
privat të shkollës. Koha e lirë e nxënësve nuk
është totalisht e organizuar, në mënyrë që programi t’i përshtatet edhe nxënësve më te
pavarur.

Çdo të shtunë duke filluar që nga 18 qershori, dita e fundit e kursit

Sport shtesë

Shtesë për sezonin e lartë (13 Korrik - 2 Shtator) € 55 /javë

mësim.

Kundrejt një pagese, nxënësit mund të regjistrohen në kursin e zhytjeve.

Pagesë Individuale: € 100 / 2 mësime
Kurs Zhytje: Fillestarë- €400, Avancuar - €280

Taksat në euro:

Ekskursione

Program argëtimi gjysëm ditor 3 herë në javë
Transportim i organizuar për programin e argëtimit
Kartë për të hyrë në plazhin privat të shkollës
Telefon 24/24 orë në rast urgjence
Transferim nga/ deri në aeroportin e Maltës

29 Qershor dhe 15 Gusht janë pushimet zyrtare dhe nuk zhvillohet

Hotel

2 javë

3 javë

4 javë

javë shtesë

€ 1210

€ 1815

€ 2420

€ 605

Depozitë për dëme: €50 (i rimbursueshëm në fund të kursit)
Taksë për ndryshimin e detajeve të një kursi të konfirmuar: 80 Euro
Taksë shtesë fakultative:
Tre vakte ( dreka e ngrohtë me vete) €85/javë
Kurs zhytje €400/kurs
Kurs zhytje për të avancuar €280/javë
Ekskursion një ditor në Siçili €125

Kryesore 20 mësime
Intensiv 30 mësime

2 javë

3 javë

€ 445
€ 625

€ 645 € 845
€ 915 € 1205

€ 200
€ 290

€ 1035
€ 1260
€ 1125
€ 1350

€ 330
€ 405
€ 360
€ 435

Mini grupe 20 mësime € 705
Mini grupe 30 mësime € 855
Angl. Biznesi 20 mësime€ 765
Angl. Biznesi 30 mësime€ 915

4 javë

€ 1365
€ 1665
€ 1485
€ 1785

Javë shtesë

Përgatitja për TOEFL/IELTS € 1205/ 4 javë, € 2365 /8 javë

do të jetë 29 gusht.
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Mosha: mbi 18 vjeç
Akomodimi: familja/hotel/rezidencë
Ditët e udhëtimit: E shtunë – E shtunë, E
dielë – E dielë, E hënë – E hënë
Kursi është zhvilluar gjatë gjithë vitit
Grupet janë me 12 studentë
Niveli minimal: IELTS – mesatar, TOEFEL –
mbi-mesatar dhe me lartë

Do të vizitohen Medina, ishulli Comino, Valetta,
plazhi Paradise Bay. Sipas kërkesës, nxënësit
mund të regjistrohen edhe në ekskursionin një
ditor në Siçili.

Pagesë shtesë për akomodimin: Hotel - €45/dita
Familje, dhome dyshe, jo të gjitha vaktet - €175/javë
Familje, dhome individuale, jo të gjitha vaktet - €230/javë
Familje, dhome individuale, en-suite, jo të gjitha vaktet- €300/javë
Apartament, dhomë dyshe, jo të gjitha vaktet - €150/javë
Apartament, dhomë individuale, jo të gjitha vaktet - €255/javë
Apartament, dhomë dyshe me tualet, pa ushqim- €170/javë
Apartament, dhomë individuale, pa ushqim: €275/javë
Shtesë për akomodimin në sezonin e lartë (2 Korrik – 3 Shtator)
Familje: dhomë dyshe me tualet, pa ushqim: €60/javë
Rezidence ose apartament: dhomë dyshe €60/javë, dhomë individuale €100/javë

Shkolla
Qëndra e gjuhës EC organizon kurse për
fëmijë, të rinjë dhe të rritur. Studentët kanë
klasa në dhoma të ndryshme studimi, në
varësi të moshave. Shkolla për të rritur është
në St. Julians. Këtu janë disa nga restorantet
më të mira në Maltë. Ndërtesa e shkollës
është me ajër të kondicionuar dhe ka një
taracë të gjërë dhe një pamje panoramike të
mahnitshme, ka 62 klasa me tabela të bardha interactive, librari, dhomë kompjuterash,
Wi-Fi, dhomë për aktivitetet e kohës së lirë.
Studentët janë të lejuar të hyjnë në klubin
privat të plazhit të shkollës.

Kurse për 18+
Kursi kryesor dhe intensive – 20 ose 30
mësime/javë
Ky kurs eshte i përhstatshëm për ata që dëshirojnë të përmirësojnë aftësitë e tyre në komunikim.
Mini grupe – 20 ose 30 mësime/javë
Programi është i ngjashem me kursin kryesor
por ka avantazh se studentët janë në grupe
më të vogla maksimumi 6 studentë.
Përgatitja për TOEFEL ose IELTS – 30
mësime/javë
Kursi 4-javore i prezanton studentët me
teknika për të arritur maksimumin e tyre në
rezultatet e testimeve.
Anglishte Biznesi në mini grupe – 23 vjeç+ ;
20 ose 30 mësime/javë
Per studentët me nivel minimal mesatar të
anglishtes. Grupet janë me 6 studentë.
Pagese individuale në Anglisht
Është ofruar ekstra për kurset që kanë minimumi dy orë mësimi për javë.
Kurs zhytje
Eshte ofruar ekstra per kurset me intensitet
20 orë mësimore.

Akomodimi
Akomodimi mund të bëhet në një familje,
rezidencë ose apartament. Dhomat janë individuale, përjashtime mund të bëhen vetëm
nqs dy studentë udhëtojnë bashkë dhe kanë
dëshirë të ndajnë dhomën.

Sprachcaffe Malta
Mosha: 14 - 21 vjeç
Akomodimi: Familje pritëse / kampus
Kurset: 20 ose 30 ore / javë
Mbërritja/ Nisja: e diel - e shtunë
Periudha: 19 qershor - 27 gusht
Grupet: 15 nxënës
Kohëzgjatja: 2- 9 javë

Taksa përfshin:
Akomodim në familje mikpritëse ose kampus
Përfshihen të trija vaktet (dreka me vete)
Materiale studimi
20 ose 30 orë studimi të gjuhës angleze/ javë
Çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit
1 ekskursion ditor / javë (me përjashtim të javës së fundit)
1 ekskursion gjysme ditor/ javë
Program argëtimi dhe sportiv
I pritur në aeroportin e Maltës dhe transfertë deri në
aeroport në kthim

Datat e fillimit:
Cdo te Dielë nga 19 Qershori që përkon me përfundimin e
kursit në 27 Gusht.
10 Shkurt, 25 Mars, 29 Qershor, 15 Gusht, 21 Shtator janë pushime zyrtare dhe nuk bëhet mësim.

Taksat në Euro:
Kamp pushimi (20 orë/ javë)
3 javë

4 javë javë shtesë

€ 1945
€ 2245
€ 2365
€ 2625

€ 480
€ 555
€ 585
€ 650

Kamp me studime intensive (30 orë/ javë)
Familje pritëse
Rezidencë
Club dhomë treshe
Club dhomë dyshe

2 javë

3 javë

€ 1055
€ 1205
€ 1265
€ 1395

€ 1570
€ 1795
€ 1885
€ 2080

4 javë javë shtesë

€ 2085
€ 2385
€ 2505
€ 2765

€ 515
€ 590
€ 620
€ 685

Depozitë për çelës: 50 euro ( paguhen në mbrritje dhe në rast
se nuk ka dëme, do të rimbursohen në fund të kampit)
Pagesë për përdorimin e librit: 6 Euro/javë 26 Euro depozitë e
rikthyeshme. Nqs studentët duan mund t'i blejnë librat.
Taksë shtesë sipas kërkesës:
Asistencë për check-in në kthim 75 Euro (1 rrugë)
Taksë për ndryshimin e kursit 50 Euro (për ndryshimet e bëra në
më pak se 28 ditë përpara fillimit të kursit)

Organizohen kurse 20 ose 30 orë në javë.
Çmimi i kursit përfshin dhe programin e organizuar në kohën e lirë.

Akomodimi

Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence

€ 1465
€ 1690
€ 1780
€ 1975

Qendra e gjuhëve të huaja ndodhet në një zonë
të qetë të Saint Julians, në afërsi të Pachaville,
pikë turistike tej mase e populluar. Ndërtesa
është ndërtuar në fillim të shekullit dhe ka një arkitekturë unike, që kombinon elemente greke
klasike me ato romake. Kompleksi i gjuhëve të
huaja ka kufizuar hyrjen e vizitorëve dhe garanton siguri maksimale të nxënësve. Ndërtesat e
shkollës janë të vendosura në një kopesht të mrekullueshëm, së bashku me kampusin, pishina me
shezllone, restorant, fusha volejbolli plazhi.

Kurset

Testim për përcaktimin e nivelit të njohurive

2 javë
€ 985
Familje pritëse
€ 1135
Rezidencë
Club dhomë treshe € 1195
Club dhomë dyshe € 1325

Rreth shkollës

Familje pritëse
Ky lloj akomodimi është i përshtatshëm për
nxënësit që dëshirojnë jo vetëm të mësojnë
gjuhën por dhe të njohin një kulturë të re me
zakone dhe traditat e saj. Akomodimi bëhet
në dhoma treshe ku perfshihen të trija vaktet.
Qendra e gjuhëve të huaja ndodhet larg
vetëm 15 minuta.
Club kampus
Është i vendosur në afërsi të shkollës. Dhomat
kanë 2 - 3 krevate, ku çdo katër dhoma janë si
një apartament me 2 banjo të përbashkëta.
Rezidencë kampus
Ndodhet në afërsi të shkollës dhe disponon
dhoma me 4-7 krevate dhe banjo të përbashkët në kat.

Koha e lire dhe ekskursione
Organizohen aktivitete të ndryshme, si sport,
not, party “mirë se erdhe”, aktivitete gjatë
mbrëmjeve, barbeque në plazh, kinema, diskotekë dhe të tjera. Në program janë të përfshira dhe ekskursionet në Valleta, kryeqyteti i
vjetër Mdina ose në ishujt Gozo dhe Comino.
E diela është ditë pushimi, edhe gjithashtu 2
mbasdite dhe mbrëmje në javë.
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Wycliffe College
Mosha: 8 – 11 vjec; 12 – 17 vjeç, 18 +
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 ose 30 orë/ javë
Mbërritja/ Nisja: e mërkurë- e mërkurë
Periudha: 6 Korrik - 10 Gusht
Kohëzgjatja: 2- 5 javë
Grupet: maksimumi 15 nxënës

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus
Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)
20 ose 30 orë studimi të gjuhës angleze në javë
Test, materiale studimi, çertifikatë
Akses i kontrolluar në internet
Shërbim për të larë rrobat një herë në javë
Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence
Transferim nga/deri në aeroportin Heathrow 6:00- 21:00
Kursi gjithashtu përfshin: 24 orë mbikqyrje të studentëve. Program i organizuar aktivitetesh dhe kohe të lirë, një ekskursion
një ditor, nje ekskursion gjysëm ditor

Datat e fillimitdhе taksat
në paundin britanik :
Kurset fillojnë në 6, 20, 27 korrik data e fundit e largimit - 10 gusht
Kurs për fëmijë

2 javë

3 javë

I përgjithshëm
Intensiv
Anglisht dhе tenis
Anglisht dhе hipizëm

£ 1655
£ 1765
£ 1885
£ 2005

£ 2345
£ 2510
£ 2690
£ 2870

Kurs për prindër

2 javë

3 javë

I përgjithshëm
Intensiv

£ 1955
£ 2065

£ 2795
£ 2960

javë shtesë
£ 690
£ 745
£ 805
£ 865
javë shtesë
£ 840
£ 895

Depozitë për dëme: 30 £ (kthehen në fund të kursit, në rast se nuk ka dëme)
Taksë shtesë për akomodim në dhoma individ. (12-17 vjeç): 100£ / javë

Taksë shtesë për transferim
Gatwick: 31 £ - 1 drejtime
Taksë shtesë për shoqërim në avion: 25 £ (1 drejtime)
Taksë për ndryshimin e një kursi të konfirmuar- 25 £
Pagese shtese kur udhetoni si UM - 25£/1 drejtim
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Rreth shkollës
Wycliffe College ndodhet në qytezën Stonehouse, të qarkut Gloucestershire, në afërsi të
Bath. Është themeluar në 1882 dhe ka 2 kampuse të shkelqyera, 10 minuta larg njëra tjetrës, gjë
që lejon nxënësve të grupmoshave të ndryshme të vazhdojnë programet shkollore dhe të
jenë të akomoduar më vete.

Kurset
Kurs pushimi (20 orë)
Kursi përfshin 20 orë të gjuhës angleze që
zhvillohen në mëngjes.
Kurs intensiv (30 orë)
Në kursin e pushimit shtohen nga 2 orë, 3 herë
në javë (pasditeve), të fokusuar në komunikim.
Anglisht dhе tenis
Në kursin e pushimit shtohet dhe stërvitja e tenisit me një tranjer, 2-3 herë në javë (mbasdite).
Anglisht dhе hipizëm
Në kursin e pushimit shtohen 6 orë hipizëm, tre
herë në javë (mbasdite).Stërvitja zhvillohet në
fushat e tenisit me grupe rreth 10 nxënës. Pajisjet janë të përfshira.
Kurs për prindërit
Prindërit e femijëve të regjistruar në Kursin e
pushimit mund të frekuentojnë kurset e gjuhës angleze në kursin standart (20 orë/javë)
ose intensiv (30 orë/javë), në mëngjes. Programi është nga e hena në të premten, kurse
në këtë kohë femijët kanë kurse në kampusin
e shkollës, deri në orën 17:00. Sigurohet akomodim në dhoma dyshe me banjo, mënjanë
nga ato të fëmijëve. Pjesëmarrja në ekskursione është kundrejt një pagese.

Akomodimi
Nxënësit 8-11 vjeç janë të akomoduar në dhoma me 3-7 krevate me banjo në çdo kat. Nxënësit 12-17 vjeç janë të akomoduar në dhoma me
1-2 krevate, kundrejt një pagese mund të akomodohen dhe në dhoma me banjo të vetën.

Farringtons School
Mosha: 10-16 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 orë studimi/ javë
Mbërritja/ Nisja: e dielë - e dielë
Periudha: 10 korrik – 7 gusht
Kohëzgjatja: 2, 3, 4 javë
Grupet: maksimumi 15 nxënës

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus
Sigurohen tre vakte, por gjatë fundjavës, dreka merret me
vete
20 orë në javë gjuhë angleze
Testim për të parë nivelin e njohurive
Përdorimi i një libri
Çertifikatë për përfundimin e kursit
2 ekskursione një ditor çdo javë (javën e fundit një eskursion)
1 ekskursion gjysmë ditor çdo javë
Blerje çdo javë
Program sportiv dhe argëtimi çdo mbasdite dhe mbrëmje
Mbikqyrje të përhershme të nxënësve
Shërbime për larjen e rrobave të nxënësve
Internet
Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence
Pritje/ Përcjellje në aeroportin e Heathrow dhe Gatwick

Sport dhe kohë e lirë
Godina sportive moderne e shkollës përfshin
pishinë të mbuluar dhe të ngrohur, fusha tenisi, sallë sporti dhe fusha ne ajër të pastër. Në
kohën e lirë mund të përdoret salla e teatros
dhe diskoteka.

Ekskursione
Ka ekskursione një ditore në London, Bristol and
Oxford. Ekskursione gjysëm ditore në Straud, Cheltenham, Bath, Stratford-upon-Avon.

Data e fillimit dhe taksat
në paundin britanik
2 javë
3 javë
4 javë

Korrik 10, 17, 24
Korrik 10, 17
Korrik 10

£ 1844
£ 2639
£ 3434

Depozitë për dëme 50 paund (pagohet në mbërritje dhe rimbursohet në përfundim të kursit, në rast se nuk ka patur dëme)

Pangbourne College
Rreth shkollës
Qëndra e gjuhëve të huaja ndodhet në godinën e shkollës Farringtons, e cila është e
rrethuar nga hapësira të gjelbërta. Ndodhet
në qytezën piktoreske Chislehurst, larg vetëm
15 km, në jug-lindje të Londrës. Disponon një
bazë materiale dhe pajisje sportive të
shkëlqyera. Nxënësit kanë mundësinë të përdorin kompjutera me Internet në sallën
përkatëse dhe gjithashtu Wifi në disa vënde.

Rreth kursit

Mosha: 10 -17 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e dielë - e dielë
Periudha: 10 korrik - 21 gusht
Kohëzgjatja: 2 - 6 javë
Grupet: maksimumi 15 nxënës

Taksa përfshin:

Rreth shkollës
Kursi i gjuhëve të huaja do të zhvillohet në
godinën prestigjioze të shkollës private Pangbourne College, e themeluar më vitin 1917.
E vendosur në bregun e Tamisës, shkolla është e famshme për ekipin më të mirë të vozitjes. Godina shkollore shtrihet në një sipërfaqe prej 230 acri, vetëm një orë larg Londrës. Vendodhja mjaft e mirë e gjimnazit lehtëson ekskursionet drejt kryeqytetit britanik
dhe në krahinën e bukur te Midlands. Studentët përdorin dhoma studimi moderne,
studio arti, baza sportive të pasura, mensë të
madhe, sallë tatri, kompjutera me internet
gjatë orëve të caktuara.

Kursi përfshin 20 orë të gjuhës angleze në
javë. Kurrikula është zhvilluar në mënyrë që
studentët të përmirësojnë studimet dhe aftësitë gjuhësore përgjatë me konfidencën në
të dëgjuar dhe në të folur. Gjatë disa klasave
studentët punojnë në disa projekte kështu
ata mësojnë se si ta përdorin gjuhën
rrjedhshëm.

Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë gjatë javës dhe
me vete gjatë fundjavës)

Rreth kursit

20 orë studimi të gjuhës angleze/ javë

Kursi pëfshin 20 orë gjuhë angleze në javë,
në grupe sipas nivelit.

Akomodimi

Çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit

Ofron kushte akomodimi moderne dhe të rehatshme. Shumica e dhomave janë dyshe, por
ka edhe dhoma me 3-4 krevate. Banjot janë të
përbashkëta, për çdo kat. Gjithashtu, në çdo
kat ndodhen dhoma të përbashkëta për
pushim, të pajisura me televizor.

Sport dhe lirë e lirë
Baza e shkollës përfshin fusha tenisi dhe sallë
sporti moderne, pishinë të mbuluar dhe një
të hapur, studio kërcimi, fusha sporti në
natyrë. Nxënësit mund të zgjedhin midis
polo në ujë, futboll, volejboll, badminton,
sporte në ekip dhe gara sportive. Gjatë
mbrëmjeve do të organizohet karaoke,
shfaqje talentesh dhe disko.

Ekskursione
Çdo javë do të organizohet një ekskursion
një ditor në destinacionet e mëposhtme:
Londra, Brighton, Canterbury, Oxford ose
park lojrash. Ekskursione gjysmë ditore janë
në Londer-Greenwich, Hampton Court
Palace, Harrods, West End ose Pallati Buckingham.

Akomodim në kampus

Testim për përcaktimin e nivelit të njohurive

Akomodimi

Përdorimi i një libri

2 ekskursione ditore çdo javë (e përfshirë në hyrjen me pagesë) javën e fundit një eskursion
1 ekskursion gjysëm ditor çdo javë

Nxënësit janë të akomoduar në 6 shtëpi-kampus. Shumica e dhomave janë individuale ose
dyshe me banjo të përbashkët, por gjithashtu
ka edhe dhoma me 4-6 krevate. Çdo kampus
disponon dhomë të përbashkët me televizorë.

Shopping një herë në javë

Sport dhe kohë e lirë

Program sportiv dhe argetimi çdo ditë

Nxënësit përdorin godinën sportive të shkollës: fusha tenisi, studio kërcimi, mur për t’u
ngjitur. Aktivitetet sportive të ofruara janë:
ngjitje në litar, buggy, tenis, futboll, badminton, volejboll, lojra në ekipe, qitje me pushkë,
ciklizëm, polo uji. Gjatë mbrëmjes nxënësit
mund të marrin pjesë në llotari, disktotekë,
karaoke, spektakël talentesh. Për ata që duan
aventura sportive ofrohen: gjuajtje me hark,
buggy driving, alpinizem ne mur ngjitje, aftësitë e cirkut, orienteering.

Mbikqyrje të përhershme të nxënësve
Shërbim për larjen e rrobave të nxënësve
Internet
Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence
Transferim nga/deri në aeroportin Heathrow

Data e fillimit:
Çdo të dielë duke filluar nga 10 korriku, duke patur parasysh
mbarimin e kursit në 21 gusht

Taksat në paund britanik:

Ekskursione

2 javë
£ 1830

Organizohen ekskursione një ditore në Bath,
Bournemouth, Stratford-upon-Avon, Londër,
Winchester, Salisbury, Stonehenge dhe Oxford. Ekskursionet gjysmë ditore zhvillohen
në vende si Redding (përfshirë Bowling) kështjella Windsor, në aqua park ose patinazh.

3 javë
£ 2625

4 javë
£ 3420

javë shtesë
£ 795

Taksë shtesë për transferim:
Aeroport Gatwick

£ 20 (1 drejtime)

Depozitë për dëme- 50 paund (pagohet në mbërritje dhe rimbursohet në përfundim të kursit, në rast se nuk ka patur dëme.
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Lancing
Mosha: 13 – 18 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 30 ore / javë
Mbërritja/ Nisja: e diel – e shtunë
Periudha: 3 korrik – 20 gusht
Kohëzgjatja: 2 – 7 javë
Grupet: maksimumi 14 nxënës
Niveli minimal: Përgatitje për FCE - B2;
Përgatitje për CAE - C1

Rreth shkollës
Lancing është një shkollë me konvikt, arkitektura e së cilës ngjason shumë me atë te universiteteve Oxford dhe Cambridge. Kisha e
shkollës ka një vlerë kombëtare. Shkolla është
e vendosur në një kodër dhe ofron një pamje
të jashtëzakonshme të qytetit Brighton. Lancing ka një kafene moderne, sallë kompjuterash me internet dhe wifi në disa vende.

Kurset
Kurs intensiv (30 orë/ javë)

Taksa përfshin:

Nëpërmjet këtij kursi, nxënësit fitojnë vetëbesim dhe rrjedhshmëri të gjuhës. Orët e
kursit janë të strukturuara si më poshtë:

Akomodim në kampus
Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)
30 orë studimi të gjuhës angleze në javë

orë për zhvillimin e njohurive të përgjithshme të gjuhës angleze, duke përfshirë
gramatikën dhe fjalorin

Testim për përcaktimin e nivelit të njohurive
Materiale studimi
Çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit
1 ekskursion ditor cdo javë
2 ekskursione gjysmë ditor cdo javë (me perjashtim të
javës së fundit të kursit)
Aktivitete sportive dhe kulturore çdo mbasdite dhe darkë
Shërbim për larjen e rrobave të nxënësve
Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence
Sigurim – Travel Insurance
Transferim nga/deri në aeroportin Heathrow dhe Gatwick

Datat e fillimit:
Kurs intensiv:
Cdo të diel duke filluar që prej datës 3 korrik, duke patur parasysh mbarimin e kursit më 20 gusht.
Përgatitje FCE: 3 jave - 10 korrik - 30 korrik (examen 28 korrik)
Përgatitje CAE: 3 jave - 3 korrik - 23 korrik (examen 21 korrik)

Taksat në paundin britanik
2 javë

3 javë

4 javë javë shtesë

Kurs intensiv
£ 2080
Përgatitje FCE/CAE
--

£ 3120
£ 3520

£ 4160
--

£ 1040
--

Depozite ne regjistrim: £ 500 (rimbursohet në fund të kursit)

3 herë / javë x 60 min.
6 herë / javë x 60 min.
6 herë / javë x 60 min.
90 min. / javë
6 herë / javë x 60 min.

Taksë për ndryshimin e sportit të zgjedhur £ 25
Taksë për anullimin e sportit të zgjedhur £ 75
Depozitë për dëme: 50 £ (rimbursohet në fund të kursit)
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£ 250
£ 250
£ 150
£ 600
£ 200

Akomodimi në kampus
Nxënësit janë të akomoduar në dhomë individuale ose dyshe, me banjo në çdo kat. Ekzistojnë
dhe disa dhoma me 3-5 krevate. Sigurohen të
trija vaktet.

Sport
Godina e sportit të shkollës ka një pishinë të
mbuluar me gjatësi prej 25 m, sallë sporti, tre
fusha squash, studio kërcimi, edhe fusha të tjera
në ajër të pastër si fusha tenisi. Gjatë kohës së
lirë organizohet dhe karting, bowling, shopping,
si dhe aktivitete në fushën e artit dhe të teatrit.

Akademia e sportit

Mjedis*

Orët e stërvitjes ju rekomandohen nxënësve
me një nivel fillestar ose mesatar.Nuk ka grup
për të avancuar. Orët e sportit mund të mbivendosen me disa aktivitete të organizuara
gjatë kohës së lirë. Gjatë një jave, mund të
zgjidhet veç një sport i vetëm. Praktika sportive do të zhvillohet vetëm nqs ka një numër
minimal pjesëmarrësish.Kurset e ofruara:
Aventura sportive (10 Korrik - 13 Gusht) Ndihma e parë (3- 9 Korrik, 17 - 23 Qershor, 31 Korrik – 6 Gusht) Pilotim Futboll, Golf, Kalërim,
Kërcim rruge (10 Korrik - 13 Gusht) Tenis.

Mardhënije Ndërkombëtare*

Ekskursionet

Menaxhim*

Ekskursionet një ditore janë në Londër, kështjellën Windsor, Eaton, kështjellën Hampton
Court, kurse ato gjysëm ditore – në Brighton,
Eastbourne, Chichester. Të mërkurave organizohet një eskursion, tematika e të cilit përgatitet gjatë orëve të gjuhës angleze.

Histori Kontenporane*
Ekonomi*
Literaturë Angleze*

Matematikë (14 - 17 v)*

Taksa shtesë sipas kërkesës:
Extreme sports/ Hipizëm
Golf
Tenis/ Futboll/ First Aid
Pilotim
Street dance

Zhvillon aftësitë gjuhësore dhe kuptimin e
gjuhës nëpërmjet reklamave, revistave dhe
artikujve të gzetave, radio dhe programve ne
TV. Projekt - kërkimor në skuadra studentët
bëjnë kërkimet e veta për temën e javës dhe
e prezantojnë në formën e një performance,
historie ose diskutimi. Një pagesë shtesë kërkohet për të zëvëndësuar klasat e projektit
me studimin e nje lënde 5 herë në javë:

Për këto lëndë minimumi i nivelit të Anglishtes duhet të jetë B1
Përgatitje për provimet Cambridge: PET
ose FCE (30 orë/ javë)
Kohëzgjatja e kursit është 3 javë. Programi javor përfshin 20 mësime përgatitore për provim dhe 10 mësime projekti për zhvillimin e
aftësive në komunikim. Pagesa përfshin
dhënjen e provimit në shkollën Dicker ose në
qëndrën rajonale të provimeve.

Politik*
Shkenca Mikse (12 - 15 v)
Frengjisht B1
Gjermanisht B1
Spanjisht B1

Caterham School
Mosha:
Kurs pushimesh: 8 - 14 vjeç
Anglisht dhe arte performuese: 8 - 14 vjeç
Anglisht dhe Futboll: - 8 - 16 vjeç (vajzat 8-12)
Anglisht dhe tenis: 8-16 vjeç
Akomodimi: kampus
Kurs: 20 - 28 orë/ javë
Mbërritja/ Nisja: e hënë/ e hënë
Periudha: 4 korrik - 15 gusht
Kohëzgjatja: 2-6 javë
Grupet: maksimumi 15 nxënës

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus

Shkollë elitare me konvikt
Rreth shkollës

Anglisht dhе futboll (8 - 16 vjeç)

Caterham School është themeluar në vitin
1811 dhe ndodhet në krye të një fushe të
gjelber, e rrethuar nga një pyll i vogël. Qyteti Caterham ndodhet 10 minuta larg,
kurse rruga deri në qendrën e Londrës zgjat
vetëm 45 minuta. Kompleksi shkollor Caterham është modern dhe i rinovuar kohët e
fundit. Nxënësve u vihet në dispozicion një
qendër sportive me një pishinë me gjatësi
25 metra, mensë, qendër informative, teatër, disko.

Djemtë në moshën ndërmjet 8 dhe 16 vjeç
dhe vajzat e moshës 8-12 mund të zgjedhin
një kurs anglishte të kombinuar me 16 orë
stërvitje futbolli me ekipin Chelsea. Një nga
stërvitjet bëhet në bazën sportive të klubit të
Surrey. Nxënësit ndahen në grupe në varësi
të moshës. Programi përfshin vizitë tek stadiumi Stamford Bridge.

Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)
28 orë studimi të gjuhës angl. në javë për kampe verore

Kurset

20 orë gjuhë angleze + 20 orë futboll/ javë për kursin
Anglisht dhe futboll

Kurset verore (8-14 vjeç)

20 orë mësimore Anglisht dhe 20 orë mësimore tenis
në javë për kursin e Anglishtes dhe tenisit
20 orë gjuhë angleze + 16 orë teatër dhe kërcim/në javë për
kursin e arteve skenike për kursin Anglisht dhe arte skenike
Testim për përcaktimin e nivelit të njohurive
Materiale studimi
Çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit
2 ekskursione ditore çdo javë me taksën për vizitimin e
muzeve të përfshirë

Kursi kombinon studimin e gjuhës angleze
me programin e kohës së lirë. Zakonisht, klasat janë me 12-15 nxënës dhe përveç 20
orëve të gjuhës angleze, çdo nxënës bën 8
orë në javë teatër, muzikë, art etj. Nëpërmjet
aktiviteteve të ndryshme nxënësit vënë në
praktikë aftësitë gjuhësore, duke u fokusuar
në dëgjim dhe të folur.

Aktivitete sportive dhe kulturore çdo ditë
Aktivitete zbavitjeje çdo mbrëmje

Anglisht dhe arte skenike (8-14 vjeç)

Shërbim për larjen e rrobave një herë në javë
Mbikqyrje të përhershme të nxënësve
Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence
Transferim nga/deri në aeroportin Heathrow dhe Gatwick (ndërmjet orëve 10-16)

Datat e fillimit dhe Taksat
në paundin britanik:
Kurset e pushimeve, Anglisht dhe futboll:
2 javë
3 javë
4 javë
5 javë
6 javë

Korrik 4, 18, 25, Gusht 1
Korrik 4, 18, 25
Korrik 4, 18
Korrik 4, 11
Korrik 4

£ 2500
£ 3600
£ 4800
£ 6000
£ 6900

Anglisht dhe Tenis
2 javë
3 javë

Korrik 4, 18, Gusht 1
Korrik 4, 25

£ 2500
£ 3600

Anglisht dhe arteve skenike
2 javë

Korrik 4, 18

Kursi përfshin 20 orë gjuhë angleze në mëngjes, në grupe prej 12-15 nxënës dhe 16 orë
arte skenike çdo javë. Në pjesën tjetër të
kohës që i mbetet, nxënësit marrin pjesë në
aktivitete sportive dhe argëtuese së bashku
me nxënësit e e klasave të tjera. Në orën e arteve skenike profesorët e kualifikuar japin
mësime aktrimi, interpretimi vokal, kërcimi
dhe ekzekutimi në skenë. Në program përfshihet një vizitë në musical në një teatër në
West End, Londër. Programi është i përshtatshëm për të gjitha nivelet , përfshirë edhe
nxënësit pa eksperiencë të mëparshme.

Anglisht dhe tenis (8-16 vjeç)
Djemtë dhe vajzat e moshës 8-16 mund te
zgjedhin 2 ose 3 kurs të kombinuara me 20
mësime Anglishteje dhe 20 orë mësimore tenisi në javë. Tenisi është ofruar për të gjithë
nivelet. Një trajner është i përgjegjshëm për
8 studentë. Raketat e tenisit janë të mundësuara. Studentët mund të përdorin sallën e re
të tensiti të rinovuar dhe sallën moderne të
fitnesit të shkollës Caterham. Organizohen
ekskursione tek Wimbledon.

Akomodimi
Kampuset e sapo rinovuara ofrojnë akomodim në dhoma individuale me banjo, ose
dhoma me dy, tre ose më shumë krevate dhe
me banjo të përbashkët. Dhomat janë të organizuara në mënyrë të tillë që ti ofrojnë
nxënësve komoditet.

Sporti
Qendra sportive e madhe ofron mundësitë
për praktikimin e tenisit, volejbollit, basketbollit, badminton, rugby, futbollit, notit dhe
cricket.

Ekskursione
Programi përfshin dy ekskursione ditore në
vënde si Brighton, Oxford, kështjella Leeds,
parku i zbavitjesi Chessington World of Advetures, Canterbury dhe sigurisht, Londra.

£ 2500

Taksë shtesë për transferim jashtë intervalit kohor:
Heathrow: £ 150 (1 drejtim), Gatwick: £ 150 (1 drejtim)
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Stafford House, Londër
Mosha: 16+ vjeç
Akomodimi: kampus/ familje pritëse
Kurset: 20, 25, 30 orë / javë
Mbërritja / Nisja: e dielë – e shtunë
Periudha: gjatë gjithë vitit
Grupet: maksimumi 14 nxënës

Minimumi i nivelit për kursin IELTS:
mesatar

Taksa përfshin:
Kursi në funksion të programit të zgjedhur
Akomodim në kampus ose familje pritëse
Mëngjesi dhe darka kur akomodimi është në familje
mikpritëse, pa ushqimin për rezidentët 18+, të tre vaktet e përfshira për rezidentët 16-17 vjeç
Testim për pranim
Guidë orientimi në ditën e parë

Program social të paktën 3 herë në javë
Shërbim për larjen e rrobave, një herë në javë për nxënësit e akomoduar në familjen mikpritëse
Akses në internet dhe Wi-fi
Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence

Datat e fillimit:
Kurset fillojnë çdo ditë të hëne të vitit, me 4 janar, ndërsa
akomodimit ofrohet të djelave. Shkolla është e hapur deri
më 23 dhjetor.

Taksat në paundin britanik:
Kampus, dhomë individuale me banjo, ushqimi jo i përfshirë

£ 1050
£ 1130
£ 1210

3 javë

4 javë

£ 1525 £ 2000
£ 1645 £ 2160
£ 1765 £ 2320

javë shtesë

£ 465
£ 505
£ 535

Depozitë për dëme në momentin e akomodimit në kampus: £100
Familje mikpritëse, dhomë indiv., Zona 3 - 4, mëngjesi dhe një vakt
2 javë
3 javë
4 javë javë shtesë

Kurs standard - 20 orë
Kurs intensiv / IELTS 25 orë
Kurs intensiv / IELTS 30 orë

£ 990
£ 1070
£ 1150

£ 1435 £ 1880
£ 1555 £ 2040
£ 1675 £ 2200

£ 435
£ 475
£ 505

Dhomë individuale, Zona 2, mëngjesi dhe një vakt £30/ javë
Dhomë individ. me banjo, Zona 2, mëngjesi dhe një vakt £50/ javë
Taksë shtesë për akomodim në familje mikpritëse në periudhë të
ngarkuar (12 qershor - 27 gusht) - £20/javë

Taksë shtesë për transferim:
Heathrow*- £100 (1 drejtim); Gatwick dhe Luton *- £ 115 (1 drejtim)
*Transferimi i ofruar nga qendra e gjuhëve të huaja është i detyruar për
nxënësit nën moshën 18 vjeç. Integral ofron shërbimin e asistencës dhe në
ditët e udhëtimit, vetëm në rastin kur transferimi është kërkuar në momentin e regjistrimit dhe është i ofruar nga shkolla.
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Piccadily Court Residence - 18+

Kurs standart – 20 orë/javë

Çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit

2 javë

Akomodimi

Ndërtesa e shkollës është rinovuar tërësisht
në vitin 2011 dhe është e vendosur në lagjen
Bloomsbury në zemër të Londrës. Të gjitha
klasat janë të pajisura me tabela të bardha ,
gjë e cila lejon përdorimin e internetit,
rrjeteve sociale dhe video HD. Profesorët përdorin gjithmonë metoda të reja arsimimi dhe
përgatisin nxënesit për përdorimin e gjuhës
si në jetën e përditshme ashtu edhe në atë
online. Nxënësit mund të përdorin sallat e informatikës, internetin, bibliotekën, mensën.

Rreth kurseve

Materiale studimi

Kurs standard - 20 orë
Kurs intensiv / IELTS 25 orë
Kurs intensiv / IELTS 30 orë

Rreth shkollës

Praktikohen aftësitë e dëgjimit, të folurit,
shkrimit, leximit, gramatikës dhe fjalorit. Kurset zhvillohen vetëm në mëngjes. Është një
zgjedhje e shkëlqyer për ata që dëshirojnë të
kombinojnë përgatitjen gjuhësore me turizmin ose dhe me të tjera interesa.
Kurs intensiv- 25 - 30 orë/ javë

Në ndryshim nga kursi standart ky kurs ofron
10 orë shtesë sipas zgjedhjes në fusha që
përputhen me pëlqimet dhe nevojat e nxënësve: Kulturë Britanike, çështje aktuale, art
dhe dizajn, media, muzik, literaturë, Anglishte biznesi, aftësim akademii, përgatitje për
provimet e Cambridge.
Përgatitje për provimin IELTS- 30 orë/ javë

Përgatitje intensive për përmirsimin e të gjitha aftësive të nevojshme për dhënien me
sukses të provimit IELTS. I përshtatshëm për
nxënësit me të paktën një nivel mesatar. Programi përfshin 20 orë përgatitje intensive
dhe 10 orë përgatitje në një fushë gjuhësore
me zgjedhje, sipas nevojave të secilit nxënës.

Është ofruar gjatë gjithë vitit. Dhomat janë individuale. Çdo 6 dhoma janë kombinuar në një
apartament me një kuxhinë të përbashkët dhe
dhomë ndenjeje. Rezidenca është 3 ndalesa
me metro dhe ëdhtë vendosur në zonën 2.
Rezidence Pure - 18+

Është ofruar gjatë gjithë vitit. Pure është një rezidencë moderne e vendosur afër parkut
famoz Finsbury ne Zonën 2 dhe është 6 ndalesa metroje nga shkolla. Dhomat janë individuale. Ka një kuzhinë të përbashkët dhe një
dhomë ndenjeje. Gjithashtu ka Wi-Fi dhe nje
sallë fitnesi.
Rezidence për 16-17 vjeç
(26 Qershor- 28 Gusht)

Akomodimi bëhet në dhoma individuale ose
dyshe me tualet. Mëngjesi dhe darka është e
mundësuar. Udhëton 30 minuta me trasportin
publik për tek shkolla.
Familje pritëse

Akomodimi bëhet në dhoma individuale në
familje që jetojnë në Zonat 3 dhe 4 të Londrës. Distanca deri në shkollë është afërsisht
30-55 minuta. Sigurohet ushqimi. Kundrejt
një pagese nxënësit mund të akomodohen
në familje pritëse në Zonën 2. Banjoja është
e përbashkët.

Sport dhe koha e lirë
Kundrejt një pagese, shkolla organizon
mbrëmje sociale të ndryshme si: kinema,
bowling, koncerte si dhe ekskursione një ditore çdo të shtunë. Qendra gjuhësore nuk ka
një godinë të vetën, prandaj nxënësit përfitojne nga kushtet që ofron Londra përreth.
Në afërsi është një kompleks sportiv me pishinë dhe sallë fitness. Gjithashtu, çdo javë organizohen të paktën tre aktivitete falas.

University of Sussex, Brighton
English for the future

Rreth shkollës

Mosha: 16-20 vjeç
Akomodim: kampus
Kursi: 20 ose 33 orë/javë
Mbërritja/nisja: e dielë shtunë
Modul “Përgatitje për IELTS”: e diel - e diel
Periudha: 26 qershor- 13 gusht
Kohëzgjatja: 2-7 javë
Grupi: maksimumi 14 nxënës

Taksa përfshin:
Akomodim
Përfshihen të trija vaktet
Test për vlerësimin e nivelit të njohurive
Material studimi
Çertifikatë për mbarimin e kursit
20 ose 33 orë studimi në javë
2 ekskursione në javë ( përveç javës së fundit)
Program argëtimi gjatë mbrëmjeve
Akses në internet dhe wi-fi
Shërbim për larjen e rrobave një herë në javë
Sigurim mjekësor për udhëtimin
Telefon në rast urgjencë 24/24
Transferim nga/deri në aeroportin Heathrow ose Gatwick

Datat e fillimit
Çdo të diel duke filluar që nga 26 qershori, duke patur parasysh mbarimin
e kursit në 13 gusht.

Taksat në paundin britanik
2 javë

3 javë

4 javë

javë shtesë

Kurs pushimi (20 orë)£ 2300
Kurs pushimi (33 orë)£ 2700

£ 3450
£ 4050

£ 4600
£ 5400

£ 1150
£ 1350

Modul “Përgatitje për IELTS”

26 qershor - 10 korrik
31 korrik - 14 gusht
Depozitë për dëme: €70 (rimbursohet në fund të kursit)
Depozitë për regjistrim: £ 500 (zbritet nga taksa e kursit)

£ 300
£ 300

Është e vendosur në mes të parkut kombëtar në
South Downs, University of Sussex kombinon
arkitekturën moderne me bukurinë e gjelbërt,
duke qënë në këtë mënyrë mjedisi perfekt për
nxënësit ndërmjet moshave 16 dhe 20 vjeç. Në
kampus ekzistojnë restorante, sallë internet, supermarket, farmaci, bare, posta, ATM, fusha futbolli dhe tenisi, salle fitnesi, Wi-Fi.

Rreth kurseve
Qëllimi i programit është që pjesëmarrësit të
zhvillojnë aftësitë e tyre gjuhësore në një mjedis
shumë kulturor dhe të adaptohen në një universitet Britanik. Është një kurs intensiv me 20 ose 33
orë mësimi në javë bazuar tek dëshirat dhe nivelin e gjuhës të studentëve. Programi javor përfshin disa komponentë:
Aftësi gjuhësore (10 orë)- përmirësimi i të gjithave aftësive gjuhësore, duke u përqëndruar në
komunikimin e gjuhës së përditshme.
Aftësi komunikimi (5 orë)- çdo pjesëmarrës
zgjedh 5 tema, ndërsa zhvillimi i tyre varet nga
numri i pjesëmarrësve: mendim kritik, hartime, aftësi prezantimi, debate, negocime, takime, shkrim
kreativ, shkrim raporti, etj.
Aftësi profesionale ose përgatitje për testin
IELTS (10 mësime) - vetëm për 33 mësime:
Aftësi profesionale – çdo nxënës zgjedh 4 opsione, ndërsa organizimi i tyre varet nga numri i
pjesëmarrësve: coaching, finance, histori kontemporane, teknologji të reja, psikologji moderne,
politikë ndërkombëtare, menaxhim, art, drejtësi,
etj.
Përgatitje për IELTS - ka një kohëzgjatje prej 2
dhe përfshin dhënien e provimit IELTS. Nxënësit
të regjistruar në provimin IELTS do të qëndrojnë
për një natë shtesë dhe do të ikin të dielën. Taksat
përfshijnë një natë akomodim shtesë dhe transferimin deri në aeroport. Provimi IELTS do të jepet
me 9 korrik ose 8 gusht.

Akomodimi
Të gjithë nxënësit akomodohen në kampus, në
dhoma individuale me banjo të vetën. Nxënësit
marrin voucher për të ngrënë me një vlerë prej 20
paund në ditë, të cilin mund ta përdorin në të
shtata restorantet e kampusit.

Kohë e lirë dhe ekskursione
Në mbasdite, nxënësit kënaqen me kohën e lirë.
Çdo mbrëmje organizohen programe argëtimi me
qëllimin që t’i lejojnë pjesëmarrësve të familjarizohen me jetën studentore në universitetin Brighton
dhe të lidhin miqësi me njëri tjetrin. Pjesëmarrja
në këto aktivitete nuk është e detyrueshme, nxënësit kanë lirinë të organizojnë programin e tyre.
Të shtunën dhe të dielën organizohen ekskursione në qytetet Brighton, Londër dhe në jug- lindje të Anglisë.
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Ardingly College, afër Brighton
Ardingly College është një ndër shkollat më të mira në Britaninë e Madhe. Ndodhet në perëndim
të distriktit Sussex, afër qytezës së bukur Haywards Heath, vetëm 25 km larg Brighton dhe 40 minuta larg me tren nga qendra e Londrës. E vendosur në një sipërfaqe prej 250 hektarësh, shkolla i
ofron nxënësve një bazë materiale të shkëlqyer, duke përfshirë pishinën e vetë për sportet ujore.

Mosha: 8-17 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 ose 30 orë / javë
Mbërritja/ Nisja: e dielë – e dielë
Periudha: 3 korrik - 13 gusht (e shtunë)
Kohëzgjatja: 2 - 6 javë
Grupet: maksimumi 15 nxënës

Akomodim në kampus
Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)
20 ose 30 orë studimi në javë
Teste, materiale studimi, çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit
1 ekskursion ditor çdo javë
1 ekskursion gjysmë ditor çdo javë
Aktivitete të organizuara në kohën e lirë
Akses në internet
Mbikqyrje të përhershme të nxënësve
Shërbim për larjen e rrobave të nxënësve një herë në javë
Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence
Transferim nga/deri në aeroportin Gatwick
ose Heathrow (6:00 h – 21:00 h)

Data e fillimit dhe taksat
në paundin britanik:
Kursi fillon në 3, 17, 24 Korrik dhe 7 Gusht. Largimi i fundit i mundshëm është data 13 Gusht, e shtunë.
2 javë

3 javë

I përgjithshëm
£ 1895
£ 2710
Intensiv
£ 2035
£ 2920
Gjuha angleze dhe tenis ose sporte ujore

£ 2095

£ 3010

I përgjithshëm
£ 2095
£ 3010
Intensiv
£ 2235
£ 3220
Gjuha angleze dhe tenis ose sporte ujore

£ 3310

Gjuha angleze dhe tenis
Gjuha angleze dhe sportet ujore
Tek kurset e përgjithshme shtohen 3 pasdite
stërvitjeje nga 2 orë. Sportet ujore përfshijnë
windsurfing, jahting, caiac canoe dhe zhvillohen në bazën e kolegjit Ardingly.

Akomodimi
Nxënësit janë të akomoduar në 4 kampuse që
ofrojnë dhoma me 1-2 krevate me lavaman.
Ofrohen dhoma me 3-4 ose më shumë krevate. Banjot janë të vendosura në çdo kat. Në çdo
shtëpi ka një sallë ku kalohet koha e lirë, e pajisur me televizor, DVD dhe lojra të ndryshme.

4 javë javë shtesë

Sport
Shkolla ka një bazë sportive të shkëlqyer, e
cila përfshin pishinë të mbyllur, 18 fusha tenisi, salla te mbyllura basketbolli, futbolli dhe
badmintoni, fusha futbolli në ajër të lirë, volejboll edhe sporte të tjera.

£ 815
£ 885

£ 3925

£ 915

£ 3925
£ 4205

£ 915
£ 985

£ 4325 £ 1015

Depozitë për dëme: 30 £ (të kthyeshme në fund të kursit)

Taksë shtesë për transferim:
Transferim jashtë intervalit të dhënë: £ 50 (2 rrugë).
Taksë shtesë për transferim kur udhëtojnë si minorë të pashoqëruar: £ 50
Taksë për ndryshimin e një kursi mbasi është konfirmuar: £ 25
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Kurs intensiv

£ 3525
£ 3805

Dhomë me banjo

£ 2295

Kursi përfshin 20 orë në javë, të cilat zhvillohen në mëngjes.

Tek kursi i përgjithshëm shtohen 4 pasdite
studimi në javë, ndërmjet orëve 14-16.

Taksa përfshin:

Dhomë standard

Kurs i përgjithshëm

Bregu Perëndimor
Brighton
Mosha: 14 – 17, 18 -21 vjeç
Studimi: 20 ose 30 orë / javë
Periudha: 19 qershor – 27 gusht
Mbërritja/ Nisja:
Familje pritëse: e dielë – e shtunë
Kampus: e dielë/ e premte
Grupet: maksimumi 15 nxënës
Kohëzgjatja: 2-9 javë

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus/ familje pritëse
Përfshihen të trija vaktet (dreka me vete)
20 ose 30 ore kurs çdo javë
Testim për përcaktimin e nivelit të njohurive
Materiale studimi dhe çertifikatë vlerësimi për mbarimin
e kursit
1 ekskursion ditor / javë ( duke perjashtuar javën e parë)
1 ekskursion gjysmë ditor / javë
Program sportiv dhe argëtimi çdo ditë
Telefon 24/24 në rast urgjence
Mbikqyrje të përhershme të nxënësve
Transferim në mbritje dhe transportim në kthim nga aeroportet Heathrow ose Gatwick ndërmjet orëve 9.00- 19.00

Datat e fillimit
Çdo të dielë duke filluar që prej 19 qershorit, duke patur parasysh mbarimin e kursit më 27 gusht

Taksat në paundin britanik
20 orë

2 javë

Familje pritëse £ 915
Kampus
£ 1213

30 orë

2 javë

Familje pritëse £ 1025
Kampus
£ 1323

3 javë
£ 1335
£ 1841

4 javë javë shtesë
£ 1755
£ 420
£ 2469
£ 628

3 javë
£ 1500
£ 2006

4 javë javë shtesë
£ 1975
£ 475
£ 2689
£ 683

Ekskursione dhе koha e lire

Depozitë për dëme: £ 30 ( rimbursohen në fund të kursit)

Në kohën e lirë organizohen lojra në grup, aktivitete artistike, netë filmash, lotari, disko, shopping, kërkim thesarësh. Disa aktivitete organizohen në sallën e teatrit dhe në diskotekë. Ekskursionet bëhen në Londer, Guildford, Brighton ose
Royal Pavilion.

Taksë shtesë fakultative:
Asistim në check-in në ikje: 55 paund anglez (1 drejtim). Pagesë shtesë
në rastet e udhëtimit me stewardesën (1 drejtim) 55 paund anglez
Transferim jashtë intervalit të orëve:
Mbrritje: Heathrow - 145 paund anglez, Gatwick - 60 paund anglez
Taksë për ndryshimin e një kursi të konfirmuar - 35 paund (për
ndryshimet e bëra në më pak se 28 ditë përpara fillimit të kursit)
Menu e shëndetshme £ 2 në ditë

d'Overbroeck's College

Rreth shkollës
Qendra gjuhësore ka dy ndërtesa të ndodhura në afërsi të bregut dhe 20 minuta në këmbë larg njëra tjetrës.Nxënësit janë të ndarë
në klasa ne varësi të moshës dhe të numrit të
pjesëmarrësve.Nxënësit 14-17 vjeç kanë ne
dispozicion edhe gjimnazin Varndean, i vendosur në pjesën veriore të qytetit Brighton.

Kurset
Organizohen kurse me 20 dhe 30 orë në javë
ku përfshihet dhe programi i kohës së lirë.

Rreth shkollës

Rreth kursit

D’Overbroeck’s është një nga shkollat më të
mira britanike. Ndodhet në qendër të qytetit
Oxford, afër pjesës komerciale të qytetit dhe
University of Oxford. Shkolla ka klasa komode dhe bibloteka me akses në internet.
Nxënësit kanë akses në bibliotekë, studio
arti, sallë për argëtim e pushim.

Duke filluar nga mosha 14 vjeçare, gjithmonë e
më shumë nxënës njohin gjuhën angleze në
një nivel mesatar dhe duan të aplikojnë njohuritë e marra në situata të reja, të panjohura. Shumica e profesorëve japin mësim në
d'Overbroeck's gjatë gjithë vitit shkollor. In-English përfaqëson një koncept të ri arsimor -çdo
javë ka një temë të re studimi:
6 Korrik - Inovacion dhe ndryshim
13 Korrik - Komunikim dhe Kulture
20 Korrik - Biznes dhe Marketing
27 Korrik - Argëtim dhe shoqëri
3 Gusht - Sport dhe Argëtim
10 Gusht - Muzik dhe arte performuese
Çdo javë do të jenë workshop praktike, si eksperimente në laboratorë, judo, kercime irlandeze, gazetari sportive, etj.

Mosha: 14-17 vjeç
Akomodim: kampus/ familje pritëse
Studimi: 26 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e mërkurë/e mërkurë
Periudha: 6 korrik- 17 gusht
Niveli minimal i gjuhës angleze: B1
Kohëzgjatja: 2-6 javë
Grupet: 12 nxënës

Akomodimi
Kampus - vetëm për 16 + vjeç
Kampusi është për nxënësit mbi moshën 16
vjeç dhe ndodhet vetëm 15 minuta larg ndër-

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus/familje pritëse ku përfshihen të
treja vaktet
26 orë studimi në javë

Ekskursione tematike
Programi përfshin ekskursione të lidhura me
temën e javës, si psh. BBC Studio, Olympic
Park,Warner Bros Studios, shkuarja ne një
shfaqe muzikore ne West End London.

Ekskursione dhe sport

ose 4 veta. Abonimi javor për transportin pu-

Telefon 24/24 në rast urgjence

Gjatë weekend-eve organizohen ekskursione në Londër, Bath, Bristol, Stratfordupon Avon ose Portsmouth. Afër shkollës ka
terrene tenisi, futbolli, pishinë, terrene badmintoni dhe squash.Nxënësit me moshë
mbi 16 vjeç mund të dalin në grupe në
qytet, me lejen e prindërve. Në drekë dhe
në darke zhvillohen aktivitete sportive të
ndryshme si kërcim, arte marciale, lojra ne
skuadër, aventuar sportive.

blik është afërsisht 23 paund.

Transferim nga/deri në aeroportin Heathrow nga ora 8-19

Akomodimi në kampus

tesës së shkollës dhe vetëm 15 minuta me au-

Test për përcaktimin e nivelit të njohurive

tobusin për Vardean.

Materiale studimi

Familje pritëse

Çertifikatë për mbarimin e kursit

Familja pritëse jeton në Brighton ose në

1 ekskursione ditore/në javë

afërsi të qytetit, vetëm 20-30 minuta larg,

1 ekskursion prej gjysëm dite/javë

disa familje në autobuz nje periudhe prej 60
minutash. Akomodimi bëhet në dhoma me 2

Kohë e lirë dhe ekskursione
Studentët nga të dyja grupmoshat ndjekin
një program të ndryshëm. Organizohen aktivitete sportive, not, shëtitje në Brighton. Programi i mbrëmjes përfshin: lojra plazhi,
mbrëmje me salsa dhe karaoke.

Program sportiv dhe argëtimi
Abonament për transportin e përbashkët
Akses në internet, Akses në lavanderi

Datat e fillimit dhe taksat në paund
anglez:
2 javë
Korrik 6, 13, 20, 27, Gusht. 3 £ 2370
3 javë
Korrik 6, 13, 20, 27
£ 3555
4 javë
Korrik 6, 13, 20
£ 4740
5 javë
Korrik 6, 13
£ 5925
6 javë
Korrik 6
£ 7110
Tarifë regjistrimi: 500 paunds (e zbritshme nga pagesa totale
e kursit)

Kampuset ndodhen afër shkollës. Dhomat
kanë dy ose tre krevate. Ka tualete individuale ose të përbashkta në kat. Dy prej kampuseve ndodhen afër shkollës, kurse dy të
tjerat afërsisht 2 km larg, në të njëjtën rrugë,
por mund të përdoret autobuzi. Nxënësit
hanë mëngjes dhe darkë në kampus, kurse
drekë në shkollë.

Taksa shtesë sipas kërkesës:

Akomodimi në familje pritëse (15+ vjeç)

Transferim aeroporti Gatwick: £ 166 (1 drejtim)
Transferim aeroporti Heathrow: £ 108 (1 drejtim)
Depozitë për dëme: £ 10 (për akomodim në kampus)

Ofrohet akomodim në dhoma individuale në
familje pritëse.
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Oundle School

Seaford College

Exsportise

“Të mesojmë gjuhën angleze nëpërmjet sportit dhe muzikës”

Mosha: 9 – 17 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: në varësi të kursit
Mbërritja/ Nisja: e dielë - e shtunë
Kohëzgjatja: 1 - 7 javë
Periudha: 3 korrik- 20 gusht
Grupet: maksimumi 14 nxënës

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus
ndërsa në weekend dreka merret me vete
Kurse në funksion të programit të zgjedhur
Test, materiale studimi dhe çertifikatë vlerësimi për
mbarimin e kursit
2 ekskursione ditore çdo javë (me përjashtim të javës së fundit të kursit)
Program sportiv dhe argëtimi
Wi-Fi
Shërbim për larjen e rrobave të nxënësve një herë në javë
Mbikqyrje të përhershme të nxënësve
Sigurim mjekësor
Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence
Transferim nga/deri në aeroportin Heathrow në mbrritje
10:00-15:00 dhe në kthim 12:00-17:00

Datat e fillimit
Seaford: çdo të dielë duke filluar që nga 3 korrik, duke patur parasysh
fundin e kursit më 20 gusht ;
Akademia e muzikës: 3 korrik- 20 gusht
Clayesmore: çdo të dielë duke filluar që nga 3 korrik, duke patur
parasysh fundin e kursit më 6 gusht
Oundle: çdo të dielë duke filluar që nga 3 korrik, duke patur
parasysh fundin e kursit më 13 gusht.

Taksat në paundin britanik
1 javë
£ 1230
£ 1280
£ 1350
Akademia e muzikës:£ 1230

2 javë
£ 2310
£ 2410
£ 2550
£ 2310

3 javë javë shtesë
£ 3390
£ 1080
£ 3540
£ 1130
£ 3750
£ 1200
£ 3390
£ 1080

Taksë shtesë për transferim jashtë intervalit të orarit të
dhënë: £ 75;
Depozitë për dëme:-£ 50
Taksë për ndryshimin e kursit të konfirmuar: £ 25
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Rreth shkollës dhe akomodimit:

Koha e lire

Kurset do të zhvillohen në një nga tre shkollat më të famshme me konvikt në Britaninë e
Madhe. Nxënësit janë të akomoduar
veçanërisht në dhoma individuale dhe
dyshe, por ka edhe dhoma me 4-6 krevate.

Çdo mbrëmje organizohen programe argëtimi
të ndryshme: konkurse, karaoke, kasino,
diskotekë dhe të tjera. Për nxënësit 15-16 vjeç
disa herë ofrohen dhe aktivitete argëtimi
jashtë shkollës, ku mund të marrin pjesë kundrejt një pagese prej 20 paund britanik:
kinema, bowling, ngjitje në mal. Çdo të shtunë
organzohen ekskursione një ditore në një nga
parqet e argëtimit, ndërsa të djelave në
qytetet Bath, Bournemouth, Cambridge,
Brighton, Oxford, etj.

Oundle School (11-17 vjeç)

Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)

Kurse të tjera
Golf
Hipizëm

Organizata Exsportise ka pothuajse 30 vjet eksperincë në zhvillimin e trajnimeve profesionale sporti,
kurse të gjuhës angleze ose muzike. Sporti dhe muzika janë aktivitete që kanë të perbashkët zhvillimin e shumë cilësive kryesore: punë në ekipe, leadership, motivim, disiplinë dhe miqësi. Personeli është
i përbërë prej profesionistëve dhe ish atletet olimpikë që kanë si detyrë të bëjne çdo nxënës në një
fitues të ardhshëm.

Është e vendosur në qytetin me të njëjtin
emër, afërsisht 2 orë në veri të Londrës dhe
është një nga shkollat më të rëndësishme me
konvikt në Britaninë e Madhe. Akomodimi
bëhet në dhoma me 4 ose 6 krevate, ka një
numër të limituar dhomash me dy krevate.
Orët e hipizmit zhvillohen në qendrën në
afërsi të shkollës. Organizohen ekskursione
në Cambridge dhe Nottingham të dielave.

Seaford College (10-16 vjeç)
Shkolla ka një sipërfaqe prej 400 hektarësh
në afërsi të Brighton dhe vendeve të tjera në
bregun jugor. Nga Seaford College kaloi në
vitin 2012 pishtari olimpik. Akomdimi behet
në dhoma me 3 -8 krevate, për vajzat është
një numër i limituar dhomash me dy krevate.
Ekskursionet zhvillohen në park argëtimi ose
në qytetet Brighton dhe Portsmouth.

Clayesmore School (9-16 vjeç)
Është e vendosur në qytetin Iwerne Minster,
në qarkun e bukur Dorset, në afërsi të
Bournemouth dhe 2,5 orë larg Londrës. Akomodimi bëhet në dhoma me 2-3 krevate, por
ofrohet edhe akomodim me dhoma deri në 6
krevate, për nxënësit më të vegjël. Ekskursionet zhvillohen në qytetet Bath,
Bournemouth, Southampton ose park argëtimi.

Programe që përfshijnë orë të
gjuhës angleze
Gjuha angleze dhe sport, kërcim
ose muzikë (10-17 vjeç)
Ky kurs është i përshtatshëm nxënësve që
kanë studiuar gjuhën angleze të paktën një
vit në mënyrë që të arrijnë të ndjekin këshillat
e trajnereve. Kursi ka 3 orë te gjuhës angleze
të përgjithshme mbasdite, që kanë si qëllim
përmisimin e aftësive të nxënësve për komunikim gjatë trajnimeve dhe 3 orë në mëngjes
aktivitete specifike:
Sport, muzikë ose kërcim + gjuha angleze
Tenis Golf Futboll Hipizëm
Hockey në fushë Rugby Basketboll
Kërcim Muzikë
Trajnimet realizohen nga profesionistë të
vërtetë. Megjithëse nuk kërkohet një nivel i
caktuar në sportin e zgjedhur, trajnimet janë
shumë serioze dhe të fokusuara në zhvillimin
e aftësive teknike dhe taktike. Programi
parashikon kampionate për secilin sport të
përfshirë në program kurse ata qe do të dallohen do të marrin çertifikatë.

Oundle Seaford
Basketboll
Kërcim
Golf
Hockey në fushë
Hipizëm
Rugby
Futboll (Arsenal)
Tenis
Akademia e muzikës

ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Clayesmore

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Programe që nuk perfshijnë
orë të gjuhës angleze
Këto programe janë të përshtatshme për
nxënes që nuk deshirojnë të studiojnë në
gjuhën angleze. Ofrohen dy lloje kursesh në
varësi të intensitetit të trajnimeve.
Akademia e sportit (e fokusuar në praktikimin e një sporti të vetëm) (12-17 vjeç)
Ky lloji kursi është për nxënësit që dëshirojnë të
përqëndrohen në praktikimin të një sporti të
vetëm ( 6 orë/ ditë). Programi përfshin 40 orë
stërvitje në javë nën mbikqyrjen e një trajneri
tenis golf futboll ose hocky në fushe.
Nxënësit duhet të sjellin pajisjet dhe veshjet e
veta.
Sport / kërcim + multisport (9 - 17 vjeç)
Kursi është për ata që dëshirojnë të bëjnë lëvizje,
duke shmangur stërvitjet. Programi kombinon 3
orë aktivitete sportive ose kërcimi në mëngjes
me 3 orë sporti, ngjitje në mur ose kërcim sipas
zgjedhjes në pasdite me një trajner.
Muzikë + kërcim (10-17 vjeç)
Muzikë + sport (10-17 vjeç)
Për ata që nuk vendosin mbi këto dy aktivitete, kursi kombinon orë sporti në mbasdite me leksione interpretimi vokal ose me
një instrument muzikor në mëngjes.

Coaching
Nxënësit janë të lirë të zgjedhin çdo javë një
sport të ndryshem si dhe të kombinojnë
kurse të zhvilluara në shkolla të ndryshme.
Transporti nga një shkollë tek tjetra është i
siguruar nga organizatorët.

Tenis - Stërvitjet janë të përshtatshme për
të gjitha nivelet. Nxënësit bëjnë ushtrime sh-

pejtësie dhe shkathtësie e taktika. Në
Akademinë e Tenisit përmirësohen teknikat
e lojës dhe organizohen konkurse ndërmjet
nxënësve.

im. Stërvitjet përfshijnë dhe njohjen e kalit:
instinkte, shëndet, sjellje, pajisje, metoda sigurimi, etj. Nxënësit me një nivel të avancuar
përmisojnë pozicionin dhe kontrollin.

Golf - Programi është i bërë nga trajnerë te
akredituar PGA dhe është i përshtatshëm për
ata që dëshirojnë të përmirësojnë performancat nëpërmjet një programi intensiv.
Praktikohen të gjitha llojet e goditjeve përfshirë woods, long/ short iron + putting.
Punohet në përmirësimin e goditjeve dhe
përqëndrohet në marrëdhenie ndërmjet
ekipit, në përmirësimin e teknikave dhe të
sjelljes gjatë kohës së lojës. Seaford College
ka kursin e vetë të golfit. Disa herë për studentët e avancuar në golf luhet në fusha
golfi me 18 gropa. Video të detajuara analizojnë duke përdorur programin më të fundit
te golfit V1 të trajnimit.

Basketboll - kursi është i përshtatshëm

Hockey në fushë - Nxënësit janë të ndarë

rezistence. Nxënësit mësojnë stile të
ndryshme, që nga street dance (isolation, execution, popping) deri tek kercim bashkëkohore dhe jazz modern (storytelling, positioning, leaps, forms). Të gjithë mësojnë të jenë
kreativë në krijimin e një kërcimi- në hapat e
parë deri tek koreografia dhe kostumi. Pjesa
teknike e kursit përfshin hapësirën dhe
ndriçimin, si dhe teknika të kërcimit. Në çdo
javë, nxënësit shfaqin një prezantim përpara
nxënësve të tjerë dhe mësuesit.

në grupe, në varësi të moshës dhe nivelit. Në
çdo kurs praktikohen teknikat e mësuara nga
trajnerë të ndryshëm. Stërvitjet janë të destinuara për të përmirësuar forcën, lëvizshmërinë, aftësitë individuale, teknikat e lojës
në ekipe.

Futboll - Seksioni i futbollit janë zhvilluar
nga profesionlistë nga Arsenal Soccer
Schools. Programi përfshin një varietet të
gjërë aftësish dhe synon përmirësimin e aftësive fizike, mësimin e strategjive të ndryshme
dhe fitimin e kofidencës. Këto sesione janë të
përshtatshme për djemtë dhe vajzat e
moshës 15 vjeç. Të gjithë studentët marrin
një bluzë të dhe një shishe. Programi përfshin vizitë tek Emirates Stadium.
Hipizëm - Ky kurs është i përshtatshëm si
për nivelin e avancuar ashtu edhe për nivelin
fillestar. Nxënësit janë të ndarë në grupe në
varësi të nivelit, duke pasur parasysh gjatësinë dhe peshën. Në varësi të nivelit, nxënësit
mësojnë hap pas hapit, ecje të shpejtë, galop
të lehtë, ecje në tokë të pjerrët, kërcim, ndal-

për atë që duan të përmirësojnë performancat. Nxënësit praktikojnë aftesitë e shpejtësisë, shkathtësisë, forcës, kontrollit mbi top,
dribling dhe taktika loje e teknika hedhje në
kosh. Sa më shumë stërvitjet përparojnë,
fokusimi vihet tek loja në ekipe, kordinimi
dhe komunikimi.

Rugby - stërvitjet përfshijnë të gjitha çështjet e lojës duke filluar që nga aftësitë individuale, si dhe pasimet e gjata dhe të shkurtra,
pozicioni në fushë, goditja e topit, kalimi i
kundershtarit në lojë, rezistencë fizike dhe
disiplinë.

Kërcimet - Kurset fillojnë me ushtrime

Akademia e muzikës
Intepretim vokal – teknikë vokale, besim në
interpretim, studim të mundësive vokale individuale, stileve vokale, interpretim solo ose
në grup.
Intrument muzikor – nxënësit zhvillojnë aftësitë individuale, ndjenjën e ritmit, leximin e
notave dhe aftësive për improvizim, teknika
të sjelljes në skenë, këndim në
orkestër,ansambël dhe grup pop.
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Millfield School
Një qytet olimpik
Mosha: 12-17 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 ose 30 orë / javë
Mbërritja/ nisja: e diel- e diel
Periudha: 10 korrik - 21 gusht
Kohëzgjatja: 2-6 javë
Grupi: maksimumi 12 nxënës

Rreth shkollës

Rreth kurseve

Shkolla Millfield ndodhet në jug perëndim të
Anglisë, në afërsi të qyteteve historike Glastonburry dhe Bath. Është themeluar më 1935
dhe është një nga shkollat më prestigjoze në
Britaninë e Madhe, duke ofruar një shumëllojshmëri sportesh. Shkolla ka kampuse moderne dhe hapësira të gjelbërta, liqene dhe
kopshte, ndërtesa të mahnitshme, sallë teatri
Meyer dhe sallë koncerti.

Taksa përfshin:

Akomodimi

Programet akademike
Përgatitje për gjimnazin në Britaninë e
Madhe (15-17 vjeç)
Çdo javë- kursi përfshin 20 orë të gjuhës angleze të përgjithshme në mëngjes dhe 10
orë shtesë të gjuhës angleze akademike.
Këto kurse janë të përshtatshme për nxënësit
që kanë një nivel mesatar të gjuhës angleze
dhe që dëshirojnë të vazhdojnë studimet në
Britaninë e Madhe.

Akomodim në kampus
Përfshihen të trija vaktet ( dreka e ngrohtë)
20 ose 30 orë në javë plus aktivitete sportive në varësi
të kursit të zgjedhur
Test për caktimin e nivelit të njohurive

Ekskursione

Materiale studimi dhe çertifikatë për mbarimin e kursit
1 ekskursion një ditor/javë
1 ekskursion gjysëm ditor/ javë
Mbikqyrje e përhershme e nxënësve
Shërbim për larjen e rrobave 2 herë në javë
Akses në internet
Sigurim mjekësor
Telefon 24/24 orë në rast urgjence

Datat e fillimit dhe taksat në paundin
britanik:
2 javë
3 javë
4 javë
6 javë

Korrik 10, 24, Gusht 7
Korrik 10, 31
Korrik 10, 24, Gusht 7
Korrik 10

Grupi 1*

Kurset e tjera

£ 2520
£ 3610
£ 4540
£ 6560

£ 2400
£ 3430
£ 4300
£ 6200

Përgatitje për provimet Cambridge: PET, FCE dhe CAE (12-17 vjeç)

3 javë

korrik 10

£ 3610

Depozite ne regjistrim: £ 300 (zbritet nga taksa për kursin dhe

nuk rimbursohet në rast se nxënësi ndërron mendjen)

Depozitë për dëme: £ 30 (rimbursohet në rast se nuk ka patur
dëme)

Taksë shtesë për transferim:
Transferim nga Heathrow- £210 (2 rrugë)
Transferim nga Gatwick- £255 (2 rrugë)

Taksë shtesë sipas kërkesës:
Provim Trinity (korrik 29; Gusht 19): £90
Eskursion dy ditor në Londër dhe Oxford: £390
Taksë për ndryshimin e detajeve të kursit: £10
*Grupi 1: hipizëm, golf, teatër, tenis, arte marciale, etj
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Kampuset moderne të shkollës kanë dhoma
me 1-2 krevate dhe banjo të përbashkët në çdo
kat. Një pjesë të dhomave individuale kanë
banjo të vetën.
Të mërkurave zhvillohet një ekskursion një
ditor në Oxford, Wells, Bath, Bristol, park lojrash. Të shtunave vizitohen qytetet Glastonbury, Bath, shpellat Wookey Hole dhe organizohen shëtitje me varkë.
Ekskursione shtesë
Kundrejt një pagese ofrohen ekskursione dy
ditore në Londër dhe Oxford për të parë vëndet e tyre turistike. Taksa përfshin dy netë
akomodimi, të trija vaktet dhe taksat e hyrjes
në vëndet turistike. Nisja bëhet të premten
në mbasdite dhe kthimi është të dielën në
darkë. Nxënësit janë të shoqëruar gjatë gjithë eskursionit nga stafi i shkollës.
15-17 korrik - Cultural London. Vizitohet lagjia West End, muze dhe ekspozita.
22-24 korrik - Sightseeing London. Vizitohen vende të ndryshme turistike dhe vende
me rëndësi historike, në këtë mënyrë nxënësit kanë mundësinë të admirojnë pasurinë
kulturore të Britanisë së Madhe. Studentët
do të vizitojnë të famshin London Eye.
29-31 korrik - shopping në Londër. Organizohen vizita në qendra tregtare të famshme,
një mundësi e mirë për të bërë shopping.
12-14 gusht - weekend në Oxford. Vizitohen
kampuset e universiteteve Oxford dhe vende
të tjera turistike, nxënësit do të kenë mundësinë të shëtisin me varkë mbi lumin Isis.

Përgatitje për Cambridge examination PET,
FCE dhe CAE
(10-31 korrik)- 3 javë
Provimet jepen në fund të kursit. Programi
përfshin disa orë të gjuhës angleze, duke
vënë theksin në pjesët e provimit dhe përgatitje për dhënien e tij me sukses. Niveli i gjuhës do të caktohet para fillimit të kursit.
Kompetenca akademike për 12-14 vjeç (çdo
javë)
Përgatitje intensive prej 30 orë në javë është
për ata persona që dëshirojnë të studiojnë
në Britaninë e Madhe. Programi ju rekomandohet nxënësve me një nivel të ulët të gjuhës angleze, duke u fokusuar në kulturë dhe
aftësitë për të komunikuar.

Anglishtja dhe sport ose art (12-17 vjeç)
Kursi përfshin 20 orë të gjuhës angleze në
javë, që bëhen gjatë mëngjesit dhe 2 orë
stërvitje sipas zgjedhjes, gjatë mbasdites.
Çdo javë, nxënësit mund të zgjedhin një
sport të ndryshëm:
Hipizëm (çdo javë)- kurset e specializuara
për të avancuar që do të zhvillohen në një
fushë të mbuluar ose në ajër të pastër, në
kampusin e shkollës. Nuk pranohen fillestarë. Nxënësit do të mësojnë koncepte
edhe për mirëmbajtjen e kuajve.
Futboll (çdo javë)- stërvitjet janë të përshtatshme për goca dhe djem dhe përfshijnë të gjitha nivelet. Trajnerët janë të
akredituar nga UEFA. Gjatë stërvitjes, zhvillohen aftësi të ndryshme.

Golf (çdo javë)- mësimi zhvillohet nga trajnerë të specializuar, të akredituar nga Professional Golfers Association. Shkolla ka tre
fusha golfi dhe një fushë posaçërisht për
stërvitje.

Shah (12-26 korrik) - përmirësimi i mprehtësisë me ndihmën e kësaj loje mbretërore.
Ky kurs do të mësoj të gjitha aspektet e lojës, taktika dhe këshilla praktike. Organizohet konkurs ndërmjet nxënësve.

Modë (çdo javë)- studiohet historia e modës, stile veshje të ndryshme dhe design.
Nxënësit mësojnë si të zgjedhin stilin e duhur. Të gjithë marrin pjesë në organizimin
dhe zhvillimin e një prezantimi mode.

Tenis (17 korrik - 14 gusht)- stërvitjet janë
të destinuara për nxënësit e avancuar dhe
zhvillohen në fusha të mbuluara si edhe
ajër të pastër.

Arte plastike (çdo javë)- studiohet modelim, skicë, pikturë. Në fund të programit,
nxënësit organizojnë një ekspozitë me veprat e tyre. Nxënësit kanë në dispozicion të
gjitha burimet e studios së artit Millfield.

Not (çdo javë) - stërvitjet janë të përshtatshme për nxënësit e avancuar duke përfshirë të gjitha stilet e notit dhe zhvillohet
në pishinën e shkollës prej 50 metra. Programi individual është në bazë të nevojave
të çdo nxënësi.

Hockey (çdo javë)- stërvitjet zhvillohen në
fushë me bar. Nxënësit kanë mundësinë të
përmisojnë teknikën individuale , të mësojnë strategji loje në ekipë.

Atletikë (10 korrik - 7 gusht)- praktikohen
prova të ndryshme atletikë në pistë dhe
fushë, sipas udhëzimit të trajnerëve profesionistë.

Basketboll (24 korrik - 7 gusht)- stërvitjet
zhvillohen në ajër të pastër por edhe në
sallë dhe zhvillohen konkurse. Stërvitjet
profesionale ofrohen vetëm një herë në
javë dhe janë të destinuara për nxënësit
me eksperiencë.

Arti i guzhinës (çdo javë)- studiohet përgatitja dhe shtrimi i tavolinës, nxënësit
duke marr këshilla për sa i përket regjimit
të ushqimit të shëndetshem dhe disa dieta
të ndryshme dobësimi. Kursi fokusohet
dhe mbi etikën që duhet të përdorim gjatë
ngrënjes.

Badminton (7-21 gusht)- stërvitja zhvillohet nga trajnerë me eksperiencë dhe përfshin taktikë lojë dhe studim të teknikave
të ndryshme në lojë. Nxënësit mësojnë rregullat e kësaj loje që i nevojitet si saktësi
ashtu edhe forcë e klas.

Skermë (31 korrik - 14 gusht)- nxënësit
mësojnë teknika dhe rregulla të këtij sporti
kaq të vjetër. Stërvitjet zhvillohen në një

sallë të posaçme për këtë sport. Sigurohet
uniforma e plotë. Është e nevojshme eksperiencë e mëparshme.
Musical (çdo javë)- mësohen teknika skenë, aktrimi, kërcimi dhe muzikë. Nxënësit
përgatisin një program artistik të cilin e paraqesin në sallën e teatrit Meyer në shkollë.
Akademi rocku (çdo javë)- kursi përfshin
nocione teorie dhe praktike muzikore,
kompozim dhe interpretim në grup.
Akademi filmi (çdo javë)- kursi përfshin
teknika filmimi, metoda regjizimi, prodhim
filmi dhe aftësi prezantimi.
Rugby 17 korrik - 14 gusht)- stërvitja
ndodhet në fushën rugby dhe përfshin të
gjitha nivelet.
Arte marciale të përziera ( 10 korrik - 7
gusht) - mësimdhënie në një sërë disiplinash. Programim kompjuteri (çdo javë) studentët duhet të kenë aftësitë bazë për
kodimin dhe programimin.
Sport dhe argëtim (çdo javë)- programi nuk
përfshin stërvitjet në vetvete, pasi aktivitete
të ndryshme praktikohen nën mbikqyrjen e
një të ritur dhe në bazë të nivelit të hobbyt
që kanë: sport në ekipë, not, aerobike, qitje,
teatër, kërcim, atletikë, art, futboll, tenis dhe
të tjera. Çdo ditë ofrohen sport të ndrysme.

Squash (7-14 gusht)- Millfield ka një qendër moderne squash. Stërvitjet janë të përshtatshme për nxënësit me një eksperiencë të mëparshme. Mësohen teknika për
lojë individuale dhe me partnerë.
Kërcim (çdo javë)- mësimet janë të përshtatshme për të gjitha nivelet. Praktikohen lloje të ndryshme kërcimi.
Tetratlon (10-31 korrik)- stërvitjet janë të
përshtatshme vetëm për nxënësit me një
formë fizike të mirë dhe përfshijnë: qitje,
not në pishinë prej 50 metra, skermë në
sallë, vrapim në një pistë prej 400 metra.
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Corpus Christi College, Cambridge University
Përgatitja për pranim në një universitet të lartë në Britaninë e Madhe
Grupi Young Leaders: 14-17 vjeç, 37
orë / javë
Përgatitje për universitetet botërore:
16-18 vjeç, 26 orë / javë
Akomodimi: Kampus
Mbërritja/ Nisja: E martë – e martë
Periudha: 28 qershor – 9 gusht
Kohëzgjatja: 2 - 6 javë
Niveli minimal: Upper-intermediate
Grupet: janë me 11 veta

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus
Akomodim i plotë (drekë ne ditët e ekskursioneve)
26 ose 37 orë mësim në javë
Materiale studimi
Certifikatë në fund të kursit dhe raporti i progresit
Ekskursione të plota 2 ditë në javë për kursin Përgatitje për universitet
Ekskursion i plotë 1 ditë në javë për kursin Young Leaders
Ekskursion 1 ditë e gjysmë në javë duke përfshirë një biletë hyrje
Aktivitete argëtuese
Internet dhe akses në Wi-Fi
Akses në lavanderi
Sigurimi
Telefon 24/24 për çdo rast urgjence
Transferet për dhe nga Heathrow ose Gatwick 8:00-22:00

Datat e fillimit dhe taksat në paund
anglez:
Përgatitje për universitetet botërore
2 săpt.
28 qershor - 12 korrik, 12 korrik - 26 korrik
Udhëheqësit
e rinj

2 javë
3 javë
4 javë
javë shtesë

£ 2940

qershor 28, korrik 5, 12, 19, 26
qershor 28, korrik 5, 12, 19
qershor 28, korrik 5, 12

£ 2740
£ 4110
£ 5480
£ 1370

Depozitë për regjistrim: 400 £ (zbriten nga taksa e kursit)
Depozitë për dëme: 50 £ (kthehen në fund të kursit, në rast se
nuk ka dëme)
Taksë shtesë për transferim:
Në / nga Heathrow ose Gatwick jashtë orarit të specifikuar rreth 120 £ për udhëtim.

Shkolla
Corpus Christi College është kolegji i 6-të më i
vjetër në Cambridge University, i themeluar në
1352, dhe është një nga kolegjet më të famshme dhe të bukura në të gjithë universitetin.

Kurset
Udhëheqës i ri
Program intensiv i këtij kursi përfshin ligjërata, seminare, raste studimore, punime dhe
prezantime. Nuk ka asnjë shkollim specifik të
gjuhës angleze. Programi kombinon punime,
seminare dhe mësime interaktive për të edukuar nxënësit në aftësitë drejtuese të rëndësishme të ndërtimit të ekipit, të folurit publik,
prezantime formale, artit të negociatave, Anglishte biznesi, hulumtim të pavarur dhe
duke debatuar.

Përgatitje për universitetet
botërore
Ky është një kurs për studentët ambiciozë
dhe shumë të motivuar.Kursi është i hartuar
për t'i dhënë studentëve ndërkombëtarë
shansin më të mirë të mundshëm për të fituar një vend në një universitet kryesor në
Mbretërinë e Bashkuar. Përmbajtja: Kursi është i ndarë në pesë fusha kryesore për studentët që të studiojnë. Secila temë është dorëzuar si një leksion për të gjithë grupin e
studentëve, ose si një punim interaktiv në
grupe më të vogla.
Leksione me bazë Kuptimi Kulturor: Sistemi
Arsimor i Mbretërisë së Bashkuar, Ekzaminimet,
Jeta studentore, Jeta dhe vepra e Shekspirit,
Mbretëria Britanike dhe sistemet politike.
Klasat me bazë aftësitë dhe logjikën: Mendimi Kritik, Studime të Përgjithshme, Anglishtja për qëllime akademike, testi TSA (Vlerësimi i Aftësive të të menduarit) për aplikantët

për kurset universitare në Universitetin e Oksfordit.
Klasa për tema të caktuara: studentët zgjedhin 2 opsione Ekonomi & Menaxhimin, Shkenca për studentët e mjekësisë, Hyrje në arte,
Matematikë
Seminare mbi Universitetet në UK, Proceset
e pranimit: Sistemi UCAS & Kërkesat, teknikat e
intervistimit, shkrim Letrës së Motivimit, Aplikimi për "Oxbridge"
Mësimi Një-në-një me një tutor personal

Akomodimi
Studentët qëndrojnë në dhomat e gjumit të kolegjit qëndror, dhe të gjitha klasat janë në të
famshmen Gjykatë e Vjetër – në oborrin e vjetër
të kolegjit në Kembrixh. Akomodimi është në
dhoma teke ose dyshe me banjo të përbashkët.
Të gjitha ushqimet në vend do të jenë të shërbyer në restorant. Çdo nxënës do të gëzojnë
gjithashtu një Formal Hall meal - një menu e cila
lejon nxënësin të ndihet si një student i vërtetë i
Kembrixh.

Sport dhe kohë të lirë kohë
Programi i plotë i aktivitetit përfshinë lojra
dhe aktivitete kulturore si dhe kohë e lire për
të eksploruar Kembrixh me miqtë.

Ekskursione
Programi Përgatitja për Universitetet Botërore përfshin vizita në Oxford, Cambridge
dhe Universitetet e Londrës. Programi gjithashtu ofron ekskursion në Londër, duke
përfshirë një hyrje në një shfajqe në Shakekspeare Globe. Nxënësit nga kursi Udhëheqësit e Rinj zhvillojnë vizita në London, Oksford,
Stratford & Warwick, Windsor, Thorpe Park,
Canterbury, Ely, Great, Great Yarmouth.
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King’s Oxford

Qëndra zyrtare për
provimin IELTS

Mosha: 16 +
Akomodimi: familje pritëse/ kampus
Studimi: 20, 28 ose 32 orë studimi/ javë
Mbërritja/ Nisja: e diel – e shtunë
Kurs intensiv dhe standart: min 2 javë
Përgatitje intensive për IELTS: min 6 javë
Crush course IELTS: 2 ose 3 javë
Grupat maksimumi: 14 nxënës
Nivel min për IELTS: Intermediate

Rreth shkollës

Taksa përfshin:
Kurse studimi 20, 28 ose 32 orë në javë
Akomodim në familje pritëse ose në kampus
Përfshin mëngjesin dhe një vakt
Provim, materiale të studimit, çertifikatë vlerësimi për
mbarimin e kursit
Akses në sistemin online për përgatitje ClassMate
Akses në kompjutera me internet dhe Wi-fi

të qytetit Oxford. Në këtë zonë ka dyqane,bare,
restorante, biblotekë, qendër sportive dhe pishinë. Sallat e studimit janë të pajisura me mjete
moderne, kurse në shkollë ka biblotekë, qendër
kompjuterike per përgatitjet individuale, internet wireless falas dhe një mensë ku ofrohet
dreka e ngrohtë. Këtu zhvillohen kurse gjatë
gjithë vitit. Në shkollën St. Joseph bëhet kursi
Crush Course IELTS. Shkolla është e vendosur në
lagjen studentore Cowley, vetëm 25 minuta larg
me autobus nga qendra e qytetit dhe 2 minuta
larg nga kampusi Crescent Hall.

Kurset

Data e fillimit
Kurs intensiv: çdo të dielë gjatë vitit
Kurs IELTS – 28 orë: 3 Janar, 14 Shkurt, 27 Mars, 8 Maj, 19 Qershor, 31 Korrik, 11 Shtator, 23 Tetor
Crush course IELTS- 32 orë: 2 javë- 26 Qershor, 3 javë - 10 Korrik,
31 Korrik

Kurs standart (20 orë/javë)
Përfshin 20 orë të gjuhës angleze në javë, që
fokusohet në përmirësimin e të gjithave aftësive
gjuhësore.

IELTS- Crush Course
(2 ose 3 javë) (32 orë/javë)
Ky është një ndër të paktët kurse i cili ofron përgatitje për IELTS, në vetëm 2 javë. Javën e parë
nxënësit do të mësojnë si t’i përdorin njohjet e
gjuhës angleze në një ambjent akademik. Në
javën e dytë bëhen provimet provë në kushtet e
provimit. Zhvillohen 4 nivelet e provimit dhe
analizohen rezultatet e arritura.

Akomodimi
Familje pritëse
Të gjitha familjet janë të përzgjedhura me kujdes dhe verifikohen në mënyrë konstante nga
qendra e gjuhëve të huaja. Dhomat janë dyshe
por kundrejt një takseje shtesë mund të zgjidhet dhomë individuale. Sigurohet mëngjesi
dhe një vakt. Shumica e familjeve jetojnë në një
distancë te vogël nga shkolla kurse të tjerat 30
minuta larg duke përdorur mjetet e transportit
publik.

25 dhe 28 Mars, 2 dhe 30 Maj, 29 Gusht - janë festa kombëtare dhe nuk
do të zhvillohen kurset

Kurs intensiv (28 orë/javë)
Programi i kursit përfshin 28 orë studimi në javë,
nga të cilat 20 janë për përgatitje të

Në kampus (26 Qershor- 14 Gusht)
Gjatë kohës së verës nxënësit mund të përdorin

Taksat në paundin britanik:

përgjithshme të gjuhës angleze dhe 8 orë në një

Familja pritëse

fushë me zgjedhje të lirë, në varësi të nivelit dhe
kërkesave të nxënësve: bisedim, dëgjim dhe

shkollare të universitetit Oxford Brooks. Ndodhet vetëm 2 minuta me këmbë larg nga qendra

2 javë

3 javë 4 javë

6. javë Javë shtesë

Standart
£ 881 £ 1284 £ 1687 £ 2493 £ 403
Intensiv
£ 953 £ 1392 £ 1831 £ 2709 £ 439
IELTS 28 orë studimi
£ 3213 £ 523
IELTS 32 orë
£ 1261 £ 1854
Familja pritëse, dhomë individuale, mëngjesi dhe një vakt: 23 £/ javë
Kampus
2 javë
3 javë 4 javë
6. javë Javë shtesë
Standart
£ 1103 £ 1617 £ 2131 £ 3159 £ 514
Intensiv
£ 1175 £ 1725 £ 2275 £ 3375 £ 550
IELTS 28 orë studimi
£ 3879 £ 634
IELTS 32 orë
£ 1483 £ 2187
Depozitë për dëme 150 paund ( për akomodim në Familje mikpritëse)

Taksë shtesë sipas kërkeses :
Transferim nga/deri në aeroportin Gatewick ose Stanstead 195 £ (vetëm
një drejtim)
Transferim nga/deri në aeroportin Heathrow ose Luton 151 £ (vetëm një drejtim)
*Transferimi i ofruar nga qendra e gjuhëve të huaja është me detyrim
për nxënësit nën 18 vjeç. Ata që janë mbi 18 vjeç nqs. duan mund të ta
organizojnë vetë transferimin. Integral ofron shërbimin e tij gjatë ditëve
të udhëtimit vetëm në rastin që transferimi është kërkuar në regjistrim
dhe e ofron shkolla.
Taksë për dhënien e provimit IELTS 145 paund (mund të ndryshoj)
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King's Oxford ndahet në dy shkolla: St. Michael's
dhe St. Joseph's. Shkolla e parë është e formuar
nga dy ndërtesa ngjitur, të ndodhura në qendër

kuptim, shqiptim, art dhe design, përgatitje për
IELTS, drejtshkrimi dhe leximi akademik.
Përgatitje intensive për IELTS
minimum (6 javë) (28 orë/javë)
Programi i kursit përfshin 20 orë te gjuhës angleze të përgjithshme dhe 8 orë përgatitje për
provimin IELTS. Studiohet gramatika bazë , leksiku, aftësitë dhe teknikat gjuhësore, metoda të
vetëvlerësimit dhe korrigjimit, teknika të domosdoshme për një paraqitje të mirë ne
provim. Bëhen dhe provime provë.

konviktin Crescent Hall, i cili bën pjesë në bazën

e gjuhëve të huaja. Gjashtë dhoma individuale
janë të grupuara në apartamente me 2 banjo
dhe 2 WC, si dhe telefon. Sigurohet mëngjesi
dhe një vakt. Nxënësit mund të përdorin lavanderinë e kampusit. Distanca deri në St. Michaels
është 20-30 minuta me autobus.

Koha e lirë
Në këmbim të një takse shtesë nxënësit mund
të marrin pjesë në aktivitetet sociale dhe në klubet e organizuara.

CATS College Canterbury
Careers in Law,
Business and Finance
Taster Programme
Mosha: 14 - 16 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 40 orë/javë
Mbërritja / nisja: e diel - e shtunë
Periudha: 3 Korrik - 13 Gusht
Kohëzgjatja: 3 javë
Grupi: 12 - 15 nxënës
Niveli i studimit: Mesatar

Taksa përfshin:
Akomodim ne kampus
Vakte të përfshira
Kurse
Materiale studimi , çertifikatë për mbarimin e kursit
2 ekskursione një ditore për 3 javë
Program argëtimi çdo mbrëmje
Telefon 24/24 orë në rast urgjence
Transferim nga/ deri në aeroportin Heathrow ose Gatwick

Datat e fillimit dhe taksat në
paund anglez:
3 javë
3, 24 korrik
£ 3840
Asistencë në nisje / Taksë shtesë për udhëtimin për të miturit e pashoqëruar £ 70

Rreth shkollës

Akomodimi

CATS Canterbury është një gjimnaz ndërkombëtar, i themeluar më 1952 dhe kombinon arkitekturën tradicionale me dizajnin modern. Të
gjitha klasat janë të pajisura me whiteboard interaktiv. Nxënësit kanë në dispozicion bibliotekë, sallë kompjuterash me internet dhe Wi-Fi,
salla të përbashkëta dhe sallë me tavolina e
cila është rinovuar së fundmi.

Nxënësit akomodohen në disa kampuse, në
varësi të moshës. Dhomat janë individuale ose
dyshe, me banjo të përbashkët ose të vetën.
Sigurohet ushqim i plotë.

Rreth kurseve:
Programi i rekomandohet nxënësve të huaj
dhe ka si qëllim ti shpjegojë atyre për çfarë
kanë nevojë që të kenë një karrierë të sukseshme në juridik, biznes dhe financë. Aktivitetet
janë të përqendruar në përvetësimin e aftësive
në fushat e caktuara dhe të përfshijnë këshilla
nga profesionistët më të mire. Sigurisht është i
rekomanduar për studentët që fillojnë studimet e tyre nivelin me A-levels, IB ose Foundation. Ky kurs i ndihmon për të zgjedhur lëndët
që ata do të studiojnë në dy vitet e ardhshme
për tu përgatitur në fushën e dëshiruar.

Koha e lirë:
Programi i studimit intensiv kompletohet me
një program argëtues çdo mbrëmje. Të dielën
nuk organizohen aktivitete, në mënyrë që nxënësit të vizitojnë objekte turistike lokale.

Ekskursione:
Organizohen vizita në universitetin Oksford
ose Kembrixh, si dhe universitete të tjera të
larta të Londrës: LSE, Imperial College, UCL;
Bursa e Londrës , Pallati i Drejtësisë.

Nxënësit takohen me profesionistë të ndryshëm, duke vizituar ndërtesat kyç të profesioneve të tyre, familjarizohen me kërkesat për
pranim në universitetet e Oksfordit, Kembrixhit dhe grupit Russell. Programi i studimit përfshin gjuhën angleze, aftësi akademike, prezantime, stimulimet e intervistave për pranim.
Studentët përmirësojnë aftësitë e tyre si: të
menduarit kritik, zhvillojnë mendjen e tyre
dhe të mësojnë teknika për të ruajtur informacione.
Në fund të programit, nxënësit do të jenë në
gjendje ti përgjigjen pyetjeve më të vështira
për pranimin në universitetet më të mira, për
shembull, pyetja e mëposhtme në fizikë, e
bërë në intervistat për pranim në Oksford: sa
kokrra rëre ka në tokë? Gjithashtu, studentët
do të dinë se si të shkruajnë një letër motivimi
të suksesshme, çfarë lëndësh të zgjedhin për
të studiuar në vitet e fundit të shkollës së lartë
dhe në çfarë fushe duan të bëjnë një karrierë.
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Academic summer, DLD London
Mosha: 13-18 vjeç; 25+
Akomodimi: rezidencë
Studimi: 40 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e shtunë / e shtunë
Periudha: 2 Korrik - 27 Gusht
Kohëzgjatja: 2-8 javë
Grupet:
Kurs 13-18 vjeç – maksimumi 15 nxënës
25+ vjeç - maksimumi 8 nxënës në grup
Niveli i studimit:
13-14 vjeç: min. B1
15-18 vjeç: min. B2

Taksa përfshin:
Akomodim në rezidencë
Tre vaktet
40 orë mësimi në javë
Materialet e studimit
Çertifikatë për mbarimin e kursit
2 ekskursione ditore në javë
4 ekskursione gjysëm ditore në Londër në javë
Sport dhe program aktivitetesh
Wi-Fi
Perdorim i lavatrices
Sigurimi shëndëtësor
24 orë linjë emergjence
Transferta tek dhe nga Heathrow në arritjet rreth orës
6-18 dhe orës së nisjes ndërmejtë 8-20.

Datat e fillimit dhe pagesat në paund:
Kurs akademik
2 javë Korrik 2, 9, 16, 23, 30, Gusht 6, 13
3 javë Korrik 2, 9, 16, 23, 30, Gusht 6
4 javë Korrik 2, 9, 16, 23, 30
Javë shtesë

£ 2300
£ 3450
£ 4600
£ 1150

Depozitë në regjistrim: £ 500 (e zbritur nga pagesa e kursit)
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Shkolla
Që nga 2015 kolegji privat DLD College London ka lëvizur tek një ndërtesë e re me kampus në zemër të Londrës me pamje nga
Westminster dhe Thames River. Rajoni rreth
shkolles është i njohur për ndërtesat e tij historike. Në DLD College ka shumë dhoma
studimi moderne, kushte sporti, mensë,
kafene Starbucks dhe Wi-Fi.

Programet
Kurs akademik
Programi është dizenjuar duke u bazuar tek
metoda CLIL- Mësimi i përmbajtejs dhe
gjuhës së integruar. Kjo bëhet për të mësuar
lënde të ndryshme akademike dhe në të
njëjtën kohë studentët përmirësojnë aftësitë
e tyre gjuhësore. Programi gjithashtu është
ofruar për studentët që anglishten e kanë
gjuhën e tyre amtare. Studentët janë të
ndarë në grupe duke u bazuar tek mosha e
tyre dhe jo tek niveli i anglishtes. Kurset janë
të përshtatshme për studentët që planifikojnë të ndjekin GCSE, IB os A-levels, dhe për
ato që janë aktualisht duke studiuar në Angli.
Teoria dhe praktika janë kombinuar gjatë
klasave. Ka seminare interesante në tema si
siguria e qëllimshme, orientimi profesional,
ndihma e parë, financa personale.

njerëzve që dëshirojnë ta studiojnë këtë
lënde. Ka: arte, teater, muzik, biologji, kimi,
fizik, biznes, dizajn dhe teknologji, ekonomi,
gjeografi, histori, politik, anglisht, shkrim eseje, aftësi prezantimi, përgatitje për IELTS,
gramatike, literature, gjuhë moderne,
matematikë, ICT, studime media, psikologji,
teori e dijes.

Modulet e specializuara
Mund të bëhen vecmas ose dhe të kombinuara me programet standarte:
Oxbridge – 16 – 23 Korrik – programi
është për studentë ambicioz të cilët synojnë
Oxford ose Cambridge. Kursi do t’i ndihmojë
studentët të kuptojnë procesin e aplikimit në
universitetet më të mira, gjithashtu do të
zhvillojnë aftësitë kritike dhe analitike si dhe
komunikimin dhe do të ketë një praktikë për
intervistë.
Studime mjeksore – 13 – 27 Gusht – Programi është për studentë të cilët janë të interesuar për mjekësi, shkenca veterinare ose
stomatologji. Kursi mbulon aftësi praktike të
rëndësishme në biologji dhe kimi, studentët
do të kenë tema sic është të ushqyerit dhe
gjenetika. Çdo student punon në projekte individuale. Studentët gjithashtu do të vizitojnë dhe spitale.

Përgatitja dhe përsëritja për IGSCE: 13-14 vjeç

Akomodimi

Kurrikula mbulon një varietet të gjërë
lëndësh akademike: Anglisht, Matematikë,
Burimet Njerëzore dhe Arte. Studentët
gjithashtu zhvillojnë aftësite e tyre në IT,
kërkim dhe aftësi studimi dhe mësojnë se si
të japin prezantime efektive.

Studentët janë akomoduar në dhoma të reja,
të cilat janë në ndërtesën e DLD College. Ato
janë dhoma individuale dhe dhoma en-suite.
Studentët mund të perdorin lavatrice.

Përgatitja dhe përseritja për IB/ A levels: 15-18
vjeç
Studentët zgjedhin katër lëndë në javë në
përshtatshmëri me interesat e tyre dhe nevojat akademike. Zgjedhja është bërë para
mbërritjes, nëse do të jetë një kurs i tillë në
një lënde të vetme varet nga numri i

Sport dhe kohë e lirë
Ka nje pishinë, holl sporti, studio kërcimi,
fitnes dhe fushë tenisi. Në mbrëmje është i
organizuar një program aktivitetesh. Studentët kanë kohë të lirë kur mund të shkojnë
dhe të vizitojnë Londrën.

Verë akademike në Sidcot
Mosha: 7 -12 vjeç dhе 13 - 18 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 30 ose 40 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e shtunë / e shtunë
Periudha: 9 Korrik - 3 Shtator
Kurs 13-18 vjeç: maksimumi 15 nxënës
Kurs 7-12 vjeç: maksimumi 12 nxënës
Niveli i studimit: 7-12 vjeç A2
13-14 vjeç B1
15-18 vjeç B2

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus
Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)
30 ose 40 orë studimi në javë
Internet
Materiale studimi
Çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit
2 ekskursione një herë në javë (përveç javës së fundit)
1 ekskursion prej gjysëm dite në javë për Kursin për fëmijët
nga 7-12 vjeç
2 ekskursione prej gjys dite në javë për kursin për 13-18 vjeç
Aktivitete sportive dhe zbavitjeje
Mbikqyrje të përhershme të nxënësve
Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence
Transferim nga/deri në aeroportin Heathrow, Gatwick dhe
Bristol ndërmjet orëve 6-18 në mbrritje dhe 8-20 në largim
Sigurim

Data e fillimit dhe taksat
në paundin britanik:
2 javë
Korrik 9, 16, 23, 30*, Gusht 6*, 13*, 20*
3 javë
Korrik 9, 16, 23, 30*, Gusht 6*, 13*
4 javë
Korrik 9, 16, 23, 30*, Gusht 6*
javë shtesë

£ 1990
£ 2985
£ 3980
£ 995

* Nxënësit 13-18 vjeç

Transferim jashtë intervalit të parashikuar:
Gatwick: 175 £ (një drejtim) Heathrow: 150 £ (një drejtim)

Taksë shtesë sipas kërkeses:
Hipizëm: rreth £ 36/ 1 orë
Depozite ne regjistrim: £ 500

Rreth shkollës
Sidcot School ndodhet në jug-perëndimin e
Anglisë, vetëm 20 minuta larg aeroportit
Bristol dhe afërsisht 2 orë larg Londrës. Në
Sidcot ka një pishinë, një pistë kalërimi, Wi-Fi,
një bibliotekë, qëndër arti dhe një mensë
moderne. Kurset zhvillojnë aftësitë e nevojshme për studim, të njohin me terminologjinë e përdorur dhe përfshijnë konsulltimin e
librave shkollor.

Rreth kurseve
Kurs për fëmijë (7-12 vjeç)
Kursi përfshin 30 orë në javë gjuhë angleze,
matematikë, shkenca, histori, gjeografi,fe,
teknologji, arte, muzikë dhe teatër.
Academic Summer Plus (13-18 vjeç)
Këto module të specializuara janë bërë vetëm ose të kombinuara me programet standarte që përputhen me moshën e studentit.
varet nga interesi i studentëve ata mund të
zgjedhin ndërmejt:
23 Korrik - 6 Gusht Studime Mjekësore
Ky program është për studentët që janë të interesuar për të studiuar mjekësi, stomatologji
dhe shkenca veterinare. Përvec se mbulon aftëitë kryesore në biologji dhe në kimi studentët gjithashtu marrin module në të ushqyerin
dhe gjenetikën. Çdo student punon në mënyrë të pavarur në një projekt që më vonë prezantohet përpara pjesëmarrësve të tjerë.
6 - 13 Gusht- përgatitje për Oxbridge - ky
program është për studentët e mirë nga ana
akademike të cilët synojnë Oxford ose Cambridge. Studentëve i është prezantuar procesi i aplikimit në universitete më të mira,
zhvillim i mendimit analitik dhe kritik, aftësitë komunikative të studentëve dhe praktikimin për një intervistë.
20 Gusht - 3 Shtator - Back to School - programi është përgatitje për fillimin e vitit të ri
shkollor. Studentët do të fokusohen në
shkrim e lexim, aritmetikë, çështjet aktuale
dhe çështjet globale
Përgatitje dhe përsëritje për IGCSE/GCSE,
IB dhe A-Levels (13-14; 15-18 vjeç)
Studimi përfshin 40 orë në javë. Ky program i
këshillohet nxënësve britanikë edhe të huaj.

Nxënësit ndahen në grupe në varësi të moshës dhe lëndëve të zgjedhura, jo në varësi të
nivelit të gjuhës. Nxënësit me moshë ndërmjet 15 dhe 17 vjeç zgjedhin katër lëndë në
javë ndërmjet: art, biologji, biznes, kimi, dizajn
dhe teknologji, drama, ekonomi, Anglisht,
shkrim eseje, gjeografi, gramatikë, histori, ICT,
përgatitje IELTS, literaturë, matematikë, studime media , gjuhët moderne, musik, fizik, politik, prezantime, psikologji, teori e njohurive.
Nxënësit me moshë ndërmjet 13 dhe 14 vjeç
studiojnë lendë që bëjnë pjesë në programin
IGCSE/GCSE: arte, business, gjeografi, histori,
letërsi, matematikë, fe, shkenca, shkenca sociale. Ata zhvillojnë aftësitë e tyre komunikuese dhe fitojnë besim dhe motivim për të
arritur qëllimet e tyre akademike.

Akomodimi
Nxënësit akomodohen në dhoma individuale ose dyshe. Sipas rregullave dhomat individuale u ofrohen nxënësve mbi 16 vjeç. Për
kursin për fëmijë ofrohen dhe dhoma me 3-4
krevate. Banjot janë në çdo kat. Në kampus
ka dhoma të përbashkëta të kalimit të kohës
së lirë, kuzhinë dhe lavanderi.

Koha e lire
Pasdite dhe në darkë organizohen aktivitete si
kerkim thesari, qitje, bowling, disko, kinema,
barbecue, takime me pedagoget e brendshëm, si një plotësim i programit të studimit.

Aktivitetet sportive:
Nxënësit përdorin bazën sportive të shkollës
e cila përfshin sallën e sportit dhe pishinën.
Kundrejt një pagese ofrohen edhe hipizëm
në hipodromin e shkollës. Stërvitjet janë të
përshtatshme për të gjitha moshat dhe çdo
javë mund të zgjedhësh 2-3 orë hipizëm.

Ekskursionet
Ekskursione një ditore të shtunave dhe të
dielave tek Weston-Super-Mare, Thrope Park,
Stafford, Oxford, Birmingham, London,
Bounemouth, West Midlands Safari Park,
Eden Project, Warwick, Bath. Ekskursione
gjysëm ditore në Bristol, Berkey Castle, Wood
House Park, Cardiff.
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Leysin American School
Mosha: 7-11 vjeç, 12-14 vjeç, 15-18 vjeç
Studimi: 15-20 orë/javë anglisht, frengjisht/ ose lëndë të tjera
Akomodimi: kampus
Mbërritja/Nisja: e shtunë-e martë/mërkurë*
Periudha: 25 Qershor- 16 Gusht
Grupet: deri në 8 nxënës

Rreth shkollës dhe akomodimit
LAS është një nga shkollat më kryesore në
Zvicër, ndodhet në stacionin malor Leysin,
1300m lartësi. Baza shkollore përfshin disa
ndërtesa me zona për akomodim dhe klasa,
si dhe laboratore gjuhësore, sallë informatike, biblioteka, qendra artesh, teatër modern,
sallë gjimnastike, terrene sporti. Akomodimi
bëhet në dhoma komode me 2-4 krevate, me
banjo.

Ushqim i plotë për kurset e pushimeve dhe ushqim i pjesshëm për turet turistike

Modulet (me përjashtim të Frengjishtes), udhëzimet dhe aktivitete ekstra kurrikulare janë
zhvilluar në Anglisht.

Turi i Europës (12-18 vjeç)
Nxënësit më të mëdhenj kanë mundësinë e
rrallë të vizitojnë dy nga shtetet më të famshme të Europës.
Francë - Paris, kështjellat buzë lumit Loara,
vizitimi i muzeve dhe objekteve arkitekturore.
Itali - qytetet Firenze, Venecia vizitimi i objekteve historike, kulturore dhe arteve.

Gjuha (Anglishte si gjuhë e dytë, Frengjisht)

Test për përcaktimin e nivelit të njohurive

Shkencë, Teknologji, Inxhinieri, Matematikë- STEM (kompjuterat, matematikë)

Çertifikatë pas mbarimit të kursit dhe libra

Zvicra dhe Bota

15 ose 20 orë studimi/javë në funksion të kursit

Sport dhe programe krijuese çdo ditë

Zbulimet alpine (12-14 vjeç) dhe sfidat alpine (15-18 vjeç)

1 ekskursion ditor në javë
Bileta për hyrje në muze
Përdorimi i bazës shkollore
Siguracion mjekësor
24/24 telefon urgjence
Transfer nga/deri në aeroportin Geneva ndërmjet orëve 10-16

Datat e fillimit dhe taksa në CHF:
Për të gjitha kurset
3 javë

25 qershor - 14 korrik; 23 korrik - 10 gusht

6 200 CHF

25 qershor - 20 korrik; 23 korrik - 16 gusht

8 800 CHF

Zbulo Europën
4 javë

Depozitë e parimbursueshme për regjistrim: 1500 CHF (zbritet nga
taksa e kursit) + + 500 CHF - lekë xhepi
Taksë për ndryshimin ose anullimin e turit turistik- 500 CHF pas 1 maj

Taksa shtesë sipas kërkesës:
Transferim jashtë intervalit të orarit të parashikuar Geneva: 150 CHF
(1 drejtim)
Jashtë ditëve të parashikuara- aeroporti Geneva 300 CHF (1 drejtim)
*Nxënësit që nuk mbërijnë në ditët zyrtare nuk e kanë akomodimin të siguruar
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Për më të vegjlit (7-11) janë të gjitha destinacionet e jashtëzakonshme të listuar më
poshtë: Lausanne (Olympic Museum), Zermatt, Trummelbach falls. Ekskursionet për
më të mëdhenjtë gjithashtu përfshijnë Geneva, Bern, Lucerne.

Zbulo Europën

Përfshin 3 orë/javë në një nga modulet me
zgjedhje të mëposhtme:

Akomodim në kampus

Ekskursionet

Rreth kurseve

Aventura malore (7-11 vjeç)
Taksa përfshin:

si: futboll, tenis, basketboll, not, kalërim,
yoga, pilates, white water rafting, kërcim tematik, ngjitje etj.

Studentët më të rritur kanë 20 mësime në javë.
Ato zgjedhin një nga opsionet e mëposhtme:
-Gjuhe (Anglisht si gjuhë e dytë; Frengjisht ne
programin e thithshmëris në Frengjisht)
- STEM (matematikë magjike, programim viziv,
thyerje kodesh)
-Arte dhe Kreatviti (art dhe fotografi, piano, kitare, teatër, miksime muzikore)
-Sipërmarrje (matematikë biznesi , çdo gjë është e negociueshme)
-Arte Liberale (çfarë është e paparë në vëndin
tim, lidërship global, superheronjë në debate)

Aktivitete e mbërmjes
Për studentët më të vegjël(7-11 vjeç) qëndra
ofron bowling, ecje në mal, disko, not, talent
show, natë filmi etj.
Për më të mëdhenjtë (15-18 vjeç) mund të
marrin pjesë në sporte dhe aktivitete të tjera

Lyceum Alpinum Zuoz
Mosha: 10-15 vjeç, 14-17 vjeç
Programi: 20 ose 25 mësime/javë
Anglisht, Gjermanisht, Frengjisht + 3
mësime/në ditë sport ose golf
Akomodimi: Rezidencë
Ditët e udhëtimit: E dielë – E shtunë
Data: 17 Korrik – 26 Gusht
Grupi me 15 studentë
Niveli i gjuhës: Anglisht, Gjermanisht: A1B2, Frengjisht: A1 – A2

Shkolla

Ekskursionet dhe koha e lirë

Shkolla u themelua në 1904. Lyceum
Alpinum Zuos është një nga shkollat
ndërkombëtare kryesore në Zvicër. Është
vendosur në Zuoz, në pjesën Gjermane të
Zvicrës, në lartësinë 1750 m., me një pamje
mahnitëse alpinizmi pranë resortit St. Mortiz.
Në shkollë ka kurse sporti, fusha tenisi, fitnes
etj.

Not, piknik, rafting, shëtitje në Engadine,
Scuolbad, parku kombëtar, Monterasch Glacier, St. Moritz, liqeni Silvaplana.

Akomodimi
Studentët janë akomoduar në rezidencën e
shkollës në dhoma individuale dhe dhoma
dyshe.Tualetet janë në të njëjtin kat.

Pagesa përfshin:
Akomodimin në një rezidencë

Programet

Tre vaktet e përfshira (drekë e ngrohtë)

Kampe verore
(10-15 vjec; 17 Korrik – 13 Gusht)

20 ose 25 mësime/javë Anglisht, Gjermanisht ose
Frengjisht
3 mësime/ditë sport ose golf për kamp veror
Testi hyrës i nivelit të Anglishtes
Çertifikatë për mbarimin e kursit
1 ekskursion një ditor në javë për kurs veror (pa përfshirë javën e fundit)
Kohë e lirë dhe program sporti çdo ditë
Një herë në javë larje e rrobave personale të studentëve
24-orë kujdes pastoral i studentëve
24-orë linjë emergjence

Datat e fillimit dhe pagesa në
frangat Zviceriane:
2 javë
Kamp veror

Korrik 17, 31

4100 CHF

Akademia e golfit

Korrik 17, 31

4900 CHF

Akademi përgatitore

Gusht 14

3900 CHF

Sigurimi në rast të anullimit të krusit
Kamp veror – 96 CHF; akademia e Golfit– 115 CHF

Pagesë shtesë për pajisjet:
Cantë golfi me qira – 200 CHF

Kursi i gjuhës kombinon gramatiken dhe
fjalorin me aktivitete kurrikulare praktike.
Klasat e gjuhës janë zhvilluar në mëngjes
dhe në mbrëmje ka dy opsione për modulet
e sportit:
Multisport
Nje paketë me 3 mësime të sporteve të
ndryshme përfshin: tenis, futboll, mountain
biking, basketboll, vollejboll, rope park, sailing etj.
Akademia e golfit
Kursi është për të dy kategorit e lojëtarëve, ata
fillestarë dhe ata më të avancuar. Studentët
frekuentojnë tre orë të personalizuara udhëzimesh për golfin në ditë. Kursi është dizenjuar
nga një arkitekt i famshëm Kanadez. Kursi
është i famshëm për pamjen panoramike nga
malet Engadine , fshatrat Zuoz dhe Madulain.
Gjithashtu janë të mundësuara pajisje golfi me
qera.

Academia përgatitore
(14-17 vjeç, 14-26 Gusht)
Programi është i zhvilluar komplet në anglisht
dhe është i përshtatshëm për studentët të
cilët janë të interesuar për IB, A-levels dhe programe të tjera arsimore. Klasat e mëngjesit
janë të fokusuara në anglishten dhe matematikën, klasat e mbrëmjes në modulin “Study
skills”.
Gjuha Angleze
Studentët punojnë të perfeksionojne aftësitë
në të shkruar nëpërmjetë shkrimit të teksteve
gazetareske. Gjatë klasave studentët diskutojnë gjuhën e përdorur në reklama dhe rolin e
medias në shoqëri.
Matematika
Studentët punojnë ne faktorizimin e dyfishtë,
proporcionaliteti, pronat e fuqisë, ekuacionet
lineare dhe të pjesshme, ekuacionet katrore,
koncepti i funksioneve, logaritmet.
Aftësi Studimi
Studentët përmirësojnë aftësitë e planifikimit
dhe organizimit, mësojnë më shumë rreth llojeve dhe stileve e të mësuarit, teknikave e të
mësuarit, për ankthin nga provimet, teknikat e
provimit.

Koha e lirë
Në fund të ditës studentët mund të shijojnë
programin special të sporteve dhe të aktiviteteve.

Pagesë shtesë për transfertat:
Zurih – 390 CHF /1 rrugë
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Institut auf dem Rosenberg - Arosa
Mosha: 6 – 16 vjeç
Akomodimi: në hotel-kampus
Studimi: 16-27 orë gjuhë angleze, franceze ose gjermane/ javë
Mbërritja/ Nisja: e hënë - e shtunë
Periudha: 27 Qershor - 13 Gusht
Qëndrimi: 2 – 7 javë
Grupet: maksimumi 12 nxënës

Rreth qytetit dhe shkollës
Arosa është një stacion malor i famshëm, i
cili tërheq turistët gjatë gjithë periudhës së
vitit. Kampi i verës Arosa ndodhet afër stacionit San Bernardino, i njohur në gjithë botën. Studimi bëhet në një shtëpi alpine, me
klasa të mëdha dhe të ndriçuara.

Cannes
Diell, palma dhe det i kalter
Mosha: 13 – 17 vjeç
Akomodimi: familje pritëse/kampus
Studimi: 20 ose 26 orë studimi/javë
Mbërritja/Nisja: e dielë- e shtunë
Periudha: 3 Korrik- 20 Gusht
Qëndrimi: 2 – 7 javë
Grupet: 15 nxënës

Akomodimi
Gjatë kursit të gjuhëve të huaja, nxënësit
përdorin bazën e një kompleksi hotelesh
kryesorë. Akomodimi bëhet në dhoma të
rehatshme, me 2-4 krevate dhe banjo brenda. Nxënësit kanë në dispozicion lavatriçe,
të cilën mund ta përdorin në këmbim të një
takse prej 60 franga zvicerane.

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus
Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)
16-27 orë në javë
Test për përcaktimin e nivelit të njohurive,
Çertifikatë për mbarimin e kursit
Ekskursione
Aktivitete sportive dhe zbavitjeje çdo pasdite dhe mbrëmje
Mbikqyrje të përhershme të nxënësve
Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence
Transferim nga/deri në aeroportin Zurich (në mbrritje rekomandohet deri në orën 17:00, dhe në largim deri në 12:00)

Datat e fillimit:
Çdo të hënë duke filluar nga 27 qershori, duke pasur parasysh mbarimin e kursit në 13 gusht

Taxat në CHF:
2 javë

3 javë

4 javë

javë shtesë

5360

7040

8720

1680

Manuale: ndërmjet 80 dhe 120 CHF
Depozitë për regjistrim: 1000 CHF (zbriten nga taksa e kursit dhe rimbursohet në fund të kursit, pasi janë hequr shpenzimet)

Taksë shtesë sipas kërkesës
Dhoma individuale: 300 CHF/javë
Tenis: 105 CHF (30 minuta me trajner)
Hipizëm: 55 CHF (30 minuta)
Ski uji: rreth 90 CHF
Golf: rreth 80 CHF
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Programi përfshin:
Akomodim në kampus
Sigurohen tre vakte
20 ose 26 orë të gjuhës franceze në javë
Testim për të parë nivelin e njohurive
Materiale të studimit

Aktivitetet sportive dhe koha
e lirë

Çertifikatë vlerësimi

Hoteli ka pishinë të hapur, sallë fitnessi dhe
ofron kushte për basketboll, volejboll, futboll,
mini golf, bilardo, ping-pong, qitje, patinazh.
Organizohen turne futbolli, orientim i terrenit,
çiklizëm alpin. Kundrejt një pagese ofrohen
trajnime golfi, tenisi, hipizmi.

1 ekskursione gjysmë ditore çdo javë

Ekskursione

Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence

Parashikohen ekskursione në Chur, St. Galen,
vizitimi i qytetit Zurich dhe i shumë objekteve
të tjera turistike. Zakonisht çdo të dielë organizohen ekskursione një ditore, kurse gjatë javës
vizitohen krahinat apo qytetet afër.

1 ekskursion nje ditor çdo javë

Festa e mirëseardhjes
Barbeque një herë në javë
Akses në internet
Program sportiv dhe argëtimi çdo ditë
Akses në bazën e shkollës

Transferim nga/deri në aeroportin e Nisës

Taksat në Euro:
20 orë/javë

26 orë/javë

2 javë
3 javë
4 javë
Jave shtesë

€ 1580
€ 1726
€ 2370
€ 2589
€ 3160
€ 3452
€ 790
€ 863
14 korrik është festa kombëtare dhe nuk zhvillohet mesim

Takse shtesë sipas kërkesës:
Ditë shtesë: £90
Bowling: £18/2 games
Ushqim i shëndetshëm:
rezidencë - £15 Euro/vakti
familje - £20 Euro/javë

Transferim jashtë intervalit të kohës së
parashikuar:
Aeroporti i Nises: 50 Euro (1 rrugë)

Ecole des Roches
Rreth qytetit
Në Cannes ke mundësinë të njohësh të gjitha
objektet speciffike të Kostës së Kaltër- duke filluar nga varka e peshkimit dhe tregjeve piktoreske
deri tek lojrat plot energji të bowlingut. Janë të
pakta vëndet ku deti dhe bregdeti janë kaq magjepsëse si këtu.

Rreth shkollës
Kurset zhvillohen në godinën e shkollës Sainte
Marie de Chavagnes. Shkolla ndodhet disa minuta larg plazhit dhe bulevardit Croisette. Shkolla
ka pishinë dhe fusha sporti.

Kurset
Kurs kryesor – Përfshin 20 orë studimi në javë,

në grupe deri 15 nxënës.
Kurs intensiv – Në kursin e përgjthshëm shtohen 6 orë studimi në javë në mini grupe me
maksimumi 6 nxënës të bazuara tek frëngjishtja
e folur.

Akomodimi

Mosha: 8 – 18 vjeç
Studimi: 26 orë studimi/javë
Akomodimi: kampus
Mbërritja/Nisja: e dielë – e premte
Periudha: 12 Qershor- 12 Gusht
Grupet: maksimumi 15 nxënës

Rreth shkollës

Programi përfshin:

2 ekskursione çdo javë

Ecole des Roches ndodhet në mes të natyrës
së mrekullueshme të Normandisë, në një
sipërfaqe prej 60 ha. Është e rrethuar nga një
park gjigand dhe ka salla për klasat, kompjutera dhe multimedia, sallë kinematografike me 450 vënde dhe sallë teatri.
Ecole des Roches është një orë larg nga Parisi
dhe 90 minuta larg detit dhe kështjellave të
bregut të lumit Loire.

Program për argetim

Rreth kurseve

Mbikqyrje të përhershme të nxënësve

Kursi përfshin 26 ore gjuhë franceze, kurse
nxënësit me moshën mbi 14 vjec të cilët e
zotërojnë mirë frëngjishten mund të përgatiten dhe të paraqiten në provimin TCF në
19 korrik.

Akomodim në kampus
Sigurohen tre vakte
26 orë të gjuhës franceze në javë
Testim për të parë nivelin e njohurive
Materiale të studimit
Çertifikatë vlerësimi

Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence
Transferim nga/deri në aeroportin Charles de Gaulle ne Paris
(mbërritja ndërmjet orës 10-15, ikja ndërmjet 11-15) ose Orli
(mberritja ndermjet ores 10-13, ikja ndermjet 11-13)

Akomodimi

Familje mikpritëse
Akomodimi bëhet në familje pritëse, në dhoma
dyshe. Rruga deri në shkollë dhe është afërsisht
30 minuta me mjetet e transportit publik.
Kampus
Akomodimi ofrohet në kampus ku zhvillohen
edhe kurset. Ofrohen dhoma dyshe. Çdo dy
dhoma përdorin një banjo të përbashkët.

Datat e nisjes dhe taksat në Euro:

Koha e lirë dhe ekskursionet

Depozitim në rast dëmtimesh: 200 Euro (rimbursohet në fund të kursit)

Katër herë në javë, organizohen në mbasdite
akivitete sportive dhe argëtuese: yahting, vizita
në Antibes, Nisa dhe në parkun tematik Antibes
Land. Ekskursionet një ditore janë në Nisa, Aqua
Splash Park dhe ishulla Leri, kurse ato gjysëm
ditore në Monaco, Antibes dhe akuariumi në
Marineland.

Depozitim për regjistrim: 1000 Euro (e parimbursueshme)
14 korrik është festa kombëtare dhe nuk do të zhvillohen aktivitete shkollore

Anglisht
2 javë:
qershor 12, korrik 3, 24

2540 Euro

Francez
3 javë:
5 javë:
6 javë:
9 javë:

3480 Euro
5470 Euro
6400 Euro
8810 Euro

qershor 12, korrik 3, 24
qershor 12, 19, korrik 3,10
qershor 12, korrik 3
qershor 12

Takse shtesë sipas kërkesës:
Transferimi jashtë intervalit të orarit të parashikuar: 200 Euro
(vetëm 1 rrugë)

Akomodimi bëhet në 11 shtëpi në stilin tradicional norman. Dhomat kanë rreth 2-8 krevate,
me banjo në çdo kat.

Sport, argëtim, ekskursione
Studentët mund të praktikojnë sportet e mëposhtme - tenis, not, kalërim (pagesë shtesë
është kërkuar), aerobi, futboll, handball, basketboll, vollejboll, tenis tavoline, badminton
etj. Gjithashtu ka dhe argëtime të tjera si
disko, barbecue, Miss and Mister contest,
karaoke, kërcim, bërje maskash, mësime gatimi, lojra etj. Destinacione karakteristike për ekskursione: Disneyland, Zoo de Cezra, shopping
in Paris, Eifel towel, Versailles castle etj.

Taksë për provimin TCF (mbi 14 vjeç): 150 Euro (20 korrik)
Ditë shtesë: 140 Euro

Hipizëm: 35 punds/ora
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Pushime në Paris
Rreth shkollës
Qendra e gjuhëve të huaja ndodhet në ndertesën e re dhe moderne të kampusit “Saint Nicolas”, në pjesën jugore të Parisit. Në afërsi ndodhet parku
“Porte de Versailles” e vetëm në më pak se 5 minuta me këmbë ndodhet e famshmja qendër ujore. Hyrja në vende turistike dhe kulturore të Parisit është mjaft e kollajtë. Stacioni i metrosë “Corentin Celton” ndodhet në afërsi të shkollës. Nxënësit kanë në dispozicion klasa të mëdhaja, kompjutera,
mencë, restorant me vetëshërbim dhe taraca, të përshtatshme për pushim në kohën e lirë.

Taksa përfshin:
20 orë/ javë
Testim për përcaktimin e nivelit të njohurive
Materiale studimi, çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit
Përdorim të mjeteve shkollore dhe Internet
Telefon 24/24 h për çdo rast urgjence

Kurs pushimi:
Akomodim në kampus
Përfshihen të trija vaktet (dreka me vete)
1 ekskursion një ditor në Disneyland ose Asterix/ çdo 2
javë
3 ekskursione gjysëm ditor/ javë
Program argëtimi dhe sportiv çdo mbasdite dhe darkë
Diskotekë një herë në javë
Mbikqyrje të përhershme të nxënësve
Transferim nga/ deri në Paris

Datat e fillimit dhe taksat ne Euro:
Kurs pushimi:

2 javë 3 javë 4 javë javë sht.
3, 10, 17 korrik
24, 31 korrik

€ 2070
€ 1830

€ 3010
€ 2650

€ 3950
€ 3470

€ 940
€ 820

Pushime në familje

Mosha: 13 - 17 vjeç
Akomodimi: Kampus
Studim: 20 orë/ javë
Mbërritja / nisja: e dielë - e shtunë
Periudha: 3 Korrik - 13 Gusht
Grupet: maksimumi 15 nxënës

Day camp: 6 - 12 vjeç, 13 - 17 vjeç; 17+
Studim: 20-26 orë/ javë
Mbërritja / nisja: e dielë - e shtunë
Periudha: 4 Korrik - 12 Gusht
Grupet: maksimumi 15 nxënës

Rreth kursit

Kurset

Programi përfshin 20 orë gjuhë franceze në
javë, nga ora 9 deri në 12, në grupe me 15
nxënës maksimumi. Kursi është shumë aktiv,
përfshin lojra aktrimi, tekste të këngëve bashkëkohore, artikuj nga revista dhe emisione
TV, duke u fokusuar në zhvillimin e aftësive të
të folurit.

Day camp (6-12 vjeç, 13-17 vjeç)

Akomodim

Depozitë për dëme: 100 Euro, paguhen në mberritje dhe rimbursohen në fund të kursit.
Shkrim/Gramatikë - kurs në grupe të vogla maksimumi 6 studentë, 5 orë/javë -€ 120/javë
Program mësimi një- me -një 5 orë/javë - €450/javë
Ditë e plotë në Loire Valley Castles (9,23 Korrik; 6 Gusht) - € 280
Ditë e plotë në parkun e argëtimit Asterix (15,29 Korrik) - €140
Ditë e plotë në Disneyland (7,21 Korrik, 4 Gusht) - € 160

Akomodimi bëhet në të njëjtën godinë në të
cilën zhvillohen edhe kurset. Dhomat janë me
4 krevate. Banjot jane në kat. Sigurohen të trija vaktet. Nxënësit kanë në dispozicion makineri për sanduiçe, kafe dhe pije freskuese si
dhe një dhomë për larjen e rrobave.

Pushime në familje (4 korrik - 12 gusht)

Sport dhe Ekskursione

2 javë 3 javë 4 javë jave sht.
Day camp (20 orë)
Day camp (26 orë)
Prindërit (20 orë):
Prindërit (26 orë):

€ 660
€ 760
€ 600
€ 660

€ 990
€ 1140
€ 900
€ 990

€ 1320
€ 1520
€ 1200
€ 1320

€ 330
€ 380
€ 300
€ 330

Akomodim për kursin e pushimeve në familje
Pushime familjare, fëmijë (13+) - dreka + aktivitete ekstra kurrikulare- 330/380 euro/ditë.
Taksë për akomodim: € 80 (jo e rimbursueshme)
Garsoniere për 2 persona: 760 Euro/ javë
Apartament deri në 4 persona: 1180 Euro/ javë
Apartament deri në 6 persona: 1560 Euro/javë

Taksë për transferim:
Paris 270 euro - i rritur + fëmijë - dy drejtime
14 korrik janë festa kombëtare dhe nuk do të zhvillohen kurset.
36

Kurs pushimi

Ka aktivitete të tjera ekstra dhe shëtitje në
Paris. Çdo javë bëhen 3 ekskursione gjysëm
ditore dhe cdo dy javë një ekskursion një ditor. Pagesë shtesë bëhet për Disneyland dhe
Asterix parks, gjithashtu dhe për Loire Valley
Castles.

Kurset për fëmijë zhvillohen në godinën e
shkollës Saint Nicolas, çdo ditë nga e hëna
deri të premten, ndërmjet orëve 9-12, me një
pushim të vogël. Gjatë procesit të mësimit
përdoren shumë lojra aktive dhe debate që e
bëjnë orën më argëtuese dhe të pëlqyeshme.
Për pjesëmarrësit mbi 13 vjeç kundrejtë një
pagese shtesë mund të organizohen aktivitete të ndryshme ne mesditë dhe pasdite bashkë me fëmijët e kursit.
Kurs për prindërit
Gjatë kohës që fëmijët e tyre studiojnë, prindërit kanë mundësinë të zgjedhin ndërmjet
20 ose 26 orë në javë të gjuhës franceze dhe
përdorimit të kohës së tyre të lirë për pushim
ose shëtitje në qytet. Kurset për prindërit fokusohen në aftësitë e komunikimit dhe përdorimit të gjuhës franceze të përditshme. Tematikat e propozuara janë nga fusha e kulturës dhe qytetërimit francez.

Akomodimi për familjet dhe fëmijët
Sipas kërkesës, mund të akomodohen në një
garsonierë për dy persona ose në apartamente për 4-6 persona, të pajisura me televizor,
kuzhinë dhe banjo, pa u perfshirë ushqimi.

Passy Buzenval
Afër Parisit
Mosha: 10 - 14 vjeç dhe 15 - 18 vjeç
Akomodimi: Kampus
Studim: 32 orë/ javë
Mbërritja / nisja: e dielë/e shtunë
Periudha: 3 - 30 Korrik
Kohëzgjatja: 2 - 4 javë
Grupet: 7-10 nxënës

Rreth shkollës
Kampi veror do të zhvillohet në një prej
shkollave më prestigjioze të Francës- Passy
Buzenval. Kompleksi i bollshëm i shkollës
shtrihet në një sipërfaqe prej 38 hektarësh
dhe ndodhet vetëm 10 kilometra larg qendrës së Parisit.

Kurset
Taksa përfshin:
Akomodim në kampus
Perfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)
32 orë/javë
Testim për përcaktimin e nivelit të njohurive
Materiale studimi dhe çertifikatë vlerësimi për mbarimin
e kursit
2 ekskursione ditore në Paris/ javë duke përfshirë dhe
taksat e muzeve
1 ditë/javë sport

Kursi është shumë intensiv, përfshin 8 orë në
ditë, në grupe të vogla deri në 10 nxënës. Në
programin standart prej 32 orësh në javë,
çdo ditë ofrohet dhe një seminar për permisimin e gjuhës. Pjesëmarrja nuk është e
detyruar.
Aftësi të përgjithshme

4 orë në ditë janë të përkushtuara leximit,
gramatikës, shkrimit dhe të folurës. Metodat
dhe materialet e përdorura janë moderne,
çdo nxënës merr një fletore studimi.

Program sportiv dhe argëtimi
Perdorim i mjeteve shkollore dhe Internetit
Shërbim për larjen e rrobave - një herë në javë
Mbikqyrje të përhershme të nxënësve
Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence

Datat e fillimit dhe taksat në Euro:
2 javë
3 javë
4 javë

Korrik 3, 9, 16
Korrik 3, 9
Korrik 3

€ 3030
€ 4520
€ 6010

Depozitë për dëme dhe materiale studimi: 100 Euro
(paguhen në mbrritje dhe rimbursohen në fund të kursit)

Taksë shtesë për transferimin:
Paris CDG (20 km) - 120 Euro ( 1drejtim)
Pagese shtese kur udhetoni si UM - 20 Euro/1 drejtim

Modulet sipas zgjedhjes

Ka disa module me 2 mësim /ditë, grupet
janë ndarë sipas grupmoshave.Ofrohet:
muzikë bashkëkohore, lajmet nga shkolla,
bërje filmash, përgatitje provimi, Frengjishte
biznesi, teatër, Frengjishte akademike.
Komunikim elektronik

Një orë në ditë është e përkushtuar një leksioni E-com, gjatë së cilit përdoren kompjutera me programe softwari special i bërë
për studimin e gjuhëve të huaja dhe praktikohet shkrimi.

Studentët që kanë zgjedhur modulin e
dramës janë ndarë në grupe dhe marrin
pjesë në përgatitjen e pjsës që do të performohet më vonë përpara të gjithëve. Provat
zhvillohen 2 herë në javë. Të premten në
darkë organizohet një konkurs ndërmjet
spektakleve, juria e përbërë nga profesorë,
që vendosin fituesin e mbrëmjes.
Punë individuale

Nën drejtimin e një profesori, nxënësit mund
të përgatisin temat e ekskursioneve të organizuara.

Akomodim
Nxënësit janë të akomoduar në kampusin e
shkollës në dhoma individuale me lavaman.
Banjot janë në afërsi të dhomave. Sigurohen
të trija vaktet.

Sport
Qëndra sportive përfshin një pishinë të mbuluar dhe të ngrohur, fusha basketbolli dhe
futbolli. Nxënësit kanë në dispozicion dhe
punishte arti.

Sport shtesë
Kundrejt një pagese ofrohet tenis dhe golf
ne St.Cloud Golf Club.

Ekskursione
Çdo javë janë të organizuara 2 ekskursione
tematike në Paris ku vizitohen vende të
ndryshme turistike: Luvri, Pallati Versailles,
Kulla Eiffel, Lafayette, Montmartre, Lagjia Latine, shëtitje me varkë në lumin Sena. Kundrejt një pagese mund të vizitohen parqet
Eurodisney dhe Asterix e Obelix (çdo 2 javë).

Taksë shtesë fakultative:
Mbrëmje muzikore në Paris: 120 Euro
Disneyland, Parc Obelix et Asterix: 120 Euro

Sport shtesë:
Tenis (8 orë)
Golf (8 orë)
Hipizëm (8 orë)

1 javë
220
300
280
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Coasta de azur, Nisa
Mosha: 8 – 17 vjeç
Akomodimi: kampus/familje pritëse
Studimi: 20 ose 28 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e dielë - e shtunë
Periudha:
20 Mars - 29 Tetor (familje)
26 Qershor- 10 Gusht (rezidencë)
Grupet: max. 15 nxënës

Rreth shkollës

Park Imperial (26 qershor - 20 gusht)

Kurset do të zhvillohen në godinën ku jetojnë
nxënësit.

Është ish rezidenca e familjes mbretërore ruse e
shekullit të 19.E vendosur në një zonë të qetë,
vetëm 15 minuta me këmbë nga plazhi dhe 20
minuta larg nga qendra e qytetit.Dhomat janë
të mëdha, me 3 ose 4 krevate dhe banjo individuale.Një pjesë e dhomave kanë pamje nga
deti.Klasat e mësimit janë në të njëjtën godinë.Kampusi përfshin reçepsion, mensë dhe
fusha sporti.Në afërsi ndodhet dhe një pishinë.

Rreth kurseve
Kurs i përgjithshëm – 20 orë/javë - Kurset do të

zhvillohen në mëngjes, ndërsa për disa nivele të
caktuara do të zhvillohen në mbasdite.
Kurs intensiv – 28 orë/javë

Taksa përfshin:

Kurset do të zhvillohen në mëngjes dhe mbasdite. Atëherë kur në program janë të përfshira
ekskursione gjysmë ditore, kurset nuk do të
zhvillohen.
Leksione individuale
Çdo javë, në kursin e përgjithshëm prej 20 orësh
mund të shtohen edhe 5,8,10 ose 15 orë studimi individual.

Akomodim në familje pritëse ose kampus
Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)
20 ose 28 orë studimi të gjuhës franceze në javë
Materiale studimi, çertifikatë
1 ekskursion ditor çdo javë
1 ekskursion gjysëm ditor çdo javë
Programe sportive dhe argëtimi
Mbikqyrje të përhershme të nxënësve
Telefon 24/24 për çdo rast urgjence
Transferim nga/deri në aeroportin e Nisës ndërmjet orëve 8
dhe 22

Data e fillimit:
familje pritëse – Çdo të dielë, duke filluar nga data 20 mars deri
në 29 tetor
Kampus- Çdo të diel, duke filluar që nga 26 qershor deri në 20 gusht
28 mars; 5 maj; 14 korrik, 15 gusht janë festa zyrtare dhe nuk do të
zhvillohen kurset.

Familje pritëse

Akomodimi do të bëhet në dhoma dyshe, ndërsa
kundrejt një pagese ofrohen edhe dhoma individuale. Janë të përfshira të trija vaktet.Distanca deri
në shkollë është përafërsisht 30 minuta.
Kampus

Taksa shtesë për leksione individuale në kursin e përgjithshëm:
20 + 5 orë indiv. € 250/javë
20 + 8 orë indiv. € 360 /javë
20 + 10 orë indiv. € 450/javë
20 + 15 orë indiv. € 600/javë

Akomodimi do të zhvillohet në katër kampuse,
në të njëjtat godina që zhvillohen dhe kurset.
Sigurohet autobus falas deri në qendrën e
qytetit që qarkullon ndërmjet intervalit kohor
14:00 -01:00. Prindërit firmosin një formular ku
do të specifikohet ora e kthimit të nxënësit në
kampus. Fëmijët e moshës 13-15 duhet të jenë
në kampus ne 19:30 dhe më të rriturit në 00:30
orari më i vonë.

Taksa shtesë:

Collinettes (3 - 30 korrik)

Fillestarët : çdo të diel

Taksa në Euro:
2 javë

3 javë

4 javë

javë shtesë

Kurs përg.
€1580
Kurs intensiv €1690

€2340
€2505

€3100
€3320

€760
€815

Dhomë individuale familje pritëse - € 70 /javë; Natë shtesë - €50;
Akomodim Collinnetes - €40; Politika anullimi - €50

Sport ekstra për kursin e përgjithshëm:
Zhytje : € 330 /javë (5 mbasdite)
Tenis: - € 330 / 7.5 orë
Lundrim: - € 330/javë(15 mësime)

Transferim jashtë intervalit kohor të përfshirë:
Aeroporti Nisa: €70 ( 1 rrugë)

38

Akomodimi

Është i vendosur afër me plazhin dhe qendrën e
qytetit Nisa, duke patur një kapacitet prej 250
dhoma me lavaman dhe dush. Banjot janë në
çdo kat. Kampusi ka reçepsion, televizorë, wi-fi.
Kurset zhvillohen në ndërtesën Estienne
dOrves, vetëm 3 minuta larg.

Estienne d'Orves (3 korrik - 13 gusht)

Ky kampus modern ndodhet në parkun me
të njëjtin emër në Nisa. Akomodimi është në
dhoma dyshe ose treshe. Çdo dy dhoma përdorin një banjo të përbashkët. Orët e kursit
zhvillohen në të njëjtën godinë.
Fëmijë (8 - 12 vjeç; 3 - 30 korrik)

Qyteti ndodhet 20 km nga Nisa, në
bregdetin e kaltër.Ofrohet akomodim në një
kampus që ndodhet vetëm 10 minuta larg
nga plazhi, në dhoma dyshe. Çdo dy dhoma
përdorin një banjo të përbashkët.

Sport
Nxënësit mund të praktikojnë tenis, basketboll,
volejboll, futboll, patinazh. Kundrejt një pagese,
nxënësve që janë regjistruar në kursin standart ju
ofrohet edhe tenis e zhytje (5 orë/javë), mbasdite
(13- 18 vjeç)

Ekskursione
Zhvillohen ekskursione në Monako, Antibes, Muzeu
i Oqeanit, Muzeu Picasso, di Veux Nice, de Eze, Galimard, Saint Tropez, Cannes, shëtitje me varkë në
ishullin Lerin.

Belgia, Spa & Liege
Mosha: 9 - 11 vjeç, 12 - 15 vjeç, 16 – 18
vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 28 orë anglisht, frengjisht,
gjermanisht ose hollandisht/ javë
Mbërritja/ Nisja: e dielë/e shtunë
Periudha: 26 Qershor - 27 Gusht
Kohëzgjatja: 2 – 9 javë
Grupet: 6 - 9 nxënës

Rreth qytetit dhe shkollës
Kurset zhvillohen në ndërtesat e bukura të gjimnazit Saint Roch në Ferrieres.Si vendi, edhe ndërtesa
e ndërtuar në shekullin e VII janë objekte historike. Kompleksi përfshin park, 26 salla, oborr, restorant. Qyteti Liege ndodhet 40 minuta larg me transportin publik, ndërsa qyteza Aywaille vetëm 10
minuta.
Kursi i gjuhës gjermane ndodhet në qendrën e gjuhëve të huaja, vetëm 5 minuta larg qytetit Spa
dhe disa km nga Ferrierës. Shkolla disponon 5 klasa, restorant, dy dhoma pushimi, oborr dhe park.

Kurse

Sport dhe koha e lirë

Kurs pushimi (anglisht, frengjisht, gjermanisht
ose hollandisht)

Në fillim të çdo jave, nxënësit zgjedhin një
aktivitet të cilin do e praktikojnë intensivisht
në ditët në vazhdim. Programi është i përbërë nga tre module sipas zgjedhjes, të cilat
bejnë pjesë në përgatitjen gjuhësore.

Test, material studimi dhe çertificatë për mbarimin e kursit

Ky kurs është i përqëndruar në përgatitjen e
të folurit dhe shkrimit të nxënësve dhe të
përmirësimit të aftësive për të kuptuar, analizuar dhe marrë informacione. Për këtë qëllim
përdoren metoda të ndryshme dhe interesante si : role të ndryshme, prezantime, pjesëmarrje në debate, shkrimi i një hartimi, etj.

2 ekskursione ditore në javë ( përveç javës së parë të kursit)

Mësim individual shtesë

aktivitete sportive dhe argëtimi në javë

Nxënësit mbi 13 vjeç mund të shtojnë 2-8
orë në javë studimi individual.
Kurs gjuhe + golf/ hipizëm/tenis (13-18
vjeç)
Është një kombinim ndërmjet kursit të gjuhës në mëngjes dhe 11 orë/javë aktivitete
sportive mbasdite, me trajnerë me eksperiencë.

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus
Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)
28 orë gjuhë angleze, franceze, gjermane ose hollandeze në
javë

Mbikqyrje të përhershme të nxënësve
Telefon 24/24 në rast emergjencë

Data e fillimit:
Hollandisht : korrik 31*, gusht 7, 14*, 21
Frengjisht: qershor 26, korrik 3*(t), 10 (t) 17*(е), 24(e/g), 31* (g), gusht 7(t),
14*(е), 21
Anglisht: qershor 26(t), Korrik 3*(е), 10(е), 17(g), 24(t), 31*(t), gusht 7(g),
14(g), 21
Gjermanisht: Korrik 3*, 10(t), 17(t), 24, 31*, Gusht 7, 14, 21
*fillestarët mund të fillojnë në këto data ( datat e shënuara me
t,e,g tregojnë kur mund të fillohet kursi i gjuhës i kombinuar me
llojin e aktivitetit sportiv - tenis, hipizëm, golf).

Taksa në Euro:
Kurs pushimi

2 javë

3 javë

4 javë

javë sht.

€ 2780

€ 4170

€ 5560

€ 1390

€ 6940

€ 1735

Kurs gjuhësor + golf/ hipizëm/tenis
€ 3470
€ 5205

Akomodim në kampus
Ferrierës - është një kampus i rehatshëm, me
dhoma dyshe ose treshe.Banjot janë të vendosura në çdo kat.
Spa - nxënësit të kursit të gjuhës gjermane
janë të akomoduar në dhoma dyshe me banjo individuale.

Modul Shëndet“

Ofertat janë : yoga, aqua fitnes, pilates, turizëm, Thai Chi, kërcim, etj.
Modul „Sporte të ndryshme“

Përfshin volejboll, futboll, basketboll, atletizëm, hokey, handboll, badminton.
Modul „Art dhe argëtim“

Moduli përfshin kurse skulpture, vizatim, fotografi, teatër, origami etj.

Ekskursione
Ekskursione gjysëm ditore përfshijnë turne
me bowling, vizita në muze të ndryshme,
parqe me lojra elektronike, shëtitje, ndërsa
ekskursionet ditore janë në Koln, Aachen,
Bruksell, Maastricht ose Bruges.

Transferim deri në aeroport :
Pagesë shtesë kur udhëtoni si UM - 48 Euro/1 drejtim
Transferta nga aeroporti: Bruksel (120km): 106 Euro/1 drejtim

Taksa shtesë sipas kërkesës:
Akomodim për një natë shtesë: 75 Euro
Mësim individual shtesë: 2 orë/ javë- 140 euro
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Ligniano

Milano

Dielli i Detit Adriatik

Opera dhе moda

Mosha: 12 - 14, 15 - 16, 17- 18 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 orë/ javë
Mbërritja/ Nisja: e dielë - e dielë
Periudha: 26 Qershor - 30 Korrik
Kohëzgjatja: 2 - 4 javë
Niveli: A1-C2
Grupet: maksimumi 12 nxënës

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus
Perfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë gjatë javës
dhe në paketë gjatë fundjavës)
20 orë të gjuhës italiane
Test për përcaktimin e nivelit të njohurive
Materiale studimi
Çertifikatë për mbarimin e kursit
1 ekskursion një ditor/ javë
Program sporti dhe argëtimi çdo mbasdite dhe mbrëmje
Diskotekë një herë në javë
Beach party/ javë
Not në pishinën e shkollës
Shërbim për larjen e rrobave të nxënësve
Mbikqyrje të përhershme të nxënë sve
Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence

Data e fillimit dhe taksat në Euro:
2 javë Qershor 26, Korrik 3,10,17
1720
3 javë Qershor 26, Korrik 3,10
2540
4 javë Qershor 26, Korrik 3
3360
Depozitë për regjistrim – 30 % të taksës të kursit. Do të zbritet
nga totali i shumës dhe është i parimbursueshëm në rast
heqje dorë.

Transferim deri në aeroport:
Venezia “Marco Polo”: 160 (2 drejtime)
Trieste: 160 (2 drejtime)
Taksë shtesë opsionale:Bileta për të Gardaland - 28 Euro

Rreth qytetit dhe shkollës
Ligniano është një pikë turistike në Detin
Adriatik, e vendosur në Villagio Adriatico.
Qendra e gjuhëve të huaja ndodhet në një
pyll të bukur, që shtrihet deri pergjatë bregut
të detit. Qendra zotëron një plazh privat. Arsimimi është i orientuar në përmirësimin e
njohurive të gjuhës italiane në një nivel të
aftë komunikimi. Nxënësit kanë mundësinë
të praktikojnë gjatë takimeve me studentët
italianë të së njëjtës moshë, të cilët janë me
pushime në kompleksin e shkollës.

Mosha: mbi 18 vjeç
Akomodimi:
familje pritëse / hotel me mëngjes
Studimi: 20 ose 30 orë/ javë
Mbërritja/ Nisja: e dielë – e shtunë
Periudha: gjatë gjithë vitit
Kohëzgjatja: 2 – 36 javë
Nivele studimi: A1 - C2
Grupet: maksimumi 12 nxënës

Taksa përfshin:
Akomodim në hotel me mengjes ( ushqimi nuk është i përfshirë)

Akomodimi

20 ose 30 orë të gjuhës italiane në javë

Nxënësit janë të akomoduar në dhomë me 24 krevate, secila duke patur banjën personale. Vajzat dhe djemtë janë të akomoduar
në ndërtesa të ndara, kurse ndarja nëpër
dhoma bëhen në varësi të moshës. Kampuset zotërojnë dhoma të përbashkëta me televizor dhe mensë.

Test për përcaktimin e nivelit të njohurive

Sport dhe aktivitete në
mbrëmje
Fusha e jashtëzakonshme e sportit ka: sallë
shumëkombëshe, 4 pishina, 1 fushë të
madhe dhe 3 fusha të vogla futbolli, fusha
basketbolli dhe volejbolli, aerobi dhe ushtrime ujor ne pishine, plazh privat - volejboll
plazhi dhe futboll. Pjesë e aktiviteteve të pasdites: klasa gatimi, vizatime në bluza, bërje
kostumesh etj. Aktivitete e mbrëmjes - kinema ne hapsirë,ecje në qytet, disko, party
në plazh etj.

Ekskursione
Ekskursionet janë në: Venezia, Verona, Gardaland, Trieste, Ferrara, Cividale, Udine, Villa
Manin-Passiano. Bileta për Gardaland është
me tarifë shtesë prej 28 Euro.

Çertifikatë për mbarimin e kursit
Guidë për orientim në momentin e mbrritjes
Konsultime për regjistrimin në universitet italiane
Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence

Datat e fillimit dhе Taksat në Euro:
Çdo të dielë
Niveli fillestar – 3, 31 Janar.; 28 Shkurt; 28 Mars; 25 Prill; 22 Maj; 19
Qershor; 3, 31 Korrik; 28 Gusht; 25 Shtator; 23 Tetor; 20 Nëntor 2016
6 Janar; 28 Mars; 25 Prilll; 2 Qershor; 15 Gusht; 7, 8 Dhjetor 2016 janë
festa zyrtare dhe nuk do të zhvillohen kurset.

Standart:
Intensiv:
Superintensiv :

2 javë

3 javë

4 javë

javë sht.

800
1010
1730

1160
1475
2555

1520
1940
3380

360
465
825

Përgatitje për regjistrim në universitet (pa banesë)

4 javë
8 javë

3 korrik
5 qershor

Përgatitje për modë dhe design (pa banesë)

4 javë (28 gusht)

960 Euro

Depozitë për regjistrim – 20% të taksës së kursit ( do të zbritet nga
shuma totale dhe nuk do të rimbursohet në rast heqje dore nga kursi)
Depozitë për dëme: 100 Euro ( i rimbursueshëm)

Taksë shtesë sipas kërkesës:
Akomodim familje pritëse me mëngjes të përfshirë:
10 Euro/ javë
Akomodim familje pritëse me mengjes dhe një vakt të përfshirë:
105 Euro/ javë
Materiale studimi: afërsisht 40 Euro

Transferim deri në aeroport:
Milano Malpensa: 125 Euro (1 drejtim)
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1380
2580

Rreth shkollës
Ndertesa e qendrës së gjuhëve të huaja gëzon
një vendosje të shkëlqyer në qendrën tregtare
Milano, në rrugën e famshme Corso Buenos Aires. Kjo është kollaj për t’u gjetur në cilëndo
anë të qytetit të ndodhesh, duke qënë shumë
pranë stacionit të metrosë Lima. Shkolla ndodhet në një godinë tej mase të bukur e cila ofron
standarte të larta për zhvillimin e kurseve gjuhësore. Klasat janë shumë të mëdha. Nxënësit
kanë në dispozicion një dhomë të përbashkët
për pushim dhe debate, internet dhe kopësht.

Koha e lire
Organizohen vizita në muze dhe monumente
kulturore, opera të famshme arti dhe objekte
historike. Nxënësit mund të bëjnë sport, të
provojnë ushqimet tradicionale të Italisë së veriut dhe të shkojnë në kinema ose disktotekë.

Akomodimi
Sipas kerkesës, nxënësit mund të akomodohen
në hotel me mëngjes sëbashku me nxënës të
tjerë, si dhe në familje italiane, ku sipas zgjedhjes, sigurohen mëngjesi dhe një vakt ose
vetëm mëngjesi. Dhomat janë individuale. Për
nxënësit që udhëtojnë sëbashku ofrohen
dhoma dyshe. Akomodimi më i largët nga
shkolla është 30 minuta me transport publik.
Kurset - Kurs kryesor (20 orë/ javë),
Kurs intensiv (30 orë/ javë)
Këto kurse përfshijnë gramatikën, italishten e
folur dhe idioma gjuhësore, sipas nivelit të çdo
nxënësi.
Kurs superintensiv
Përfshin 20 orë në grup dhe 10 orë individualisht.
Përgatitje për regjistrim në universitet
Programi përgatit studentët kandidatë për
specialitete të ndryshme.
4 javë - 30 mësime/javë nga 3 Korriku (arkitekture, dizajn, inxhinieri)
8 javë - 30 mësime/javë nga 5 Qershor (katër
javët e para - Italisht dhe terminologji, periudha e dytë - biologji, kimi, fizik, matematikë,
arkitekturë, dizajn, inxhinieri)
Përgatitje për regjistrim në një universitet
italian
Programi përgatit kandidatët për specializimet
e farmacisë, mjekësisë veterinare, stomatologjisë, inxhinerisë, mjekësisë dhe arkitekturës.
Kërkohet një nivel fillestar i gjuhës italiane.
Kurset kanë një kohëzgjatje prej 4 javësh (30
orë/ javë, data e fillimit- 5 korrik) ose 9 javë (27
orë/ javë, data e fillimit- 31 maj).

Romë
Qyteti i përjetshëm
Mosha: mbi 16 vjeç
Akomodimi: Familje pritëse/apartament
Studimi: 15, 20 ose 25 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e dielë - e shtunë
Periudha: gjatë gjithë vitit
Kohëzgjatja: 2 - 36 javë
Nivele studimi: A1 - C2
Grupet: maksimumi 14 nxënës

Rreth qytetit

Taksa përfshin:

Rreth shkollës

Akomodim në familje pritëse ose apartament

Roma është djepi i qytetërimit antik, nga i cili
kanë prejardhjen popujt dhe kulturat më të
vjetra në botë. Shëtitja midis ndërtesave dhe
kishave antike është si një shëtitje në antikitet.
Poet dhe artistë nga periudha të ndryshme
dhe vënde të ndryshme të botës kanë admiruar bukurinë dhe ngjyrat e këtij qyteti të mrekullueshëm. Vetëm disa kilometra larg Romës
ndodhen plazhe të një bukurie të rrallë.
Shkolla disponon 3 godina në qendër të
Romës, vetëm disa minuta në këmbë nga
stacioni qëndror i trenit. Kompleksi ofron
sallë për gjuhët e huaja, qendra video, sallë
informatike, bibliotekë dhe snack-bar, kopësht dhe verandë.

20, 25 ose 30 orë të gjuhës italiane/ javë
Test për përcaktimin e nivelit të njohurive
Materiale studimi
Çertifikatë për mbarimin e kursit
Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence

Datat e fillimit:

Rreth kurseve

Çdo të dielë (perveç nivelit fillestar)
Datat për nivelin fillestar: (kursi kryesor) - 31, 17* Janar; 14*, 28
Shkurt; 13*, 28 Mars; 10*, 25 Prill; 8*, 22 Maj; 5*, 19 Qershor; 3*, 17,
31* Korrik; 15, 28* Gusht; 11, 25* Shtator; 9, 23* Tetor ; 6, 20* Nëntor
4 Dhjetor 2016
* është vetëm për kursin standart dhe të kombinuar

Kurs kryesor: 20 orë/ javë
Kurs standart: 20 mësime/javë
Kurset e kombinuara: 15 mësime/javë të
cilat përfshijnë kursin kryesor plus 5 mësime/javë studimi në grupe të vogla.
Pergatitje për provimin CILS
Përgatitje e specializuar për provimin CILS, i
cili zhvillohet 6 orë në javë, për 6 javë.

Kurs për përgatitjen e CILS: 25 prill, 16 tetor.
6 Janar; 28 Mars; 25 Prill ; 2, 29Qershor; 15 Gusht; 1 Nëntor; 8 Dhjetor
2016 janë festat kombëtare dhe në këto ditë nuk do të zhvillohen kurset.

Taksat në Euro:
Familje pritëse
Kurs kryesor
Standart
Kombinuara
Apartament
Kurs kryesor
Standart
Kombinuara

2 javë

3 javë

742
797
947

1012
1102
1332

2 javë

3 javë

757
812
962

1042
1132
1362

4 javë javë shtesë

1232
1352
1662

260
260
370

4 javë javë shtesë

1272
1392
2202

270
270
380

Pergatitje per provimin CILS 6 ore/jave 552 €/6 javë

Taksë shtesë sipas kërkesës:
Mëngjes (në familjen mikpritëse): 28 Euro/javë
Mëngjes dhe një vakt (në familjen mikpritëse): 133 Euro/javë
Dhomë lluksi (në familjen mikpritëse) : 29 Euro/javë
Dhomë lluksi në apartament: 33 euro/javë
Materialet e studimit - 18 Euro

Transferim deri në aeroport:
Romë: përafërsisht 82 Euro (1 drejtim)
Shtesë ofrohet:
Italishte Biznesi, përgatitje për univeristet, drejtësi, filozofi, fotografi, teatër, klasa gatimi, arkitekturë, modë etj.

Akomodimi
Sipas zgjedhjes të familjes pritëse, me përdorim të guzhinës, si dhe një apartament për të
rinjtë 10-30 minuta larg shkollës. Dhomat janë
individuale, pa përfshirë ushqimin, por në familje studentët mund të paguajnë shtesë për
mëngjesin ose për dy vakte. Dhomat luksoze
janë ndryshe nga dhomat standarte me moblijet e tyre të mira dhe/ose janë afër me
shkollën. Në disa familje ju kërkohet nxënësve
të paguajnë një taksë prej 2 eurosh për 10
ditët e para të akomodimit.

Ekskursione
Janë të organizuara seminare dhe të shikohen
filma italianë, si dhe ekskursione kundrejt një
pagese në: Campidoglio, Castel Sant'Angleo, 3
kishat në stilin barok, etj.
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Munchen

Frankfurt
Berlin - Munchen - Frankfurt
Mosha: mbi 17 vjeç
Akomodim: Familje pritëse/hotel për të rinj
Studimi: 20,24 dhe 28 orë të gjuhës gjermane të përgjithshme ose 40 orë Test DaF/
javë
Mbërritja/ Nisja: e dielë – e shtunë
Periudha: gjatë gjithë vitit
Niveli i studimit: A1 – C2
Niveli min test DAF: C1
Grupet: maksimumi 15 nxënës

Taksa përfshin:
Akomodim në familje mikpritëse ose hotel për të rinjtë
Mëngjesi ( pa hotel *)
Kurse në varësi të programit
2 orë/ javë përgatitje individuale për gjermanishten e përgjithshme
Test, materiale studimi, çertifikatë

Rreth kurseve
Kurset janë zhvilluar në mëngjes ose në mbrëmje varet nga studentët.
Kurs i përgjithshëm – 20 orë/ javë në grupe me 12-15 nxënës, që zhvillohen në mëngjes ose
mbasdite, në varësi të nivelit. Kursi përfshin zbatueshmëri praktike si gramatika, fjalori, lexim, bisedim dhe fonetikë.
Kurs standard – 24 mësime në javë - tek kursi kryesor janë shtuar dy mësime dy herë në javë të
cilat janë fokusuar në temat aktuale si politika, kultura dhe shkenca.
Kurs intensiv – 28 mësime në javë. 4 mbrëmja ka 2 klasa shtesë të cilat kompletojnë programin
kryesor. Studentët punojnë në ushtrime gramatikore shtesë.
Gjermanishtja e biznesit – përfshin 20 orë studimi në javë. Kursi është një kombinim ndërmjet
gjermanishtes të përgjithshme dhe fjalorit për biznesin. Përdoren materiale moderne dhe multimedia. Niveli minimal i regjistrimit- B1.
Kurs Test DaF – Shkolla është një qendër zyrtare për vlerësim të Test DaF, i vlefshëm për pranim
në universitetet gjermane. Kursi ka një kohëzgjatje prej 4 javësh dhe kombinon 20 orë/ javë të
gjermanishtes të përgjithshme me 20 orë/ javë përgatitje të specializuar, që familjarizon nxënësin
me formën dhe kërkesat e provimit e përfshin teste. Niveli minimal i kërkuar është C1 dhe vlerësohet nëpërmjet një testi që jepet tek zyra e Integralit përpara regjistrimit. Të interesuarit mund
të japin testin në fund të kursit, mbasi të jenë regjistruar maksimumi tre ditë përpara fillimit të
kursit. Datat për dhënien e provimit janë: 10 shkurt, 22 prill, 9 qershor, 15 korrik, 10 shtator, 19
nëntor

Përdorim i pajisjeve shkollore
Konsultim për pranim në universitet
Internet Wi-Fi dhe LAN
Telefon 24/24 për çdo rast emergjence

Datat e fillimit
Çdo të dielë të çdo viti
Kurs Test DaF: 10 Jan., 20 mars, 8 maj, 19 qershor, 21 gusht, 9 tet.
Fillestarët: 6 mars, 3 prill, 1 maj, 5 qershor; 3,17 korrik, 1 gusht, 5
shtator, 3 tetor, 6 nëntor
Festat zyrtare: 25, 28 mars, 5, 16, 26 maj, 3 tetor (në këto data nuk zhvillohen aktivitete shkollore)

Taksat në Euro:
Familje pritëse
2 javë
3 javë
4 javë javë shtesë
20 mësime
€ 690
€ 1025
€ 1360
€ 335
24 mësime
€ 770
€ 1135
€ 1500
€ 365
28 mësime
€ 890
€ 1325
€ 1760
€ 435
Gjerman. Biznesi
€ 2110
€ 3165
€ 4220
€ 1055
Testi DaF
--€ 1220
-Pagese shtesë: Akomodimi në familje, dy vakte - € 50/€ 100 javë
Pagesë shtesë për sezonin e lartë - familje/apartament (3 Korrik - 27 Gusht):
€ 15 /javë.
Hotel për të rinjtë* 2 javë
3 javë
4 javë javë shtesë
20 mësime
€ 920
€ 1370
€ 1820
€ 450
24 mësime
€ 1000
€ 1480
€ 1960
€ 480
28 mësime
€ 1120
€ 1670
€ 2220
€ 550
Gjerman. Biznesi
€ 2340
€ 3510
€ 4680
€ 1170
Testi DaF
--€ 1680
-Pagesë shtesë: Akomodimi në hotel për të rinjtë me mëngjes: € 130 java.
Pagesë shtesë për sezonin e lartë program (4 Korrik - 26 Gusht): € 35 /javë
Testi DAF: 175 Euro; Materiale studimi- rreth 30 Euro; Transferta nga aeroporti Berlinit në nisje mes orës 8 dhe 20 - 75 Euro/ njërrugë;
Pagesë për ndërrimin e kursit: min 50 Euro
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Munchen 17+ vjeç
Shkolla në Munchen është themeluar në vitin
1977 dhe ndodhet në afërsi të stacionit qëndror të trenit dhe zonës për këmbësorë, e famshmja Karlsplatz, e njohur si vendi më i populluar në Europë. Këtu ndodhet dhe rruga me
qendra tregtare, e mbushur me dyqane ndërkombëtare të ndryshme. Godina shkollore ka 2
kate dhe përfshin 11 klasa, qendër multimedia
moderne me 7 kompjutera, bibliotekë, internet kafe me 11 kompjutera, sallë e përbashket
me makineri për pije freskuese dhe një verandë e bollshme me tavolina ping pongu. Ofrohet internet wireless si dhe me kabëll.

Akomodim Munchen
Studentët të cilët janë poshtë 18 vjeç duhet
të akomodohen në familje pritëse ose në hotel për të rinjtë.

Familje pritëse
Familjet pritëse jetojnë në zona të ndryshme
të Munchen. Në shkollë arrihet nëpërmjet
transportit publik për 40-50 minuta. Dhomat
janë individuale dhe dyshe, ndërsa banjoja
dhe kuzhina janë të përbashkëta. Sigurohet

mëngjesi. Kundrejt një pagese ofrohet dhe
një vakt.

Hotel për të rinjtë (mbi 18 vjeç)
Nxënësit me moshë mbi 18 vjeç mund të
akomodohen në hotel për të rinjtë.
Hotel standart për të rinjtë- Hotel A&O
Hoteli është i vendosur afërsisht 5 minuta
larg me transportin publik nga shkolla dhe
10 minuta larg nga qendra e qytetit. Stacioni
i metrosë më i afërt është Hackerbruecke.
Dhomat janë individuale me banjo. Ato janë
të pajisura me dollap, televizor dhe ballkon.
Sigurohet mëngjesi. Kundrejt një pagese
ofrohet internet wireless dhe mund të merren me qerra biçikleta.
Hotel i rehatshëm për të rinjtë*** (Hotel
Meininger)
Hoteli është i vendosur 10 minuta larg me
transportin publik nga shkolla dhe qendra e
shkollës. Stacioni i metrosë më i afërt është
Hackerbruecke. Në lounge ofrohet internet
wireless. Kundrejt një pagese ofrohet internet, kuzhinë dhe bar. Sigurohet mëngjesi.

Koha e lire dhе ekskursione
Ditët e para në Munchen janë interesante dhe
të lodhshme, në mënyrë që shumica e nxënës-

Berlin

ve të bëjnë shëtitje nëpër qytet, të vizitojnë
galeri dhe evenimente të ndryshme kulturore.
Programi kulturor është i pasur dhe përfshin
vizita të objekteve të ndryshme turistike, si
Muzeu i Arteve Moderne, Parku Anglez, klubi i
futbollit Baiern etj. Organizohen ekskursione
në Alpet Bavareze, lumenjtë Chiemsee, Amersee dhe Starnberger See, qytetet Augsburg,
Regensburg dhe Salzburg, si dhe kështjella
Neuschwanstein.

Frankfurt 17+ vjeç
Qendra gjuhësore është e vendosur në qarkun Sachsenhausen, në afërsi me lumin
Main, ku ndodhen shumë muze. Shkolla ka
metron dhe trenin afër- përballë me Sudbahnhof. Shkolla ka klasa moderne, salla për përgatitje individuale me audio-video, sallë multimedia me dhjetë kompjutera, internet kafe
me pesë kompjutera, internet me kabëll dhe
Wi-Fi.

shkollës. Dhomat janë te kompletuara. Mëngjesi është i përfshirë.
Hotel i rehatshëm për të rinjtë*** (Hotel
Meininger)
Është i vendosur në afërsi me stacionin e metrosë Messe, afërsisht 10 minuta me transportin publik nga qëndra e qytetit dhe 20
minuta larg nga shkolla. Dhomat janë individuale dhe dyshe me dush ose banjo dhe televizor. Ofrohet lounge me oxhak, Wi-Fi kundrejt një pagese, kuzhinë e përbashkët, bar,
kasafortë, lavratiçe dhe makineri për tharjen
e rrobave. Sigurohet mengjesi.

Koha e lire dhе ekskursione

Akomodim Frankfurt

Frankfurt ofron mundësi të ndryshme argëtimi
dhe program kulturor të pasur, festivale dhe
ekspozita ndërkombëtare, midis të cilave Salloni për makina, Panairi i Librit dhe të tjera. Organizohen ekskursione tek shtëpia e Goethe,
opera Alte, fabrikat Opel, diskoteka, etj. Kundrejt një pagese ofrohen ekskursione gjysëm
ditore në Aschaffenburg, Darmstadt, Mainz
dhe Wiesbaden dhe ekskursione një ditore në
Wurzburg, brigjet e Rinit dhe Heidelberg.

Studentët të cilët janë poshtë 18 vjeç duhen
të akomodohen në një familje mikpritëse ose
në hotelin për të rinjë.

Berlin - kurs 17+ vjeç

Familje pritëse
Familjet pritëse jetojnë në zona të ndryshme
të Munchen. Në shkollë arrihet nëpërmjet
transportit publik për 40-50 minuta. Dhomat
janë individuale dhe dyshe, ndërsa banjoja
dhe kuzhina janë të përbashkëta. Sigurohet
mëngjesi. Kundrejt një pagese ofrohet dhe
një vakt.

Hotel për të rinjtë (mbi 18 vjeç)
Nxënësit me moshë mbi 18 vjeç mund të
akomodohen në hotel për të rinjtë.
Hotel me çmime të ulta për të rinjtë * Berufsforderungsweu (BFW)
Hoteli BFW është i vendosur në periferinë e
Berlinit, afërsisht 14 km nga qendra, në afërsi
me stacionin e trenit Bad Vibel Sud. Deri në
shkollë arrihet duke përdorur transportin publik, afërsisht 35 minuta. BFW ka dhoma individuale dhe dyshe me dush, ndërsa një pjesë
e tyre me banjo të vetën. Banjot janë për kat.
Ofrohet dhe një kuzhinë e mobiluar.
Hoteli i të rinjve. A&O.
Është vendosur 15 minuta me transport larg

Qendra gjuhësore është themeluar në vitin
1990 dhe është i vendosur në një rrugë të
qetë të qendrës historike të Berlinit- Mitte,
15 minuta me këmbë nga Brandenburg.
Stacioni më i afërt i metrosë është Oranienburger Strasse. Shkolla është një ndërtesë
moderne me dy kate, me 15 klasa të mëdha,
dhomë e përbashkët, verandë e madhe e
mbuluar, bibliotekë audio-video për përgatitje individuale, sallë multimedia me dhjetë
kompjutera, internet kafe me pesë kompjutera dhe Wi-Fi.

Akomodim Berlin
Studentët të cilët janë poshtë 18 vjeç duhen
të akomodohen në një familje pritësee ose
në hotelin për të rinjë.

Familje pritëse
Akomodimi bëhet në familje që jetojnë në
zona të ndryshme të Berlinit, afërsisht 40-50
minuta larg shkollës me transport publik.

Dhomat janë individuale dhe ofrojnë mëngjesin. Kundrejt një pagese ofrohet mëngjesi
dhe një vakt.

Hotel për të rinjtë (mbi 18 vjeç)
Nxënësit me moshë mbi 18 vjeç mund të
akomodohen në hotel për të rinjtë.
Dhoma individuale në një apartament
(18+)
Studentët janë akomoduar në një dhomë
teke në një apartament ose studio dhe ndajnë tualetin dhe kuzhinën me familjen, pronarion ose njerëz të tjerë të cilët mund të jenë
me mosha dhe kombësi të ndryshme dhe
nuk mund të aplikojnë në një kurs gjuhe.
Youth Hotel A&O
Ndodhet 10 minuta larg shkollës me transport publik dhe 10 minuta larg qendrës. Stacioni i metrosë më i afërt është Hauptbahnhof. Dhomat janë individuale, me televizor
dhe banjo. Sigurohet mëngjesi. Hoteli ka recepsion non-stop, Wi-Fi kundrejt një pagese.
Ka një mundësi për të akomoduar studentë
poshtë moshës 18 vjeç.
Hotlei i të rinjve Melninger ***
Hoteli ka dy ndërtesa. Njëra ndodhet 8 minuta me këmbë larg nga shkolla dhe 5 minuta
nga qendra. Ndërtesa tjetër është afër Stacionit Qëndror të Berlinit, vetëm 10 minuta larg
nga shkolla me transport publik dhe 5 minuta
nga qendra. Dhomat janë individuale dhe
dyshe, me banjo, kurse një pjesë e tyre kanë
pamje nga Reichstag. Sigurohet mëngjesi.

Koha e lirë dhе ekskursione
Shtesë, nxënësit mund të regjistrohen në programin për të kaluar kohën e lirë, ku një pjesë
e aktiviteteve është falas, kurse për të tjerat paguhet një taksë simbolike. Ofrohet: turi i Berlinit- qendra kulturore alternative Tacheles,
teatri Friedrichstadtpalast, ndërtesa Reichstag
dhe Postdam Platz. Kundrejt një pagese ofrohen ekskursione në Postdam për të vizituar
Sansouci dhe New Palais, qytetin e vjetër dhe
kështjellën Cecilienhof, ku është zhvilluar e
famshmja Konferenca e Postdam në 1945 etj.
43

International Summer University
Berlin, Munich, Frankfurt, Hamburg
Kursi:
Mosha grupore: 17 vjeç e lartë
Akomodimi: familje/hotel për të rinjtë
Mësimet: 24 mësime/ javë Gjermanisht,
seminare aktuale dhe panaire pune
Ditët e udhëtimit: E diel – E shrunë
Datat e kursit: 3 Korrik – 30 Korrik
31 Korrik – 27 Gusht
Kohëzgjatja e kursit: 4 javë
Nivelet e kursit: A2-C2

Kursi ishte dizenjuar si një inisjativë ë bashkuar
nëpërmjetë mësuesve nga shkolla e gjuhës dhe
lektorve nga shkolla Nderkombëtare e Menaxhimit (ISM) që ka katër kampuse të ndryshme
dhe është një nga shkollat më të mëdha të biznesit në Gjermani. Programi është një kombinim rreth programit kryesor për ushëzime Gjermane, seminare aktuale dhe projekte pune në
pjesën e kulturës dhe civilizimit duke u bazuar
tek drejtimet e një lektori të ISM. Gjatë seminareve studentët diskutojnë tema të lidhura me
sociobiologjinë, jetën kulturore dhe ekonomike
në Berlin, Frankfurt, Hamburg dhe Munich.
Kombinimi I teorisë dhe praktikës e bënë të
mundur për studentët të njihen me eksperienca
të vërteta jetësore dhe të zgjerojnë dijen e tyre
rreth botës. Gjtaë kohës së lirë studentët mund
të organizojnë ecje në natyrë ose eskursion.

Mësimet e mëngjesit
20 mësime/javë për të gjitha nivelet e gjuhës.
Studentët punojnë në të lexuarin, shkrimin,
dëgjimin dhe aftësitë në të folur.

Tarifa përfshin:

Seminaret dhe panairet e punës

Akomodimi në familje ose në hotel për të rinjë
Mëngjesi
20 mësime Gjermanish në javë
2 mësime ne seminaret aktuale në javë
2 mësime punësimi në javë
Test i përcaktimit të nivelit
Çertifikatë kursi
2 eskursione gjysëm ditore në javë
1 eskursion një ditor në javë (pa javën e fundit të kursit)
Kart SIM për Gjermaninë
24 orë linjë emergjence

Projekti i punës

Datat e fillimit dhe tarifat ne
Euro:
Familje
Apartament
Hotel për të rinjtë**
Hotel për të rinjtë***

Korrik
Korrik
Korrik
Korrik

3, 31
3, 31
3, 31
3, 31

€ 1860
€ 1660
€ 2060
€ 2580

Shpenzimet opsionale:
Çertifikate pëe kreditet ECTs: 40 €
Materialet e studimit: - aprox. 30 €
Transferim në dhe nga Berlin, Frankfurt, aeroporti dhe transporti
nga Hamburg dhe 75 €/vajtje.

44

Çdo javë një total prej katër seminaresh janë
mbajtur nga lektorë nga Universiteti i ISM. Programi përfshin 8 projekte mësimore , për të cilin
studentët janë ndarë në grupe të vogla. Temat e
projektit janë lidhur me sociobiologjinë, jetën
kulturore dhe ekonomike në Gjermani. Në fund
të kursit studentët bëjnë një test dhe një
prezantim përpara studentëvë dhe mësuesve.
Pas diplomimit të suksesshëm me një pagesë
shtesë studentët mund të marrin një çertifikatë
për 6 kredit ECTS.
Projekti i punës është dizenjuar dhe prodhuar
me seminare javore dhe panaire pune. Përmbjatja varijon në bazë të temës kryesore të qytetit
aktual dhe vizitat kulturore si dhe eskursionet e
organizuara.

Shëmbuj të temave të projektit:
Berlin
Metropole: E shkuara, e tashmja dhe e
ardhmja e kryeqytetit Berlin
Frankfurt
Para, Para, Para: Jeta ekonomike dhe financiare e Gjermanisë

Hamburg
Porta hyrëse në botë: Globalizimi nga toka, uji
dhe ajri
Munich
Në mes laptopit dhe Laderhose: Qëndra e
teknologjisë Gjermane

Vlerësimi përfundimtar
Në fund të kursit një test special gjuhe është
zhvilluar si dhe prezantime të projekteve të prodhuara gjatë programit. Bazuar në këto rezultate
studentët marrin një çertifikatë pjesëmarrjeje
dhe një dokument shtesë që tregon arritjet dhe
performancën e tyre. Pas përfundimit të sukseshëm studentët mund të marrin 4 kredite ECTS
në bazë të sistemi Europian te transferimeve dhe
akumulimit për transferimin dhe kreditimin e arritjeve arsimore nga institucionet e tjera të arsimit të lartë. Kërkesat për lëshimin e një krediti ECTS
janë: të paktën 90% pjesëmarrje në kurs, përfundimi me sukses i testit të gjuhës dhe një
vlerësim pozitiv në prezantimin e projektit.

Akomodimi
Familje
Akomodimi bëhet në dhoma teke në familje, të
cilët jetojnë në zona të ndryshme te qytetit. Distanca e udhëtimit për tek shkolla është 40 – 50
minuta me transport publik. Mëngjesi është i
përfshirë.
Hotel për të rinjtë**
Hotelet për të rinjtë janë 10 – 20 minuta larg me
transport publik deri tek shkolla. Dhomat janë
teke ensuite. Mëngjesi i përfshirë.
Hotel për të rinjtë***
Hotelet për të rinjë janë 10 – 20 minuta larg me
transport publik deri tek shkolla. Dhomat janë
teke, ensuite, gjithashtu ka dhe TV. Mëngjesi i
përfshirë.
Dhoma teke ne një apartament (18+)
Duke zgjedhur këtë opsion studentët janë akomoduar në dhoma teke në një apartament ose
studio dhe ndajnë një tualet dhe kuzhinë me
një familje tjetër, pronar ose njerëz të tjerë nga
grupmosha dhe kombësi të ndryshme, të cilët
mund të mos jenë regjistruar në një kurs gjuhe.

Koha e lirë dhe ekskursionet
Janë organizuar ecje nëpër vënde të bukura
dhe eskursione në qytetet e afërta.

Hannover
Mosha: 18+ vjeç
Akomodimi: Hotelet / Studio / Apartamente dhe shtepi për ndarje
Studimi: 20 ose 25 orë studimi/ javë
Mbërritja/ Nisja: e diel – e shtunë
Maksimumi në grup: 16 nxënës
Niveli min. për TestDaf: B2
Niveli min. për Gjermanishte Biznesi: B1
Niveli min. për të gjithë kurset e tjera: A1

Taksa perfshin:
Tarifën e shkollës
Provim, materiale të studimit, çertifikatë vlerësimi për
mbarimin e kursit
Telefon 24 orë në rast urgjence

Datat e fillimit:
Gjermanishte e përgjithshme, Gjermanishte Biznesi, Përgatitje për testin DaF – Fillon cdo të hënë (përveç pushimeve
zyrtare)
University Pathway – fillon të hënën e pare të cdo muaji
Ditët e dhënies së provimit DaF: 10 Shkurt, 9 Qershor, 10
Shtator, 19 Nëntor
Pushimet kombëtare në 2016-tën kur shkolla do të jetë e
mbyllur: 1 Janar, 25 dhe 28 Mars, 5 dhe 16 Maj, 3 Tetor, 26-30
Dhjetor.

Tarifat në Euro:
2 javë
3 javë
20 orë / javë
€ 385
€ 555
30 orë / javë
€ 435
€ 630
University Pathway – 5 045 € / 48 javë
Taifat e akomodimit në Euro:

4 javë
€ 725
€ 825

Javë sht.
€ 150
€ 175

Rregullim i tarifës për akomodimin - €55
Hotelet – nga €252 në javë
Apartamente dhe shtëpi për tu ndarë – nga €95 në javë
Apartamente studio– nga €350 në javë

Taksë shtesë sipas kërkesës:

Qyteti
Hannover është i vendosur në zemër të Europës; është një distancë e shkurtër udhëtimi
nga Berlini dhe Hamburgu dhe aeroporti i tij
ndërkombëtar ofron udhëtime të përditshme në Londër, Paris dhe Romë.

Shkolla
Shkolla është e vendosur në godinën e mahnitshme të Universitetit GISMA, drejtë e në
qëndër të qytetit.
Kjo është brenda një distance të vogël nga
stacioni qëndror hekurudhor dhe është
lehtësisht i arritshëm nga stacioni i tramvajës
Clevertor. Është afër zonave të populluara të
dyqaneve, restoranteve, teatrove, bareve,
parqeve, qëndrave sportive dhe kulturore.
Në sajë të partneritetit me unversitetin GISMA nxënësit përfitojnë nga prezenca e studentëve të programit ndërkombëtar MBA.

Programet
Kursi i përgjithshëm
Klasat janë për çdo nivel të gjermanishtes
nga A1 tek B2 dhe shfrytëzojnë një qasje komunikuese. Studentët mbulojnë të gjitha aftësitë, përfshirë këtu leximi, shkrimi, dëgjimi
dhe e folura me praktikimin e fjalorit, gramatikës dhe shqiptimit.
Gjermanishte Biznesi
Kursi i jep studentëve një avantazh konkurues në botën e biznesit me industrinë gjermane gjithëpërfshirëse të studimeve.
Kurs përgatitor për Testin DaF
Kursi është dizenjuar të ndihmojë studentët
për tu pranuar në universitetet Gjermane të
zgjedhjes së tyre. Ky program fillon 5 herë në
vit. Mbulon të katër komponentët e testit:
lexim, shkrim, e folura dhe dëgjim - me datat
e përfundimit të kursit që përkojnë me datat
aktuale të testit.

University Pathway
Programi intensive është dizenjaur të përgatisë studentët për studime akademike të
pavarura në një universitet gjermanfolës, tek
të dyja ciklet: universitar dhe mastër. Përveç
kësaj, do të përgatisë studentët për Testin
Daf. Kohëzgjatja e kursit është 48 javë.

Akomodimi
Të gjithë studentët mund të zgjedhin nga një
varietet i gjërë opsionesh akomodimi, të
gjitha të vendosura në qëndër të Hannover
shumë afër kampusit.

Hotelet
Individual, çift dhe dhoma en-suite në dispozicion.

Apartamente dhe shtepi për ndarje.
Të ndash akomodimin me studentët nga i
gjithë globi. Tarifat janë në varësi të vendndodhjes, madhësisë, ndërtimit dhe mobilimit të banesës.

Program Shoqëror
Bëni një ecje në “Red Thread”, 4200-metra
gjatësi, një vijë e pikturuar që shkon përmes
qytetit duke bashkuar 36 tërheqje turistike
arkitekturale, historike dhe argëtuese në
Hannover. Eksploro pyllin Eilenriede i cili
shtrihet përgjatë qytetit ose vizito liqenin
Masch ose Parqet Harrenhausen. Gjithashtu,
kordinatorët e programit shoqëror kanë
planifikuar aktivitete mujore për studentët
që të marrin pjesë.

Tarifa e Testit DaF: €175
Transferta ne Aeroportin Hannover: €50 (vajtje), €90 (vajtje-ardhje)
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Kamp aventurash,
afër Munchen
Mosha: 12 - 17 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e dielë - e dielë
Periudha: 19 Qershor - 14 Gusht
Kohëzgjatja: 2 – 8 javë
Niveli i studimit: A2-C2
Grupet: max. 12 nxënës

Konstanz,
Kurs TestDaF
Rreth qytetit dhe shkollës
Shkolla ndodhet në një hotel të rinovuar me një
arkitekturë tipike alpine, e vendosur buzë lumit
Spitzingsee- një nga lumenjtë më të pastër, afërsisht 50 km në jug të Munchen. Hoteli ofron
pamje mahnitëse të lumit edhe maleve përreth.
Nxënësit kanë në dispozicion bibliotekë, sallë

Mosha: mbi 18 vjeç
Akomodimi: kampus
Kurs intensive: 30 orë/ javë
Mbërritja/ Nisja: e dielë - e shtunë
Periudha: gjatë gjithë vitit
Kohëzgjatja: 2 javë
Niveli i studimit: C1 – C2
Grupet: max. 10 nxënës

sporti, sauna, mensë, lojën me mur për tu ngjitur
dhe një dhomë të përbashkët me televizor.

Akomodim
Akomodimi bëhet në hotel, në dhoma me tre
e katër krevate dhe banjo individuale.Përfshi-

Taksa përfshin:

Akomodim në kampus
Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)

Akomodim në kampus

sën e shkollës.

Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)

Rreth kursit

Test, materiale studimi

Testim për përcaktimin e nivelit të njohurive

Kursi ju rekomandohet të gjithë dashamirësve të

Çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit

Material studimi dhe çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit

aventurave alpine. Orët e gjuhës gjermane zhvillo-

1 ekskursion ditor çdo javë, me përjashtim të javës së parë

1 ekskursion ditor çdo javë

hen në mëngjes dhe janë të kombinuara me

Program sportive dhe argëtimi

1 ekskursion gjysëm ditor çdo javë

aventura të ndryshme çdo mbasdite: ekspedita al-

Akses në internet, barbeque

2 aktivitete sportive ose argëtimi çdo ditë

pine duke përdor GPS, çiklizëm, not në ujevarë, etj.

Akses në qendrën e kampit

Sport dhe koha e lirë

20 orë studimi të gjuhës gjermane në javë

Sigurim mjeksor
Mbikqyrje të përhershme të nxënësve

Qëndra sportive ofron të mëposhtmet: sau-

Transferim nga/deri në aeroportin e Munchen në ditet zyrtare të udhëtimit, ndërmjet orëve 9.00- 22.00

na, dhomë të përbashkët me televizor, sallë
gjimnastike, mure për tu ngjitur. Kundrejt një

Telefon 24/24 për çdo rast urgjence

pagesë janë të disponueshme: alpinizëm,

Data e fillimit:
Çdo të diel, duke filluar që nga 19 qershori, duke patur parasysh përfundimin e kampit në 14 gusht.

Taksa në Euro:
2 javë
€ 1680

3 javë
€ 2480

4 javë
€ 3280

javë shtesë
€ 800

Depozitë në rast dëmi dhe humbje të çelësit: 50 euro (pagohet në
mbërritje dhe rimbursohet në mbarim të kampit).

rafting, kanoe, çiklizëm malor ose rappel.

30 orë studimi të gjuhës gjermane në javë

Përdorim i të gjitha mjeteve të kampit
Telefon 24/24 për çdo rast urgjence

Data e fillimit:
Fillimi i kursit::
24 janar, 3 prill, 22 maj, 3 qershor, 4 shtator, 23 tetor
Test DaF, Datat e dhënies për vitin 2016:
10 shkurt, 20 prill, 9 qershor, 19 korrik, 20 shtator, 8 nëntor
Datat e fundit për regjistrim në provim:
13 janar, 23 mars, 12 maj, 21 qershor, 23 gusht, 11 tetor

Gjatë mbrëmjes organizohen shikimi i filme-

Taksa në Euro

ve të ndryshme, diskotekë, barbeque, lojra

2 javë

dhe ekskursione nate me zjarr përreth ten-

Depozitë në rast dëmi ose humbje të çelësit: 50 euro (rimbursohet në përfundim të kursit, në rast se nuk ekzistojnë dëme)

dës dhe kalimi i natës në tendë.

1360 Euro

Ekskursione

Transfer deri në aeroport:

Taksë shtesë për transferim jashtë intervalit kohor:

Organizohen ekskursione në Munchen dhe

Taksë shtesë sipas kërkesës:

Aeroport Munchen : 150 euro (1 rrugë)

në vënde të ndryshme, shumë interesante të

Taksë për provimin Test DaF: 175 euro
Ditë shtesë: 45 euro
Sezoni i lartë (12 qershor- 20 gusht); 35 euro/javë

Taksa shtesë:
Ditë shtesë : afërsisht 100 euro
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Taksa përfshin:

hen të trija vaktet, të cilat shërben në men-

Alpeve Bavareze, ku vizitohen liqenet Shliersee dhe Tegernsee.

Zurich : 50 euro ( 1 rrugë)

Kurs për të rinjtë, Frankfurt
Rreth shkollës dhe akomodimit
Shkolla ndodhet vetëm 10 minuta me këmbë nga universiteti dhe 5 minuta nga liqeni.
Ekziston një dhomë për provime, oborr të
madh dhe një dhomë ndënjeje me televizor
dhe WiFi. Akomodimi bëhet në kampusin e
shkollës, në dhoma individuale ose dyshe,
me banjo të vetën. Përfshihen të trija vaktet
dhe fruta gjatë ditës.

Mosha: 14 -17 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 ose 24 orë/ javë
Mbërritja / nisja: e diel - e shtunë
Periudha: 26 Qershor - 6 Gusht
Kohëzgjatja: 2 - 6 javë
Niveli i studimit: А2 - С1
Grupi: maksimumi 15 nxënës

Rreth qytetit

Akomodim në kampus

Frankfurti është qyteti i pestë në Gjermani sipas madhësisë, me një popullsi afërsisht 690
000 banorë. Qyteti është kryeqyteti financiar i
vendit dhe jo rastësisht këtu ndodhet edhe
Banka Qendrore Europiane. Shumica e ndërtesave janë shumë të larta, të vendosura kryesisht në qendër të qytetit, prandaj ka marr dhe
nofkën “Manhattan”, pasi i afërsohet shumë kësaj lagje në New York. Frankfurti ka shumë
muze dhe i ofron turistëve të tij mundësinë
për të vizituar katedralen St. Bartolomeu, Operen Alte, Kishen St. Paul, shtëpia e Goethe, etj.

Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)

Kurset

Kurs përgatitor për Testin DaF
Shkolla është një qendër e akredituar për Testin
DaF, që është i njohur nga të gjitha universitetet
gjermane. Kursi dy javor përfshin përgatitje të
specializuar për provimin. Niveli minimal për
kursin është C1 dhe është i vendosur nga një
test që zhvillohet në zyrën e Integralit përpara
regjistrimit për kurs. Në fund të kursit jepet një
provim, për të cilin është i domosdoshëm regjistrimi më përpara.

Sport

Taksa përfshin:
20 ose 24 orë të gjuhës gjermane në javë
Test, materiale studimi, çertifikatë
Akses në pajisjet e shkollës
1 ekskursion një ditor në javë (me përjashtim të javës së
parë)

Akomodimi

Akvitete të organizuara
Abonim për transportin publik
Transferim nga/ deri në aeroportin e Frankfurtit (ndërmjet
orëve 8:00-20:00)

Shkolla nuk ka një kompleks sportiv. Përdoren
fushat sportive të qytetit për : badminton, basketboll, futboll, not në liqen, volejboll dhe të tjera.

Datat e fillimit

Ekskursione

Çdo të diel duke filluar që nga 26 qershori, duke patur parasysh
mbarimin e kursit në 6 gusht.

Gjatë kohës së lirë organizohen ekskursione në :
Stuttgart, Freiburg, Friedrichshafen, Tuebingen,
Überlingen, Schaffhausen për të vizituar ujëvarat e Rinit, ishullin e luleve dhe të fluturave Mainau, Meersburg, Zurich, Basel, St Gallen dhe të
tjera.

I përgjithshëm – përfshin 20 orë të gjuhës
gjermane në javë.
Intensiv – në kursin e përgjthshëm shtohen
edhe 2 orë studimi, dy mbasdite në javë.

Telefon 24/24 orë në rast urgjence

Taksa në Euro:
Kurs i përgjithshem 2 javë

3 javë

Dhomë dyshe
€ 1620
Dhomë me 4 krevate € 1470

€ 2370 € 3120
€ 2145 € 2820

Kursi intensive

2 javë

Dhomë dyshe
€ 1720
Dhomë me 4 krevate € 1570

3 javë

4 javë javë shtesë
€ 750
€ 675

4 javë javë shtesë

€ 2520 € 3320
€ 2295 € 3020

€ 800
€ 725

Depozitë për dëme: 50 euro (pagohet në mbërritje dhe rimbursohet
në fund, në rast se nuk ka patur dëme).

Taksa shtesë:

Nxënësit janë të akomoduar në dhoma me 4
krevate, ndërsa kundrejt një pagese ofrohen
dhe dhoma dyshe. Të dyja llojet e dhomave
kanë banjo më vete. Në katin e fundit të
kampusit ndodhet një restorant, që ofron një
pamje të qytetit Frankfurt. Sigurohen të trija
vaktet, si edhe çarçafë për krevatin. Peshqirat
ndërrohen çdo katër ditë. Kundrejt një pagese ofrohet dhe shërbimi për larjen e rrobave.
Kurset zhvillohen në të njëjtën ndërtesë.

Koha e lirë dhe ekskursione
Qendra ofron aktivitete të organizuara, lojra,
sport dhe vizitë të vendeve të ndryshme turistike. Ekskursion një ditor zhvillohet në një nga
ditët e lira.

Transferim nga/deri në aeroportin e Frankfurtit jashtë intervalit të
dhënë: 35 euro/ 1 rrugë
Taksë shtesë në rast se udhëtojnë minorenë të pashoqëruar: 35
euro/ 1 rrugë
Ditë shtesë: 75 euro
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Schule Schloss Salem
Reth shkollës:
Schule Schloss Salem është themeluar në vitin 1920. Baza ndodhet në kështjellën Spetzgart, ka terrene të mëdha sporti, qendër multimedia
dhe klasa moderne. Kursi i verës ofron mundësinë për përfitimit të një burse për studime shkollore.

Hohenfels: 9 - 12 vjeç
Kështjella Salem: 12 - 14 vjeç
Spetzgart: 14 - 16 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: në funksion të kursit
Periudha: 23 Korrik - 7 Gusht
Mbrritje/Ikje: e shtunë-e shtunë/e
dielë
Grupet: maks. 10 nxënës

Akomodim në kampus
Ushqim i plotë (dreka e ngrohtë)
15 ose 20 orë gjuhë gjermane ose anglisht/në javë
Test për përcaktimin e nivelit të njohurive
Materiale studimi
Çertifikatë për mbarimin e kursit
Diskotekë një herë në javë
Përdorimi i bazës shkollore

9-12 vjec,
anglisht ose gjermanisht

Rreth shkollës:

Rreth shkollës

Kështjella Salem është e ndërtuar sipas stilit
të manastireve mesjetare Salem- një perlë e
arkitekturës cisterciane. Ndodhet 10 km larg
liqenit Konstanz. Shkolla ka një biblotekë të
madhe, klasa komode dhe ateliere për aktivitetet artistike.

Hohenfels Kalaja është një botë e vogël të
mbyllura që ofron për të gjitha kushtet. I
ndodhur në një lartësi veri të liqenit Constance, mbi pemishte përreth kalaja zbulon
një peizazh piktoresk dhe tërheqës.

Në mëngjes, programi është me zgjedhje
dhe përfshin 2 orë lëndë akademike: gjermanisht për fillestarët dhe të avancuar, anglisht,
robotikë, shkenca natyrore dhe teknike, orkestër (kërkohet minimumi 2 vjet praktikë)
dhe 2 orë arte dhe aktivitete artistike: fotografi, zdrukthtari, vizatim, tekstile dhe realizim filmi ose i aktiviteteve praktike: pompier,
Lundrim, ambulancë, të kesh kujdes për njerëzit në moshë.

Akomodimi bëhet në dhoma me dy ose katër krevate, shpërndarja bëhet në krahë të
ndara të kështjellës. Çdo krah ka kabinë
dushi dhe dhomë ndënjeje.

1 ekskursion dy ditor me akomodim një natë
Program argëtimi dhe sport çdo ditë
Telefon 24/24 në raste urgjence
Transferim nga/deri në aeroportin Zurich ndërmjet
orëve 10-17

Datat e fillimit dhe taksat në Euro:
2350 Euro
2350 Euro
2350 Euro

Taksë shtesë për transferim jashtë intervalit
të orarit:
Zurich me taksa të përfshira: rreth 50 Euro/vetëm 1 drejtim
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12-14 vjec,
anglisht ose gjermanisht

Akomodimi

Vëzhgim i përhershëm i nxënësve

23 korrik - 6 gusht
23 korrik - 7 gusht
23 korrik - 7 gusht

Hohenfels

Rreth kursit

Taksa përfshin:

Kështjella Salem
Hohenfels
Spetzgart

Kështjella Salem

Sport, ekskursione dhe kohë
argëtimi
Studentët zgjedhin katër nga aktivitetet e
mëposhtme: break dance, sporte me skuadra, hockey, Sport (not, golf dhe të tjera) archery, tenis, lundrim. Përvec këtyre ato
zgjedhin 3 nga opsionet e mëposhtme: turne
me biçikletë përgjatë bregdetit Lake Constance; lundrim, të kalosh natën në mal, kayaking, ekskursione.

Rreth kursit
Kampi veror i Hohenfelsit i ofron fëmijëve
mundësinë ideale për të krijuar një përshtypje të parë për jetën në një shkollë me fjetje.
Kursi përfshin 3 orë në mëngjes me grupe
prej 6-10 nxënës. Është i nevojshëm niveli fillestar i gjuhës gjermane. Nxënësit zgjedhin 2
nga programet e mëposhtme:
Moduli 'Training'- gjermanisht, gjermanisht
për të huajtë, shkrimi i një libri, matematikë
praktike, 'mini-universitet', anglishte e folur.
Moduli 'Praktikë'- art, cirk, pyll, histori, 'në
skenë', yachting

Akomodimi
Fëmijët akomodohen në kampusin që ndodhet në ndërtesën kryesore të kështjellës. Kampusi ndahet në krahë të ndryshme, dhe secili
shoqërohet nga një mësues i cili merret me
rregullin dhe sigurinë e secilit. Dhomat kanë
më shumë krevate kurse banjot janë të përbashkëta në kat. Sigurohet ushqimi i plotë.

Sport
Shkolla ka terrene basketbolli, volejbolli,
hokej, tenisi dhe pistë vrapimi, një sallë gjim-

Spetzgart
Shkollë verore anglo-gjermane
14-16 vjeç, anglisht ose gjermanisht
Rreth shkollës
Kurset zhvillohen në shkollën Salem në kështjellën Spetzgart. Nxënësit duhet të kenë
një nivel mesatar të gjuhës angleze, pasi
është gjuha kryesore e komunikimit në
shkollë.

Kurset në gjuhën gjermane

nastikeje dhe pishinë të hapur qe ndodhet
rreth 15 minuta larg. Programi për të kaluar
kohën e lirë është shumë interesant dhe i
ndryshëm. Përfshin not, turizëm, lundrim,
pjesëmarrja në spektakole teatri, cirk ose
koncerte.

Koha e lirë
Organizohen aktivitete orientimi, lojra zbavitëse si psh.: zbulimi i objekteve, krijimi i një
harte gjeografike, ndërtimi i një kabane ose i
një strehimi duke përdorur materialet që keni,
Fëmijët njihen me artin tradicional të cirkut në
Hohenfels kurse instruktorët me eksperiencë i
mësojnë numra të ndryshëm akrobacie, ekilibri, të ecurit në litar ose në top. Natën e fundit ndiqet spektakli i një trupe cirku.
Organizohen ekskursione në liqenin Constance, kështjellën Salem dhe Malin e Majmunave.

Ofrohen tre nivele të gjuhës gjermane: fillestar- gjermanishtja për bisedim; mesatarlexim dhe komentim në tekste, artikuj dhe
pjesë teatri; e avancuar- nxënësit me nivel të
avancuar mësojnë letërsinë dhe shkruajnë
ese të temave të ndryshme. Në fund të kursit
hartohet një revistë.

nxënësit mund të praktikojnë ski nautik,
kanoe, dhe shëtitje me motoskafin e shkollës
“Sofia”
Program në ajër të pastër: është një program më relaksues që përfshin not, ecje në
këmbë, çiklizëm, vizitim të vëndeve kryesore
turistike.
Tenis: kurset zhvillohen në fushat e shkollës
me një trajnerë me eksperiencë.
Ngjitje në mur: aventurë në mes të natyrës:
mountain bike, ski nautik dhe alpinizëm
Art: në studion e artit mund të zhvilloni njohuritë e skulpturës, fotografisë, pikturës, etj
Skulpturë: duke u inspiruar nga natyra,
mund të realizoni objekte të ndryshme
balte- kafshë, fruta, etj

Projekt teatri:
Nxënësit marrin pjesë në projektin e teatrit të
përbashkët dhe në fund të kursit jepet një
shfaqje përpara një publiku. Ata marrin pjesë
në të gjitha etapat: backstage, skenografi,
make up, muzikë dhe aktrim.

Kurset në gjuhën angleze

Ekskursione

Të gjithë nxënësit mësojnë komunikimin e
biznesit dhe bazat ekonomike. Ata me nivel
të avancuar përmirësojnë aftësitë gjuhësore
duke studjuar letërsi në mënyrë që të shprehen sa më saktë. Në fund të kursit hartohet
një revistë me materialet e zhvilluara.

Nxënësit duhet të zgjedhin dy nga të mëposhtmet: shëtitje me varkë ose yacht në liqenin
Constance, ngjitje në Alpe ose në rrethinat e
qytetit Freiburg, ngjitje në mal duke qënduar
natën në nje vilë, ecje në mal duke fjetur në
natyrë.

Akomodim
Nxënësit janë të akomoduar në konvikte komode, në dhoma me dy krevate. Në çdo kat
ka banjo me dush dhe dhomë ndënjeje me
televizorë.

Sporti dhe koha e lirë
Çdo mbasdite ofrohet një program sipas
zgjedhjes:
Yahting: kursi është i përshtatshëm për nxënësit që dijnë të notojnë dhe kanë njohuri në
këtë fushë.
Sporte ujore: ofrohet program argëtimi në
kohën e lirë, buzë liqenit. Në varësi të kohës,

49

Weimar
Mosha: 12-16 vjeç
Akomodimi: rezidencë
Mësimet: 20-24 orë/javë
Ditet e udhëtimit: E dielë– E shtunë
Datat: 19 Qershor – 6 Gusht
Kohëzgjatja: 2-7 javë
Niveli i gjuhës: A2-B2
Grupe me 15 nxënës

Taksa përfshin:

Qyteti
Popullsia në Weimar është afërsisht 65 000
njerëz. Qyteti është vendosur 60 kilometra
nga Leipzig. Ka shumë vënde interesante për
të vizituar dhe parqe shumë të bukura
gjithashtu të cilët e bëjnë vendin një destinacion turistik.

Shkolla dhe akomodimi
Programi dhe akomodimi zhvillohen në
hotelin për të rinjtë A&O i cili është vendosur
në një rajon paqësor shumë afër me qëndrën
historike të qytetit, e rrethuar me dru frutor
dhe kopshte të vogla private. Dhomat e studentëve janë me dy ose kater krevate dhe
me tualetin e tyre. Gjithashtu ofrohet dhe
Wi-Fi. Te tre vaktet janë të përfshira.

Kurs 10 - 14 vjeç: 25 orë/javë
Kurs 14 - 17 vjeç: 30 orë/javë
Akomodimi: kampus
Mbërritja/ Nisja: e dielë - e shtunë
Kurs high season - 12 Qershor - 20 Gusht
Kurs low season - pjesën e mbetur të vitit
Kohëzgjatja: min 2 javë
Niveli: A1-C2
Grupet: maksimumi 10 nxënës

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus
Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)
25 ose 30 orë studimi te gjuhës gjermane në javë
Test, materiale studimi, çertifikatë vlerësimi për mbarimin e
kursit
1 ekskursion ditor çdo javë me përjashtim të javës së parë

Qëndrim në rezidencë

Programet

20 ose 24 mësime në Gjermanisht/javë

Aktivitete sportive dhe zbavitjeje çdo ditë

1 ekskursion 1 ditor /javë (pa javën e fundit)

Kursi kryesor - mbulon 20 mësime në javë.
Klasat janë zhvilluar në mëngjes.
Kursi intensiv (24 mësime/javë)
kursit kryesor i janë shtuar dy herë në javë dy
mësime më shumë.

1 ekskursion gjysëm ditor/javë

Sporti dhe koha e lirë

Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence

Abone për trasportin publik

Për ato që dashurojnë sportin qëndra ofron
një alternative për të luajtur futboll, basketboll, table tennis, bilardo, djagi. Qëndra e
Weimar është më pak se 30 minuta larg në
këmbë e cila i jep mundësinë studentëve të
shkojnë dhe të shikojnë monumentet e
zonës. Në qëndër mund të shkohet me autobuz për rreth 10 minuta. Aboneja e transportit publik është e përfshirë në cimim.

Testi hyrës për vendosjen e nivelit të gjuhës
Materialet e studimit
Çertifikatë për mbarimin e kursit

Sport dhe kohë e lirë
24 orë mbikqyrje për studentët
Transferta në dhe nga aeroporti Frankfurtit ndërmejt
orës 8 dhe 20

Datat e fillimit:
Çdo të dielë nga 19 Qershori që konsiston me mbarimin e
kursit me 6 Gusht (fillestarët mund të fillojnë në 26 Qershor)

Pagesat në Euro:
2 javë
3 javë
4 javë Javë shtesë
Kryesore
€ 1600
€ 2275
€ 2950
€ 675
Intensiv
€ 1700
€ 2425
€ 3150
€ 725
Depozitë garancie: 50 Euro (duhet te paguhet në fillim të kursit dhe nqs nuk ka ndonjë dëmtim në fund kjo depozitë rikthehet)

Opsionale:
Ditë shtesë: 75 Euro
Transfertat jashtë orarit zyrtar të punës: 250 Euro/1 drejtim
Pagesë shtesë kur udhëtohet si UME:– 35 Euro/1 drejtim
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Bad Schussenried

Ekskursionet
Cmimi përfshin një ekskursion një ditor dhe
një gjysëm ditor në javë në një nga vëndet
interesnate në Weimar dhe në zonat e afërta.

1 ekskursion gjysmë ditor çdo javë

Disko dhe barbeque një herë në javë
Akses në bazën e shkollës
Akses në internet
Mbikqyrje të përhershme të nxënësve

Transferim nga/deri në aeroportin e Zurich

Datat e fillimit dhе Taksat në Euro:
Kurs gjithë vitin: Çdo të dielë në vit
Për fillestarë: 7 Shkurt; 13 Mars; 17 Prill; 22 Maj; 26 Qershor; 3, 31
Korrik; 4 Shtator; 9 Tetor; 13 Nëntor2016
Festa zyrtare: 3 tetor, 1 nëntor
Kurs veror: 12 qershor-20 gusht

Kurs gjithë vitin
Kurs veror

2 javë

3 javë

4 javë

javë shtesë

€ 1880
€ 1950

€ 2730
€ 2835

€ 3580
€ 3720

€ 850
€ 885

Depozitë për dëme apo çelsa të humbur: 50 EUR (kthehen në
fund të kursit, nqs nuk ka dëme)

Transferim nga aeroporti:
Transferim nga /deri në aeroportin e Munchen- 70 Euro (2 rrugë)
Ditë shtesë: 45 EUR
Taksë për provimet ZD: 70-150 EUR

Aktivitete sportive ekstra:
Tenis në çift në sallë (pa trajner): 40 EUR (2 orë/javë) (29 maj - 27 gusht)
Transfertë kur udhëtoni me serviset e UM (kur fluturohet me kompani ajërore tjetër nga Lufthansa) - 40 Euro

Kurs pushimi, Vienë
Rreth qytetit dhe shkollës
Qyteti turistik Bad Schussenried është një destinacion spa i njohur. Qendra e gjuhëve të
huaja ndodhet në një kompleks modern me
kapacitet mbi 300 nxënës, duke qënë qendra
më e madhe e gjuhëve të huaja në Gjermani.
Qendra ka sallë kompjuterash, pishinë me system ngrohjeje, terrene tenisi të zbuluara, mur
që ngjitesh, sauna dhe shumë të tjera.

Kurset
Kurs 10 - 14 vjeç: Programi përfshin 25 orë
gjuhë gjermane në javë.
Kurs 14 - 17 vjeç: Programi përfshin 30
orë/javë. Plus mund të jepen provimet për
Zertifikat Deutsch (ZD), ZD Jugend, TELC Deutsch B2 ose C1, regjistrimi për provim bëhet
23 ditë më përpara. Datat për 2016 г: 4
Mars*, 1 Prill; 13 Maj*; 17 Qershor; 8*, 22 Korrik; 12, 26 Gusht; 30 Shtator; 4 Nëntor*; 9
Dhjetor 2016
*pa А1/А2 levels

Akomodimi
Akomodimi bëhet në dhoma dyshe me banjo brenda. Sigurohet ushqim i plotë dhe fruta
gjatë ditës.

Rreth shkollës

Mosha: 14-17 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 ose 24 orë/ javë
Mbërritja/nisja: e diel- e shtunë
Periudha: 26 Qershor - 6 Gusht
Kohëzgjatja: 2 – 7 javë
Niveli i studimit: A2- C1
Grupi: maksimumi 15 nxënës

Kurset zhvillohen në ndërtesën e hotelit për
të rinjtë A&O i rinovuar kohët e fundit. Hoteli
ofron kushte të shkëlqyera studimi dhe akomodimi duke qënë se është i vendosur në
qendër, vetëm 10 minuta në këmbë nga stacioni i trenit dhe vetëm 15 minuta në këmbë
nga kështjella Belvedere, një nga vëndet më
turistike të Vienës.

Rreth kurseve
Kurs i përgjithshëm

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus
Përfshihen të trija vaktet ( dreka e ngrohtë )
20 ose 24 orë të gjuhës gjermane në javë
Test për caktimin e nivelit të njohurive
Materiale studimi
Çertifikatë për mbarimin e kursit
Akses në pajisjet shkollore
1 ekskursion një ditor në javë ( përveç javës së parë të
kursit)
Aktivitete të organizuara çdo ditë
Akses në internet wi-fi në reçepsionin e hotelit
Abonim për transportin publik
Mbikqyrje të përhershme të nxënësve
Telefon 24/24 në rast urgjence
Tranferim nga/deri në aeroportin e Vienës ( ndërmjet
orëve 8-20)

Aktivitetet sportive

Datat e fillimit dhe taksat në Euro:

Mund të praktikohen: basketboll, ngjitje, çiklizëm, pingpong, tenis, futboll, volejboll, bilardo, not në pishina të mbyllura.

Çdo të diel duke filluar nga 26 qershori, duke patur parasysh
mbarimin e kursit në 6 gusht

Aktivitetet sportive ekstra:

Dhomë dyshe
€ 1670 € 2445 € 3220
Dhomë me 4 krevate € 1520 € 2220 € 2920

Kundrejt një pagese, ofrohet stërvitje tenisi.

Kursi general

2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë

Ekskursione

Kursi intensiv

Organizohen ekskursione në Augsburg, Buchau, Biberach, Constance, Friedrichschaffen, Ravensburg, Lindau, Ishullin Mainau,
Meersburg, kështjellat Sigmaringen, Stuttgart,Ulm dhe Munchen.

Dhomë dyshe
€ 1770 € 2595 € 3420
Dhomë me 4 krevate € 1620 € 2370 € 3120

€ 775
€ 700

2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
€ 825
€ 750

Depozitë për dëme: € 50 ( pagohet në mbërritje dhe rimbursohet në mbarim të kursit në rast se nuk ka patur dëme)

Taksë shtesë për transferim:
Transferim nga aeroporti i Vienës jashtë intervalit të caktuar
dhe në rastin se fëmijët udhëtojnë si minorë të pashoqëruar
në të dyja drejtimet- € 35 (1 rrugë).
Transferim jashtë intervalit të caktuar - € 35 (1 rrugë).

Kursi përfshin orë të gjuhës gjermane dhe
program për të kaluar kohën e lirë. Mësimet
e gjermanishtes janë 20 orë në javë, gjatë
mëngjesit, ndërmjet orëve 9-12:30. Tre mbasdite në javë janë për të njohur Vienën dhe
vëndet e saj më turistike.
Kurs intensiv
Ata që dëshirojnë një progres më të madh
mund të zjedhin kursin intensiv, praktikisht
kursit të përgjithshëm i shtohen edhe 2 orë
në javë, në dy mbasdite në javë. Në këtë mënyrë, nxënësit nuk do të mungojnë nga programi i argëtimit i parashikuar në mbasdite
dhe do të kenë mundësi të praktikojnë gjuhën gjermane që është paksa më e vështirë.

Akomodimi
Nxënësit akomodohen në dhoma të rehatshme me 2 ose 4 krevate dhe banjo të vetën.
Ju sigurohen çarçafët dhe peshqira për në
banjo, të cilat ndërrohen çdo 4 ditë. Pastrimi
në dhomë bëhet çdo ditë. Kundrejt një pageseje, ofrohet dhe shërbimi për larjen e rrobave dhe internet në dhomë. Përfshihen të trija
vaktet.

Kohë e lirë dhe ekskursione
Viena ofron mundësi të ndryshme të kalimit
të kohës së lirë. Gjatë javës organizohen vizita në muze, kështjella dhe parqe të ndryshme në qytet. Zakonisht, të shtunën dhe të
dielën zhvillohen ekskursionet një ditore dhe
gjysëm ditore. Destinacionet e mundshme
janë: liqeni Neusiedler, qyteti Hinterbruhl,
Seegrotte, Donauinsel, etj.
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Taksa përfshin:
Akomodim në familje mikpritëse, kampus ose garsonierë
20- 30 orë studimi të gjuhës gjermane / javë
5 ore program kulturor në javë
Testim për përcaktimin e nivelit të njohurive dhe çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit
Fletore dhe materiale studimi ( merren hua)

Qendra e gjuheve te huaja ndodhet perballe me keshtjellen Belvedere, ne nje ndertese te mahnitshme te stilit Art Nouveau. Shkolla ndodhet ne nje nga zonat me te mira, ku jane te vendosura dhe
shumica e ambasadave dhe te shtepive te huaja. Rruga deri ne Stephan’s Platz zgjat vetem 15 minuta me transportin publik. Godina moderne dhe komplet e rinovuar disponon 5 klasa te medhaja, me ajer te kondicionuar dhe moderne te mobiluara, biblioteke me ekipamente multimedia,
mence. Gjate veres, qendra e gjuheve te huaja perdor dhe 15 klasa studimi nga ndertesa ngjitur,
qe ndodhet ne afersi te parkut dhe te fushave te sportit.

Përdorim i mjeteve shkollore dhe Internet ( WLAN/ WI-FI)
Guidë për Vienën dhe kartë uljeje për hyrjen në muze,
teatro dhe disa dyqane
Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence
Transferim dhe pritje nga aeroporti i Vienës dhe vetëm
transportim në kthim
Internet (WLAN/WI-FI)

Data e fillimit dhe taksat në Euro:
Cdo te dielë të vitit
*niveli fillestar: 31 jan; 28 shkurt; 3 Prill; 1 maj; 5 qershor; 3, 31
korrik; 4 shtator; 2, 30 tetor; 27 nëntor
Gjuha gjermane e biznesit: 1 maj, 17, 31 korrik, 4 shtator
Provim kurs:
28 shkurt (provim 10/11 mars) / 1 maj (provim 12/13 maj)
3 korrik (provim 14/15 korrik) / 17 korrik (provim 28/29 korrik) / 7 gusht (provim 18/19 gusht) 28 gusht (provim 8/9
shtator) / 30 tetor (provim 10/11 nëntor)
1, 6 janar, 28 mars, 5, 16, 26 maj, 15 gusht, 26 tetor, 1 nëntor;
8, 25-26 dhjetor janë festa zyrtare dhe nuk do të zhvillohen
aktivitetet shkollore.
2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
Kurs i përgjithshëm € 909 € 1282 € 1655
€ 373
Kurs intensiv
€ 1155 € 1651 € 2147
€ 496
Super-intensiv . € 1721 € 2500 € 3279
€ 779
Gjuha gjermane
e biznesit
€ 1155
Depozitë për dëme: 100 Euro, shuma paguhet në fillim dhe
rimbursohet në fund të kursit.
Pagesë shtesë për periudhën e kerkesës së shumtë, për të
gjitha kurset

(3 korrik - 27 Gusht) - € 49/javë

Kurset e provimit
(Taksat paguhen në momentin e regjistrimit)
8 orë në grupe: (minimumi 4 nxënës) - € 100
4 orë Individuale- € 176;
OSD provimi: € 102-138

Taksë shtesë fakultative:
Gjuha gjermane dhe muzikë: € 70/ javë
Abonim për transportin publik: €17/ javë
Akomodim në familje mikpritëse:
Mengjesi dhe një vakt: €131/ javë, mëngjesi: € 49 / javë
Kampus i shkollës: Dhoma teke campus „Actilingua“: € 10 / javë
Taksë për ndryshimin e kursit: 40 Euro
Sigurim në rast heqje dorë të kursit: 4% të shumës perfundimtare
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Vienë Kurse 16+
Mosha: mbi 16 vjeç
Akomodimi: Familje pritëse/kampus/garsonierë
Studimi: 20 - 30 orë / javë
Mbërritja/ Nisja: e dielë / e shtunë
Periudha: gjatë gjithë vitit
Niveli i studimit: A1 - C2
Grupet: maksimumi 12, Grup mini:
maksimumi 8
Kurs të gjuhës gjermane të pergjithshme
Përvec gjuhës gjermane, ofrohen 5 orë në javë
program kulturor në Vienë, që përfshin guidë
nëpër qytet, debate të lira dhe videoprojeksione rreth muzikës, historisë, artit dhe literaturës Austriake, si dhe një kurs të valsit vienez,
party dhe sport.
Kurs i përgjithshëm 20 orë/ javë
Studimi përfshin orë gramatike, të folurit dhe
fjalorit, që zhvillohen në mëngjes, në grupe
me maksimum 12 nxënës.

Kurs intensiv – 20 orë/ javë +
10 orë në minigrup
Në kursin e përgjithshëm shtohen 2 orë në ditë
në minigrup. Ky kurs është i përshtatshëm për
ata që dëshirojnë një përmirësim të shpejtë të
studimit të gjuhës gjermane.
Gjuha gjermane e biznesit- 20 orë/ javë +
10 orë komunikim në biznes
Kombinimi i kursit të gjuhës gjermane të përgjithshme me atë të fushës së biznesit lejon
njohjen e fjalorit specifik të përdorur në punën e përditshme. Niveli minimal i rekomanduar- B1, kohëzgjatja -2 javë.

Kurs super-intensiv -20 orë/ javë + 10 orë
Në kursin e pergjithshëm shtohen 2 orë në
ditë ushtrime individuale, që janë të kombinuara me kërkesat specifike, nevojat e studentit dhe interesave të tij profesionale.
Gjuha gjermane dhe muzikë (4-52 javë)
Programi përfshin orë të gjuhës gjermane (20
ose 30) dhe një orë në javë e dedikuar një instrumenti muzikor ose kanto, si dhe 1-3 lendë
teorike. Orët e muzikës zhvillohen në Konservatorin vienez që ndodhet vetëm 20 minuta larg
me metro nga shkolla.
Kurset e provimit
Shkolla është qendra zyrtare për dhënien e
provimit OSD. Provimi mund të jepet në fund
të kursit. Përveç kursit të përgjithshëm, kundrejt një pagese ofrohen 8 orë ushtrime në
grup ose 4 orë individuale në javë, në varësi të
specifikës së studentit. Në këtë kurs mund të
regjistrohen vetëm studentet me një nivel të
përshtatshëm të gjuhës, evidentuar nëpërmjet
rezultateve të marra nga testet në fund të kursit. Për këtë shkak, pagesa e kurseve bëhet në
momentin e nisjes së tyre.

Kurset OSD (2 javë)
Zertificat Deutsch (B1*)
Kjo çertifikatë është e njohur në përgjithësi
nga punëdhënësit dhe vërteton nivelin e
njohjes së gjuhës.
OSD-Mittelstufe (B2*)
C1 Oberstufe Deutsch (C1*)
Këto dy çertifikata janë të vlefshme si provime
pranimi në universitetet gjermane dhe austriake. Studentët duhet të verifikojnë përpara
çfarë niveli kërkon universiteti që do të kandidojnë.
Diplom Wirtschaftssprache Deutsch (C2*)

Vienë
Mosha: 16 - 19 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20-30 ore / javë
Mbërritja/ Nisja: e dielë / e shtunë
Periudha: 3 Korrik - 13 Gusht
Niveli i studimit: A1 - C1
Grupet: maksimumi 15 nxënës

Taksa përfshin:

Akomodim
Akomodimi bëhet në një konvikt për të rinjtë
në dhoma dyshe me banjo. Sigurohet mëngjesi dhe një vakt. Distanca deri në shkollë
dhe deri në qendrën e qytetit është pothuajse
20 minuta me transportin publik.

5 orë studimi në javë
Diskotekë dhe piknik si program argëtimi

Akomodim

Të gjitha kurset përfshijnë 5 orë në javë të dedikuara njohjes së Vienës, vendeve turistike
dhe muzeve. Kundrejt një pagese, organizohen ekskursione një ditore ne Wachau dhe
gjysëm ditore në Burg, Kreuzenstein ose Laxenburg.

Gjatë kursit të pushimit, nxënësit mund të
regjistrohen, më veças, në përgatitjen për
OSD 8 orë përgatitje të specializuar për provimin.

Testim për përcaktimin e nivelit të njohurive

Program sportiv dhe kulturor

Programi është një kompletim i kursit të përgjithshëm ose intensiv. Zgjat minimumi 6
javë. Për më shume detaje dhe çmime, kontaktoni konsulentët e Integral-it.

Kohë e lirë dhe ekskursione

Kurs OSD

20- 30 orë studimi të gjuhës gjermane / javë

Çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit, materiale
studimi ( merren hua)

Përgatitje për universitet

Kampusi i shkollës disponon 18 apartamente
me dhoma individuale ose dyshe të pajisura
me radio, televizor dhe Internet LAN/ WI-FI.
Largësia nga ndërtesa e shkollës është vetëm
10 minuta me transportin publik.

Kursi është i destinuar për të rinjte që dëshirojnë të përmirësojnë njohuritë e gjuhës gjermane dhe të vizitojnë pjesët turistike të qytetit të Vienës. Studimi i gjuhës gjermane është
20 ose 30 orë në javë.

Akomodim në kampus dhe sigurohet mëngjesi e një vakt

Çertifikata vërteton njohuritë e duhura për
biznes dhe fjalorin specifik.

Akomodim standard
Ofrohen më shumë mundësi akomodimi - familje pritëse , kampus, apartament ose kampusi 'Actilingua'. Dhomat janë individuale.
Akomodimi në kampus përfshin mëngjesin
ose mëngjesin dhe drekën. Për familjet pritëse
dhe kampusin Actilingua, lloji i vakteve të
ofruara është me zgjedhje.
Kampusi i shkollës

Kurset e pushimit

Përdorim i mjeteve shkollore

Sport dhe kohë e lirë

Internet ( WLAN / WI-FI )

Organizohen aktivitete të ndryshme në varesi të pëlqimeve, vizita të pjesëve turistike të
Vienës, kurse të kercimit vienez dhe quiz.
Gjithashtu edhe futboll, basketboll ose volejboll në plazh. Aktivitetet e parashikuara për
natën janë diskoteka, barbeque dhe shëtitje
në Vienë..

Guidë për Vienën dhe kartë uljeje për hyrjen në muze,
teatro dhe disa dyqane
Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence
Transferim nga aeroporti i Vienes/ transportim deri në
aeroportin e Vienës në kthim

Data e fillimit dhe taksat në Euro:
Kurse për të rinjtë

20 orë

1236
1701
2166
3096
*Në këto data mund të fillohet niveli fillestar
2 javë
3 javë
4 javë
6 javë

Korrik 3*, 17, 24, 31*
Korrik 3*, 17, 24
Korrik 3*, 17
Korrik 3*

30 orë
1500
2097
2694
3888

OSD kurs: 11 korrik (provim - 14/15), 25 korrik (provim- 28/29)
OSD kurs: 100 Euro (8 leksione)* Takse provimi - 102-138 Еuro*
*paguhet në vend pas mbarimit të testit

Ekskursione
Ekskursionet paguhen shtesë, kurse nxënësit
mund të regjistrohen në momentin e nisjes.
Destinacionet përfshijnë: Salzburg, Wachau,
Laxenburg, Burg, Kreuzenstein dhe koncerte,
musical dhe të tjera.

Abonim për transportin publik- 16 Euro/ javë

Taksë shtesë fakultative:
Kurs 'Prezantim dhe fotografi' (5 orë/javë) 37 euro/javë
Media & Punë dhe Karierë (5 orë/javë) 37 euro/javë
Program kulturore “Zbulo Vienën”: 26 Euro/ javë
Eskursion një ditor: (Salzburg, Wahau): 70 Euro
Eskursion gjysëm ditor: (Laxenburg, Burg Kreuzenstein): 40 Euro
Biletë për koncert/ musical: 44 Euro
Taksë për ndryshimin e kursit: 40 Euro
Sigurim për heqje dore nga kursi: 4% të çmimit përfundimtar
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Rreth shkollës

Colegio Calazans,
Salamanca
Mosha: 5-12 vjeç, 13-14 vjeç, 15-18 vjeç
Akomodimi: kampus/Familje pritëse
Studimi: 20 orë studimi/javë
Mbërritja/ Nisja: e diel – e shtunë
Periudha: 26 Qershor- 6 Gusht
Qëndrimi: 2 - 6 javë
Niveli i studimit: A1 - C2
Grupеt: 14 nxënës

Programi përfshin:
Sigurohen tre vakte përfshire drekën dhe zemër për Day Camp
20 ore të gjuhës spanjolle në javë
Provim për përcaktimin e nivelit të gjuhës, materiale të
studimit,çertifikatë vlerësimi
1 ekskursion një ditorë çdo 2 javë (pa përfshirë javën e parë)
1 ekskursione gjysëm ditorë çdo 2 javë

Rreth kurseve
Kursi i pushimit - 60% e nxënësve janë spanjollë,
të cilët mësojnë edhe gjuhë të huaja të tjera e
studimi kombinohet me programin e kohës së lirë,
ku marrin pjesë të gjithë nxënësit. Nxënësit mbi
16 vjeç mund të dalin në qytet të pashoqëruar
deri në oren 23.30 (tre herë për një qëndrim prej
dy javësh), me lejen e prindërve.
Day camp - ofron program të përditshëm ndërmjet
orëve 9 :15-20, pa përfshirë akomodimin.

Colegio Sampere
Salamanca
Mosha: 13 -15 vjeç dhe 16 -17 vjeç
Akomodimi: Familje pritëse/kampus
Studimi: 20 orë studimi/javë
Mbërritja/ Nisja: e diel – e shtunë
Kurs në familje mikpritëse 5 Qershor - 27 Gusht
Kurs në kampus - 3 Korrik - 27 Gusht
Qëndrimi: 2 - 12 javë
Niveli i studimit: A1 - C2
Grupеt: 12 nxënës

Programi përfshin:

Aktivitete sportive edhe zbavitjeje çdo ditë

Akomodimi

Akomodim në familje mikpritëse ose kampus

Përdorimi i pajisjeve të shkollës

Kampus

Sigurohen tre vakte , por dreka me vete

Kampusi është i vendosur në ndërtesën e
shkollës. Nxënësit të vegjël në moshë janë të
akomoduar në dhoma me dy dhe tre krevate,
ndërsa nxënësit më të mëdhenj, në dhoma individuale dhe dyshe. Të gjitha dhomat janë
me të gjitha pajisjet e duhura. Banjo ka për
çdo kat dhe i përket një banjë per çdo 4-6 nxenes. Sigurohen tre vakte.

Akses në internet

Kursi i pushimit
Akomodim në kampus
Shërbim për larjen e rrobave
Mbikqyrje të përhershme të nxënësve
Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence
Sigurim shëndetësor

Datat e nisjes dhe taksat në Euro:
Kurs pushimi
2 javë
3 javë
4 javë
6 javë

Qershor 26; Korrik 10, 24
Qershor 26; Korrik 10, 24
Qershor 26; Korrik 10
Qershor 26

Shtesë për Sport:
Hipizëm - 200 Euro / 2 javë (9 orë)
Tenis - 200 Euro / 2 javë (10 orë)
Paddleball - 200 Euro / 2 javë (10 orë)

Takse shtesë sipas kërkesës:
Natë shtesë: 65 Euro

20 ore të gjuhës spanjolle në javë
Provim për përcaktimin e nivelit të gjuhës, materiale të
studimit,çertifikatë vlerësimi
1 ekskursion një ditorë çdo javë (pa përfshirë javën e pare)
1 ekskursion gjysëm ditorë çdo javë
Aktivitete sportive edhe zbavitjeje çdo ditë
Disko dy herë/ javë

Familje pritëse / 15-18 vjeç/

Transferim nga/deri në aeroportin Madridit
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Colegio Calazans ndodhet në qendrën historike
të qytetit Salamanca. Ndërtesa pesë-katëshe ka
një arkitekturë përfaqësuese të zonës CastillaLeon, të shekullit të XIX, me harqe të mëdha,
dritare me harqe dhe oborr të brendshëm në
formë drejtëkëndshi. Në oborr ndodhet një
kishë shumë e vjetër e shekullit të XVI nga Las
Bernardas, e cila nëpërmjet zbukurimeve tepër
të bukura dhe origjinale përfaqëson një krijim
të mrekullueshëm të stilit “plateresque”, i cili
është karakteristikë për Salamanca, e njëjta në
të cilën është ndërtuar edhe universiteti i vjetër.

1695
2460
2895
3895

Day camp
850
1345
1840
2830

Përdorimi i pajisjeve të shkollës dhe internet Wi-Fi

Akomodimi bëhet në familje pritëse, me të
cilat do kalojne kohën e lirë edhe ditët e fundjavës.

Shërbim për larjen e rrobave
Mbikqyrje të përhershme të nxënësve deri në moshën 16

Sport dhe kohë e lirë

Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence

Zona sportive e shkollës përfshin fusha futbolli,
basketbolli, handbal, volejboll dhe pistë për
patina. Ofrohet edhe not në pishinë.

Sigurim shëndetësor
Pritje/ Përcjellje në aeroportin e Madridit (mbërritja përpara
orës 16.00 dhe nisja mbas orës 12.00)

Ekskursione

Datat e nisjes dhe taksat në Euro:

Organizohen shëtitje në Salamanca, vizitohen të
dy katedralet, Pallati edhe Shpia me midhje, “Casa
de las Chonchas”. Ekskursionet një ditore janë në
Avilla, Segovia, qyteti në kufi me Portugalinë, Suilda Rodrigo dhe qytetet piktoreskë La Alberca dhe
Alba de Tormes.

2 javë
3 javë
4 javë

Qershor 5,12,19,26; Korrik 3,10,17,24,31; Gusht7,14
Qershor 5, 12,19,26; Korrik 3,10,17,24,31; Gusht 7
Qershor5,12,19,26; Korrik 3,10,17,24,31

1188
1668
2108

Pritje/ Përcjellje në aeroport jashtë intervalit:
Madrid: 105 Euro (1 rrugë)

Rreth shkollës
Qëndra e gjuhëve të huaja është e vendosur në
një ndërtesë të gjerë, në një rrugë të qetë në
qendër të qytetit Salamanca, vetëm 2 minuta
me këmbë larg Plaza Mayor. Shkolla ka salla me
ajër të kondicionuar, sallë informatike me internet Wi-Fi.

Kursi
13-15 vjeçarët studiojnë nga ora 9 deri 12:30,1617 vjeçarët kanë klasa mbrëmjeje në varësi të
nivelit të Spanjishtes.
Duke pasur parasysh mënyren e jetesës spanjolle,
shkolla ofron një kurs nate atyre nën 16 vjeç-ora
23:00 gjatë javës dhe 00.30 të premten e të
shtunën, ndërsa atyre mbi 16 vjeç-ora1:00, gjatë
javës e deri në orën 2:30 të premten dhe të
shtunen.

Rreth shkollës

Caxton College
Mosha: 8 - 18 vjeç
Akomodimi: Familje pritëse
Studimi: 20 orë studimi të gjuhës angleze ose spanjolle në javë /stërvitje
futbolli ose tenisi
Mbërritja/ Nisja: e dielë - e dielë
Periudha: 5 Korrik - 16 Gusht
Niveli: A1-C2 (spanjisht),
A1-B1 (Anglisht)

Taksa përfshin:
Akomodim në familjen pritëse/ kampus

Akomodimi
Familje pritëse

Përfshihen të treja vaktet (dreka e ngrohtë gjatë javës
edhe në paketë në fundjavë)

Aktivitete shtesë

20 orë studimi të gjuhës angleze/spanjolle në javë

Kundrejt një pagese ofrohen trajnime tenisi
dhe noti si dhe mësime informatike.

Test për përcaktimin e nivelit të njohurive dhe orientimit në mbrritje

Akomodimi do të bëhet në dhoma dyshe në
familje të cilat jetojnë afërsisht 10 minuta me këmbë larg shkollës. Sigurohen të treja vaktet. Në një
familje janë të akomoduar nxënës të së njëjtës
grupmoshe.

Caxton College është shkollë private angleze,
e cila gjendet në qytetin e qetë Pucol, ndermjet bregut të detit dhe malit qe ka pranë.
Kompleksi është i gjerë dhe ka 60 klasa, 2 salla informatike, laborator të gjuhëve të huaja,
lokal, sallë teatri dhe muzike. Valencia është
25 minuta larg me autobuz. Nxënësit mund
të zgjedhin ndërmjet anglishtes dhe spanjishtes, ndërsa aktivitetet në kohën e lirë janë
të përbashkëta.Mundësia tjetër është zgjedhja e një kursi tenisi ose futbolli, duke mos u
studiuar një gjuhë e huaj. Stërvitjet bëhen në
gjuhë angleze- 3 orë në mëngjes dhe 1 orë
teori, në mbasdite.

Çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit

Akomodimi bëhet në familjet pritëse, në
dhoma individuale dhe sigurohen të treja
vaktet. Familjet jetojnë në Pucol, në një distancë prej rreth 5 minutash me transportin
publik të kolegjit.

1 ekskursion ditor çdo javë
Aktivitete sportive dhe zbavitjeje
Festë mirëseardhjeje dhe në largim

Kampus (3 korrik- 27 gusht)

Not çdo ditë

Nxënësit janë të akomoduar në hotele familjare
10 minuta me këmbë larg shkollës. Kujdestarët
kujdesen për sigurimin edhe qetësinë e
nxënësve edhe garantojnë kontroll të përhershëm. Dhomat janë dyshe, me një banjo për
çdo 4 dhoma. Nxënësit kanë në dispozicion dy
kompjutera me internet Wi-Fi.
Në varësi të periudhës dhe në se programi përfshin shëtitije në Salamanca, vizitë në Old University, muzeume dhe galeri, not, bowling, kinema ose flamenco, ekskursione një ditore në
Segovia. E diela është pushim.

Mbikqyrje të përhershme të nxënësve

Sport dhe Koha e lirë

Përdorimi i bazës së shkollës dhe internet
Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence
Transferim nga/deri në aeroportin Valencia
Transferim nga dhe deri në shkollë nga e hëna në të premte

Data e fillimit:
* Për cmimet aktuale dhe datat e përditësuara ju lutem
kontaktoni Integral
Kampi Veror: 5, 19 Korrik, 2, 16 Gusht (vetëm anglisht)
Tenis / Football: 5, 19 Korrik

Taksat në Euro:
Kurs normal

2 javë

3 javë

4 javë

javë shtese

Kampi Veror

1425
1500
1425

1775
1850
1775

2125
2200
2125

525
-

Tenis
Fotball

Akomodimi

Kolegji ofron kushte të shkëlqyera për sport:
tre fusha basketbolli dhe fusha futbolli, tenis,
një pistë për patinat, pishinë, sallë kërcimi,
baleti, aerobi etj. Organizohen turne shahu,
seanca fotografike, karaoke, kurs gatimi, kërcime flamenko etj.

Ekskursione
Organizohen ekskursione në parkun tematik
Terra Mitica, Peniscola dhe Carynto, Valencia,
plazhi Saler, parku Terra Natura & Aqua Natura etj.

31 Korrik dhe 15 Gusht janë festa kombëtare dhe nuk zhvillohen
kurset

Pagesë ekstra sipas kërkesës:
Tenis 5 orë/javë
Not 5 orë/javë

2 javë
74
87

3 javë
-116

4 javë
148
128
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Barcelona - kurs për të rinjtë
Rreth qytetit
Mosha: 14 - 17 vjeç
Akomodimi: familje pritëse/kampus
Studimi: 20 ose 30 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e dielë - e shtunë
Periudha: 26 Qershor - 27 Gusht
Kohëzgjatja: 2 - 9 javë
Niveli i studimit: A1 - C2
Grupet: maksimumi 15 nxënës

Taksa përfshin:
Akomodim në familje pritëse/ kampus
Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)
20-30 orë studimi të gjuhës spanjolle në javë
Test për përcaktimin e nivelit të njohurive

Rreth shkollës

Materiale studimi
Çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit
1 ekskursion ditor çdo javë
2 ekskursione gjysmë ditor çdo javë
Aktivitete sportive dhe zbavitjeje çdo pasdite dhe mbrëmje
Mbikqyrje të përhershme të nxënësve
Përdorimi i bazës së shkollës Tricou
Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence

Kurset zhvillohen në ndërtesën e kampusit të
kolegjit Sant Jordi. Shkolla ndodhet në pjesën
universitare të Barcelonës, në një prej rajoneve
më të bukura dhe të qeta, vetëm 30 minuta larg
qytetit. Shumë pranë ndodhet bulevardi i njohur Diagonal, me dyqane, restorante dhe kafene të shumta. Stacioni i metrosë ndodhet shumë afër. Nxënësit kanë në dispozicion klasa me
kondicioner, sallë informatike, bibliotekë.

Ekskursione
Ekskursionet një ditore bëhen në qytetet historike të bregdetit Costa Dorada – Taragona
dhe Sitges, manastiri Montserrat, Jirona dhe
muzeu Dali. Organizohen vizita në muzeun
Picasso, katedralen La Sagrada Familia,
lagjen historike El Barrio Gotico, stadiumin
olimpik, Guell Park, Parkun ujor dhe të tjerë.

Akomodimi
Familje pritëse

Datat e fillimit:

Kurset

Çdo të dielë: 26 qershor- 27 gusht
15 gusht është festa kombëtare dhe nuk zhvillohen kurset

Programi i studimit kombinon ushtrimet gramatike me pasurimin e fjalorit.

Akomodimi bëhet në dhoma dyshe ose treshe,
në familje pritëse spanjolle dhe sigurohen të
treja vaktet, dreka merret me vete. Nxënësit
kanë mundësinë të njohin atmosferën e veçantë dhe traditat e pasura të rajonit.

Taksat në Euro

Kurs normal (20 ore / jave)

Kampus

Trajnimi përmban 20 orë në javë gjuhë spanjolle të përgjithshme për të gjitha nivelet.

Akomodimi është i vendosur në bazat e disa rezidencave. Për informacione te përditësuara ju
lutem kontaktoni Integral.

Kurs intensiv (30 orë / jave)

Mestral Mar

Tek kursi normal shtohen edhe 10 orë, duke
u vënë theksi mbi gjuhën spanjolle të folur.

Ndërtesa moderne e kampusit ndodhet në lagjen e famshme l'Eixample, shumë pranë plazhit
dhe qendrës së Barcelonës. Në afërsi ndodhet
një pishinë dhe një palestër. Dhomat janë dyshe
me ajër të kondicionuar dhe banjo të përbashkët.

Transferim nga/deri në aeroportin Barcelona (ndërmjet
orëve 9-19)

Kurs normal
Familje pritëse
Kampus
Kurs intensiv
Familje pritëse
Kampus

2 javë
1030
1350
2 javë
1110
1430

3 javë
1495
1975
3 javë
1615
2095

4 javë
1960
2600
4 javë
2120
2760

javë shtesë
465
625
javë shtesë
505
665

Depozitë për dëme në kampus: 30 Euro (paguhen në mbërritje dhe rimbursohen në përfundim të kursit)

Pagesë ekstra sipas kërkesës:
Transferim jashtë intervalit të kohës: 25 Euro (1 drejtim)
Check-in në largim/UM service - 75 Euro (1 drejtim)
Ditë ekstra në familjen pritëse- 52 Euro
Ditë ekstra në kampus- 84 Euro
Për ndryshimin e regjistrimit: 50 Euro
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Kryeqyteti i Katalonjës, Barcelona (afërsisht 2
milion banorë) ndodhet në pjesën veri-perëndimore e Costa Bravës, një prej vendeve
më të famshme në bregdetin e Detit Mesdhe.
Këtu mund të admirohen veprat e artit të Picasso, Miro dhe piktorëve të tjerë të famshëm
nga Spanja. Premierat e pjesëve të teatrit dhe
koncertet jepen më shumë në Barcelonë se
sa në Madrid. Në qytet kombinohet stili klasik
me atë modern dhe ka shumë objekte turistike. Ata që e vizitojnë Barcelonën janë të mahnitur nga veprat e mahnitshme të arkitektit të
famshëm Antonio Gaudi, ku rradhiten Guell,
La Pedrera dhe La Sagrada Familia.

Koha e lirë
Mbasdite organizohen lojra plazhi, not, bowling, barbecue, kinema. Në mbrritje të gjithë
janë të ftuar në një festë “Mirëseerdhët”.
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