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INTEGRAL
Arsimim pa kufi

Kurse gjuhe jashtë Shqipërisë në pranverë, verë dhe dimër për fëmijë dhe të rinj

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
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Të dashur klientë,
Në çdo sezon, fëmijët që duan të frekuentojnë
kampet jashtë shtetit, së bashku me prindërit e tyre
vijnë në zyrën tonë plot me pyetje dhe paqartësi në
lidhje me mënyrën e funksionimit të kampeve ve-
rore jashtë shtetit. Gëzimi i fëmijëve që mendojnë
për argëtimin gjatë pushimeve verore nuk është i
mjaftueshëm për të qetësuar emocionet dhe shqe-
tësimet e prinderve që nisin fëmijët për herë të
parë jashtë vendit. Prindërit duan të informohen
dhe të dinë sa më shumë detaje rreth programit,
udhëtimit, fëmijëve të tjerë dhe stafit akademik.
Disa nuk janë të sigurt pasi mendojnë se djali ose
vajza e tyre janë tepër të vegjel per nje eksperience
të tillë.

Përveç rekomandimeve për programet arsimore që
ndihmojnë fëmijët në zhvillimin e aspektit akade-
mik dhe personal, misioni i konsulentëve të Inte-
gralit është të sigurohen për një eksperiencë sa më
të kënaqshme për nxënësit dhe prindërit e tyre
gjatë periudhës së kursit veror. Ndaj duam t’ju si-
gurojmë që në fillim të këtij katalogu se Integrali
punon me organizatorë profesionistë, të cilët mar-

rin parasysh dhe kujdesen që të eliminojnë të gjitha
problemet që mund të ndodhin gjatë kursit.

Fëmijët mbikqyren gjatë gjithë kohës dhe inkurajo-
hen që t'i shprehin mendimet, por edhe shqetësi-
met e tyre pranë stafit të kursit veror, dhe fakt
është se deri më tani asnjë fëmijë nuk është ankuar
se ka qënë neglizhuar apo i lënë pas dore. Programi
i nxënësve është strikt dhe zakonisht mund të më-
sohet përpara nisjes, në mënyrë që prindi të dijë në
çdo moment se çfarë bën fëmija i tij, cilat janë ora-
ret që mund të telefonojë në shtëpi dhe cilat janë
aventurat që e presin ditë pas dite. Kjo është ar-
syeja përse i inkurajojmë prindërit që të vijnë për
një takim në zyrën tonë. Së bashku, mund të qartë-
sojmë me durim këto pika, në mënyrë që kampi
veror të jetë një periudhë relaksimi si për fëmijët
ashtu edhe për prindërit. Ju ftojmë të lidheni me ne
për të planifikuar së bashku pushimin e rradhës së
fëmijëve tuaj dhe urojmë që 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 pas mbërritjes në aeroport.

Travel kit: Që të jemi të sigurt, se asgjë nuk
do të harrohet në shtëpi ose
në aeroport, çdo fëmijë
merr një set e mban të lid-
hur në qafë. Ajo përmban të
gjitha dokumentat e do-
mosdoshme (udhëzim për
udhëtimin, dokumenta,

bileta dhe sigurimi
shëndëtësor)

Etiketa për bagazhin: Plotësohet me adresat e
qendrës gjuhësore dhe atë personale të nxënësit
në Shqipëri.

24 /7 numër emergjencë: Për të pasur
lidhje të pandërprerë me ju, gjatë kohës së udhë-
timit ne ju vëmë në dispozicion një numër tele-
foni, për rastet e emergjencave.

Këshilla të dobishme për prindërit
Në momentin e regjistrimit, do të merrni një
broshurë speciale në të cilën do të gjeni një listë
udhëzuese, e cila përmban se çfarë duhet dhe
nuk duhet të merrni, informacione rreth lekëve të
xhepit, sugjerime se si duhet të veproni në rast se
fëmija juaj mbetet pa lekë, instruksione për për-
dorimin e sigurimit 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, fto-
jmë të gjithë prindërit (dhe fëmijët, nëse dëshiro-
jnë) për një takim në zyrën tonë. TR
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Pritja në aeroport
Nëse keni zgjedhur shërbimin e transportit nga – deri në aero-
port, fëmija juaj do të pritet e përcillet nga një përfaqësues i
qendrës gjuhësore dhe do të transportohet deri në vendin e
akomodimit me autobusin e shkollës ose me taksi. Nëse fëmija
do të transportohet me autobus, atëherë ai do të duhet të
presë edhe mbërritjen e fëmijëve të tjerë, ndaj për këtë arsye
autobusi mund të niset më vonë.

Për kthimin, disa shkolla ofrojnë transport vetëm deri në aero-
port pa përfshirë përcjelljen në check-in. Kjo gjë është e speci-
fikuar në katalogun tonë (ku përfshihet dhe taksa) si 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 shtesë.

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

Disa qëndra gjuhësore kërkojnë pagesë shtesë për pritjen ose
për përcjelljen e fëmijës së pashoqëruar, pasi jashtë shtetit
këta kategori udhëtarësh kalojnë check-in në një sportel të
veçantë.

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

Akomodimi i një grupi fëmijësh në të njëjtën familje ose
dhomë nuk është i garantuar, sikurse edhe ndarja e klasave
bëhet në bazë të nivelit të gjuhës, dhe jo në bazë të regjistrimit
së bashku. Nëse 5 miq zgjedhin të njëjtën qëndër, në të njëjtën
datë dhe për të njëjtin kurs, atëherë mund të përfitoni zbritjen
“Miq – 5%” nga tarifa e kursit.

Informacion shtesë 

Festat zyrtare
Në disa shtete ka festa zyrtare edhe gjatë pushimeve verore,
ndaj në disa qëndra gjuhësore në ditët e festave zyrtare nuk
zhvillohen orë mësimore. Shumica e qëndrave verore gjatë kë-
tyre ditëve organizojnë programe argëtuese. Për t'ju informuar
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 përmban mjaft
vlera ushqyese, por nuk mund të thuhet se është njësoj si ai që
jemi mësuar të konsumojmë në shtëpitë tona. Ai është në për-
puthje me kuzhinën kombëtare të vendit përkatës dhe përfshin
gatime të njohura ndërkombëtare. Ekziston edhe mundësia për
të zgjedhur një menu vegjetariane. Për dieta të tjera ushqimore,
është e nevojshme ti drejtoheni qendrës.

Alergji 
Në rast se fëmija ka ndonjë alergji ndaj ushqimeve të caktuara,
ilaçeve etj., do të jepet një informacion i hollësishëm në mo-
mentin e regjistrimit. Ky informacion do të përcillet për në
qendrën gjuhësore, dhe  regjistrimi do të bëhet sapo shkolla të
konfirmojë se dieta mund të zbatohet.
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10 цветни 
ПИН-а  
за вашия курс

10 ngjyrat 
e PIR-it 
për kursin tuaj

PIR
Praktikë 
Interesante
e Re

Student i ardhshëm

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

Kursen!

Kërkoni ofertat e çmimeve më të leverdisshme të këtij sezoni? Ndiqni këtë
simbol dhe do surprizoheni!

Njihuni me vëndasit

Shkoni në Britaninë e Madhe, Francë, Zvicër ose Gjermani për të komunikuar
me kolegët britanikë, francezë, zvicerianë ose gjermanë. 

Traditë dhe klasë

Kurset e gjuhëve të huaja në një shkollë tradicionale me konvikt ju garanto-
jnë 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 fëmijë do të marrë vëmendje dhe përkujdes në çdo mo-
ment.
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Adhuroj të studioj

“Sa më shumë, aq më mirë”. Nqs edhe ti ndan 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 kat-
alogut tonë. Përgatitu për të paktën 28 orë studimi në javë.

Gjahtari i diplomave

Jeni gati për të dhënë provimet IELTS, TOEFL ose SAT? Dëshiron të verifikosh nivelin e
Gjermanishtes ose Italishtes me DaF, ZD ose DELF? Atëherë mos hezito të regjistro-
hesh 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 prak-
tikuar sportin e preferuar me një trajner profesionist dhe për të eksperimentuar gjëra të
reja si: kajak, rafting, hipizëm, surfing, golf, rugby, ngjitje në shkëmbinj, paragliding etj.
Mos e humbisni mundësinë për tu trajnuar me "Arsenal" (Exsportise, Queenswood),
"Chelsea" (Caterham) ose "Milano" (Lugano).

Pushime në familje

Përfaqëson një shans për prindërit të cilët mendojnë që është shumë herët për ti lënë
fëmijët e tyre vetëm. Bashkë me ju, ose me gjyshin/gjyshen, fëmija mund të fillojë ek-
skursionet gjuhësore që në moshën 6 vjeç. Pushimet në familje ju ofrojnë një
mundësi të shkëlqyer për të mësuar gjuhët e huaja së bashku ose thjesht për tu relak-
suar, ndërkohë që fëmija merr pjesë në kurse.

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.

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 etj. Gjithashtu ofrohet edhe mundësia për mësimin në dy gjuhë.
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Një javë nga pushimi

Përcjellja dhe pritja në aero-
port. Akomodimi në familjen

mikpritëse ose në kampus.

Mbrëmja “Mirë se keni ardhur”.

E diela

Orë mësimore

E ënjta

Orë mësimoreOrë mësimore

E hëna

E premtja

E marta

E shtuna 

E mërkura

ekskursion

E diela

Ekskursion

Parku ujor

plazh

argëtime të
ndryshme.

Natën e
mirë.  

diskotekë

laser game

golf

Mbrëmja e lamtumirës

Orë mësimore

Më shumë se një kurs gjuhësor!
Kampi veror ju jep mundësinë të përjetoni kënaqësinë e të ko-
munikuarit në një gjuhë të huaj, në një atmosferë të kënd-
shme dhe miqësore në qëndrën gjuhësore. KËTU NUK KA
DETYRA SHTËPIE! Të entuziazmuar nga lojërat dhe argëtimet e
shumta, ju mund të shfrytëzoni në mënyrë spontane të gjitha
dituritë që keni, si dhe të përvetësoni dituri të reja gjithnjë
nëpërmjet komunikimit.

Kursi gjuhësor i kampit veror është tepër i dobishëm, sepse
ngjan shumë me kushtet në të cilat 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 do të jenë nën mbikqyrje
të përhershme. 

Akomodimi në familje pritëse
Nëse dëshironi të njiheni nga afër me kulturat e tjera dhe
pëlqeni atmosferën familjare, atëherë akomodimi në një familje
pritëse është shumë i përshtatshëm për ju. Familjet pritëse
zgjidhen me kujdes dhe nxënësit më të vegjël shoqërohen çdo
ditë deri në shkollë. Akomodimi në familjen pritëse ka si qëllim
që, që nga momenti i mbërritjes, të ndiheni si në shtëpinë tuaj.

Koha e lirë
Koha e lirë është pjesë mjaft e rëndësishme e kursit, sepse
përfshin ushtrimin dhe praktikimin e gjuhës. Qëllimi është
që ju të kombinoni argëtimin me praktikimin e gjuhës. Nëse
dy të rinj nuk ndajnë të njëjtin mendim se çfarë dëshirojnë
të bëjnë, atëhere ata mund të ndahen në grupe interesash,
për shëmbull: ekip futbolli, grup teatror ose ekskursione. Ku-
jdestarët e kohës së lirë do të mbikëqyrin për sigurinë tuaj
dhe do të pranojnë me kënaqësi idetë tuaja për lojëra, ek-
skursione ose argëtime të reja.

Programe verore

WOW
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Malta

Gjermani

Britania e Madhe

PËRMBAJTJE

SHBA

SHBA
Fort Lauderdale, Florida (16+ vjeç) Faqe 8

Tufts University, Boston (13-18 vjeç) Faqe 8

LIU Brooklyn (12-18 vjeç) Faqe 9

Concordia College (12-17 vjeç) Faqe 10

Portugalia
Algarve (12-18 vjeç) Faqe 10

Malta
Freestyle Malta (16-20 vjeç) Faqe 12

EC Malta (18+ vjeç) Faqe 12

Sprachcaffe Malta (14-21 vjeç) Faqe 13

Britania e Madhe
Wycliffe College (8-17;18+ vjeç) Faqe 14

Farringtons School (10-16 vjeç) Faqe 14

Plumpton College (10-16 vjeç) Faqe 15

Lancing (13-18 vjeç) Faqe 16

Caterham School (8-17 vjeç) Faqe 17

Stafford House, Londër (16+ vjeç) Faqe 18

University of Sussex, Brighton (15-20 vjeç) Faqe 19

Bregu Perëndimor, Brighton (14-21 vjeç) Faqe 20

d'Overbroeck's College (14-17 vjeç) Faqe 20

Academic Summer Cambridge (13-18 vjeç) page 21

Exsportise (9-17 vjeç) Faqe 22

Millfield School (12-17 vjeç) Faqe 24

Downside School (8-17 vjeç) page 26

Corpus Christi College, Cambridge University (14-18 vjeç) Faqe 27

King's Oxford (16+ vjeç) Faqe 28

CATS College Canterbury (14-16 vjeç) Faqe 29

Academic summer, DLD London (13-18; 25+ vjeç) Faqe 30

Verë akademike në Sidcot (7-18 vjeç) Faqe 31

Zvicër
Leysin American School (7-18 vjeç) Faqe 32
Lyceum Alpinum Zuoz (10-17 vjeç) Faqe 33
Institut auf dem Rosenberg, Arosa (6-20 vjeç) Faqe 34

Francë
Cannes (13-17 vjeç) Faqe 34
Ecole de Roches (8-18 vjeç) Faqe 35
Pushime në Paris (6-17;17+ vjeç) Faqe 36
Valbonne (10-19 vjeç) Faqe 37
Coasta de Azur, Nisa (8-17 vjeç) Faqe 38
Belgia, Spa & Liege (9-17 vjeç) Faqe 39

Itali
Ligniano (12-18 vjeç) Faqe 40
Milano (18+ vjeç) Faqe 40
Romë (16+ vjeç) Faqe 41

Gjermani
Berlin - Munchen - Frankfurt (17 vjeç) Faqe 42
International Summer University (17+ vjeç) Faqe 44
Berlin College (18+ vjeç) Faqe 45
Kamp aventurash , afër Munchen (12-17 vjeç) Faqe 46
Konstanz (18+ vjeç) Faqe 46
Kurs për të rinjtë, Frankfurt (14-17 vjeç) Faqe 47
Schule Schloss Salem (9-16 vjeç) Faqe 48
Weimar (12-16 vjeç) Faqe 50
Bad Schussenried (10-17 vjeç) Faqe 50

Austri
Kurs pushimi, Vienë (14-17 vjeç) Faqe 51
Vienë, Kurse 16+ (16+ vjeç) Faqe 52
Vienë (16-19 vjeç) Faqe 53

Spanjë
Salamanca (5-17 vjeç) Faqe 54
Colegio Sampere (13-18 vjeç) Faqe 54
Caxton College (7-18 vjeç) Faqe 55
Barcelona - kurs për të rinjtë (14-17 vjeç) Faqe 56



Mosha: 13-18 vjeç 
Akomodimi: kampus 
Studimi: 20 orë/ javë 
Mbërritja / nisja: e diel /e diel 
Periudha: 25 qershor - 6 gusht
Kohëzgjatja: 2-6 javë
Grupi: maksimumi15 nxënës

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus

Përfshihen të trija vaktet ( dreka e ngrohtë)

20 orë të gjuhës angleze/ javë

Test për vleresimin e nivelit të njohurive

Materiale studimi

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 25 qeshori deri në
datën e fundit të kursit më 6 gusht.
4 korrik- është festë kombëtare dhe nuk zhvillohen kurset.

Taksa në USD:
2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
$ 2870 $ 4165 $ 5460 $ 1295

Taksë për regjistrim me vonesë: $170 ( më vonë se 6 javë për-
para fillimit të kursit)

Depozitë për dëme: $100 (pagohet në mbërritje dhe rimbu-
rohet në fund të kursit)
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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

Taksa përfshin:
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

Datat e fillimit dhe taksa në dollar:
Kurset fillojnë cdo te hënë gjatë vitit. Mbërritja është të shtunën
ose të dielen.
2 dhe 16 Janar, 20 Shkurt, 29 Maj, 4 Korrik, 4 Shtator, 9 Tetor, 23
dhe 24 Nëntor jane pushimet zyrtare dhe nuk zhvillohet mësim.

Kursi 16+
2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë 

20 orë $ 1639 $ 2256 $ 2873 $ 617
28 orë $ 1819 $ 2526 $ 3233 $ 707
16 orë $ 1549 $ 2121 $ 2693 $ 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 (18 qershor - 27 korrik) $ 42 / javë
Rezidencë 18+ dhomë individuale $ 434 / 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

Fort Lauderdale, Florida Tufts University
Boston

Rreth shkollës
Qendra e gjuhëve të huaja ndodhet në zemër
të qytetit Fort Lauderdale, në bulevardin Las
Olas. Nxënësit kanë në dispozicion salla mo-
derne kursi, salla informatike dhe akses në in-
ternet Wi-Fi.
Kursi standart (20 orë studimi)
Përfshin 20 orë gjuhe angleze në javë. Nxënësit
do të jenë në gjëndje të përmirësojnë aftësitë e
tyre gjuhësore dhe të fitojnë më shumë besim në
përdorimin e gjuhës. Mësimdhënia dinamike dhe
interaktive bën studimin më efikas dhe argëtues.
Kursi intensiv (28 orë studimi)
Në kursin standart shtohen 8 orë përgatitje gju-
hësore fakultative, në varësi të nivelit dhe nevo-
jave të nxënësve.
Kursi kryesor (16 orë studimi)
Programi lejon një ekuilibër perfekt ndërmjet
kurseve dhe kohë të mjaftueshme për ekskur-
sione. 16 orët e studimit zhvillohen nga e
hëna në të enjte. Programi mundëson vizë
turistike.
Anglishte biznesi (28 orë)
8 orë i shtohen kursit standart, gjatë të cilit
mesimi fokusohet në aftësitë gjuhësore të
nevojshme për mjedisin e punës. Nxënësit
duhet të dinë gjuhën angleze të paktën në
nivel mesatar.

Akomodimi
Familje - 16 + vjeç
Akomodimi bëhet në dhoma dyshe me TV,
Wi-Fi dhe dy vakte të përfshira. Për dhomat
individuale paguhet një tarifë shtesë. Tuale-
tet janë brenda në dhomë ose të përbashkë-
ta. Të gjitha familjet e kanë vendbanimin pra-
në stacionit të transportit publik, 30 deri në
60 minuta larg shkollës. 
Rezidencë - 16-17 vjeç
Rezidenca Green Island ndodhet 25 minuta
larg nga shkolla me transport publik. Ako-
modimi bëhet në dhoma individuale ose stu-
dio, të cilat janë të pajisura me tualet. Us-
hqimi nuk është i përfshirë në çmim. Studen-
tët që udhëtojnë së bashku mund të rezer-
vojnë dhomë të përbashkët.
Rezidencë - 18 +
Akomodimi në rezidencën Hampton Inn bë-
het në dhoma individuale, gjithashtu ka
edhe një pishinë e cila është në dispozicion
të studentëve. Rezidenca ndodhet vetëm 10
minuta larg shkollës.
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Rreth shkollës
Kursi zhvillohet në universitetin prestigjoz
Tufts në Boston. Tufts University ndodhet në
Medford, vetëm 20 minuta larg qëndrës së qy-
tetit. Ky universitet ka pishinë dimërore, fusha
bejzbolli dhe basketbolli. Gjithashtu nxënësit
kanë akses falas në salla interneti dhe Wi-Fi.

Akomodimi
Nxënësit janë akomoduar në rezidencën e
universitetit. Dhomat janë dyshe, dhe banjot
janë të përbashkëta në çdo kat. Nxënësit
mund të përdorin shërbimin e lavanterisë
kundrejt një pagese shtesë.

Sport 
Organizohen aktivitete të ndryshme për të
kaluar kohën e lirë, ku përfshihen: futboll, kër-
cim, bejzboll, volejboll dhe mini-olimpiadë.
Gjatë mbrëmjeve organizohen karaoke,

shfaqje filmash të ndryshëm, diskotekë, etj.

Ekskursione
Në programin e kursit përfshihen 5 ekskursione
gjysëm ditore në vënde turistike që ndodhen
pranë, si: Universiteti Harvard, Biblioteka Kom-
bëtare, Muzeu i Artit e Shkencave etj. Ekskursio-
net një ditore organizohen për në: Road Island,
Salem, Hampton Beach dhe Wrentham Village
Premium Outlets. Kundrejt një pagese mund të
marrësh pjesë edhe në ekskursione në New
York dhe Six Flags.

Mosha: 12 – 18 vjeç
Akomodimi: rezidencë
Studimi: 20 orë/javë
Mbërritja/nisja: e diel/ e diel
Periudha: 25 qershor – 6 gusht
Kohëzgjatja: 2 – 6 javë
Grupet: maksimumi 15 nxënës

Taksa përfshin:
Akomodimi në rezidencë

Tre vaktet

20 orë mësimi Anglisht në javë

Test për vleresimin e nivelit të gjuhës

Përdorimi i materialeve të studimit

Çertifikatë pas përfundimit të kursit

1 ekskursion ditor në javë

5 ekskursione gjysëm ditore në javë

Soprte dhe aktivitetet argëtuese

Mbikqyrje e vazhdueshme e nxënësve

Përdorimi i Wi-Fi

Telefon 24/24 orë në rast emergjence

Transferta nga/në aeroportin JFK

Datat e fillimit:
Çdo të shtunë duke filluar nga 25 qershori, duke konsideruar mbari-
min e kursit në 6 gusht.
4 korriku eshtë festë zyrtare dhe mësimet nuk zhvillohen atë ditë.

Tarifat në USD:
2 javë 3 javë 4 javë Javë shtesë 

Dhomë standarte $3190 $4615 $6040 $1425
Dhomë me banjo brenda

$3336 $4834 $6332 $1498

Depozitë për dëme: $100 (paguhet në mbërritje dhe rimbursohet
në përfundim të kursit në rast se s’ka dëmtime)

LIU Brooklyn

Rreth shkollës
Kursi zhvillohet në kampusin e Long Island Uni-
versity Brooklyn, vetëm një stacion larg nga
Manhattan dhe shumë afër urës së famshme të
Brooklyn dhe lumit East.

Akomodimi
Nxënësit akomodohen në rezidencën e universi-
tetit në dhoma me 2 ose 3 krevate dhe banjo të
përbashkët në kat. Kundrejt një pagese shtesë
nxënësit mund të marrin një dhomë dyshe ose
treshe me banjo në dhomë.
Kundrejt një pagese të vogël, nxënësit mund të
përdorin lavanderinë e kampusit. Ka internet Wi-
Fi. Nxënësit hanë në mensë, tre vaktet janë të
përfshira.

Sportet dhe argëtimet
Mbas mësimit për nxënësit organizohen aktivitete
sportive dhe argëtuese. Pishina e universitetit
është në dispozicion të tyre, gjithashtu dhe sallat e
kërcimit, fushat e futbollit, basketbollit dhe tenisit.
Programet e argëtimit përfshijnë shopping dhe
vajtje në kinema. Në darkë organizohen lojra ar-
gëtuese si dhe ecje në qytet.

Ekskursionet
Ekskursionet gjysëm ditore zakonisht zhvillohen
mbasditeve ose në darkë. Ato përfshijnë vizitë në
Greenwich, Muzuen e Shkencave Natyrale, parkun
Central, Empire State Building, 5th Avenue etj.
Gjatë ekskursioneve ditore vizitohen vende si: is-
hulli Coney, Roosevelt Field Mall etj. Nxënësit mar-
rin abone metroje. Kundrejt një pagese shtesë ka
ekskursione të tjera në parkun Six Flags Theme, në
Boston ose Washington DC, lojra basketbolli.
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Algarve  - 
Mosha: 12-18 vjeç
Akomodimi: kampus
Kursi: 24 orë të gjuhës angleze/javë
Mbërritja/nisja: e martë-e martë
Periudha: 4 korrik - 15 gusht
Kohëzgjatja: 2, 4, 6 javë
Niveli i studimit: A1- C2
Grupi: maksimumi 12 nxënës

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus

Tre vakte (dreka e ngrohtë)

24 orë të gjuhës angleze në javë

Test, materiale 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 ndërm-
jet orëve 10-18, në ditët e caktuara

Telefon 24/24 në rast urgjence

Datat e fillimit:
4, 18 korrik, 1 gusht

Taksat në euro:
2 javë 4 javë 6 javë

Kurs i përgjithshëm 1900 3800 5700

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 

Mosha: 12 – 17 vjeç
Akomodimi: Rezidencë
Studimi: 20 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e mërkurë – e martë
Periudha: 5 korrik – 8 gusht
Kohëzgjatja: 1 – 5 javë
Grupet: maksimumi 15 nxënës
Niveli minimal i kërkuar për American
University Taster: mesatar

Taksa përfshin:
Akomodimi në rezidencë

Tre vaktet (drekë me vete gjatë ekskursioneve)

Programi në varësi të kursit të zgjedhur

Testim i njohurive të gjuhës

Përdorimi i materialeve studimore

Certifikatë pas përfundimit të kursit

3 ekskursione ditore

Aktivitete argëtuese çdo mbrëmje

Përdorimi i Wi-Fi

Telefon 24/24 për çdo rast emergjence

Transferta nga/në aeroportin La Guardia

Datat e fillimit:
Çdo të mërkurë duke filluar nga 5 korriku, duke konsideruar mbari-
min e kursit në 8 gusht.

Tarifat në USD:
2 javë 3 javë 4 javë Javë shtesë 

Kurs pushimesh $2940 $4270 $5600 $1330
Përjeto stilin amerikan të studimit

$3480 $5080 $6680 $1600

Depozitë për dëme: $100 (paguhet në mbërritje,  rimbursohet në
pëfundim të kursit në rast se s’ka dëmtime)

Tarifë shtesë:
Transferta nga/në aeroportet Newark ose JFK: $20 (një drejtim)

Concordia College

Rreth shkollës
Shkolla ndodhet në kampusin e sigurt dhe
atraktiv të Concordia College në qytetin e Bron-
xville, vetëm 30 minuta larg me tren nga New
York. Shkolla ka një fushë basketbolli, volejbolli
dhe salla sportive.

Rreth kurseve
Kursi standart (12 – 17 vjeç)
Ky kurs përfshin 20 orë gjuhe angleze dhe kom-
binon studimin e gjuhës me vizitat dhe eksplori-
min e qytetit të bukur të New York.
American University Taster (14 – 17 vjeç)
Përjeto stilin amerikan të studimit. Ky kurs është
për studentët të cilët duan të kenë një eksperien-
cë të jetës studentore në universitetet amerika-
ne. Kursi përfshin 12 orë mësimi të Anglishtes së
përgjithshme dhe 8 orë të cilat fokusohen në lek-
sione, debate dhe aktivitete me lektorët. Leksio-
net jepen nga profesoret e universitetit. Niveli
minimal i kërkuar është mesatar. Minimumi 6
studentë duhet të jenë regjistruar në mënyrë që
kursi të zhvillohet.
Akomodimi
Nxënësit akomodohen në rezidencat e kampusit
universitar, në dhoma dyshe me banjo të përbas-
hkët në çdo kat. Shërbimi i lavanderisë ofrohet
falas.

Sportet dhe aktivitetet argë-
tuese
Sportet dhe programet argëtuese për nxënësit
përfshijnë futboll amerikan, basketboll, dodge-
boll, futboll, tenis, karaoke, kuice etj.
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Rreth qytetit
Shkolla ndodhet në Lagao, një qytet i vogël
me popullësi rreth 6000 banorë, i vendosur
në pjesën jugore të vendit, që i përket zonës
Faro, të qarkut Algarve. Çmimet e ulta, ushqi-
met e mira, verërat e zonës dhe plazhet e
mahnitshme po tërheqin gjithnjë e më shu-
më turistë në këtë zonë. Aeroporti Faro
ndodhet afërsisht 40 minuta larg, ndërsa ai i
Lisbonës më pak se dy orë larg.

Rreth shkollës
Shkolla është themeluar në vitin 1972 nga
banorët vendas, me drejtues bashkëshortët
Paul dhe Eva Schelfhout. Qëllimi i tyre krye-
sor ka qënë që t’ju ofrojë fëmijëve të zonës
mundësinë e një edukimi cilësor. Me kalimin
e kohës, projekti i tyre u zhvillua, duke fituar
kështu një mirënjohje ndërkombëtare dhe
një reputacion të shkëlqyer. Kurset verore me
gjuhë të huaj dhe sidomos programet aka-

demike të larmishme janë arsyeja përse këtu
studiojnë nxënës nga 30 shtete të ndryshme.
Kampusi ka një sipërfaqe prej 90 000 m2 dhe
përfshin 40 klasa, 3 laboratorë shkencorë, 4
studio arti, 2 klasa muzike, 2 salla informatike
me akses në internet, klasë dizajni dhe tek-
nologji, bibliotekë, kuzhinë, mensë dhe qen-
dër mjekësore. Shkolla ka gjithashtu 1 fushë
futbolli, 3 salla të mbuluara futbolli, 3 fusha
volejbolli dhe 3 basketbolli, 2 fusha tenisi,
pistë atletike, sallë gjimnastike, studio kara-
teje, fushë badmintoni si dhe pishinë të
mbuluar.

Rreth kurseve
Kurs i përgjithshëm
Përfshin 24 orë të gjuhës angleze në javë. Në
këtë program përfshihen edhe leksione për
Europën, që përmbajnë tema të historisë, ar-
tit dhe jetës së përditshme të kombeve të saj.
Pas mbërritjes, nxënësit japin një test për
caktimin e nivelit gjuhësor. Profesorët e gju-

Anglisht në Portugali
hës angleze janë të punësuar nga Internatio-
nal School of the Algarve. Qëllimi kryesor i
kursit nuk është gramatika por përdorimi i
gjuhës angleze në përditshmëri. Në këtë më-
nyrë nxënësit janë të inkurajuar të flasin gju-
hën angleze jo vetëm në kurse por edhe gja-
të aktiviteteve jashtëshkollore dhe ekskursio-
neve.

Akomodimi
Nxënësit janë të akomoduar në kampusin e
shkollës që ka një kapacitet prej 60 nxënës.
Djemtë dhe vajzat akomodohen në pjesë të
ndryshme të ndërtesës. Dhomat janë indivi-
duale ose dyshe dhe janë të pajisura me: la-
vaman, kasafortë dhe akses në internet Wi-fi.
Të përfshira në çmim janë 3 vakte dhe 2
snacks. Gjatë ekskursioneve përfshihet dreka
me vete, që përmban: sanduiçe, fruta, ëmbël-
sirë, pije etj. Për nxënësit që mbajnë
një dietë të caktuar ofrohet një menu e ve-
çantë. Stafi është në dispozicion të nxënësve
24/7 dhe në rast nevoje, sigurohet vizitë mje-
kësore ose dërgimi në spital.

Sport
Shumëllojshmëria e fushave të sportit në
këtë qendër u mundëson nxënësve praktiki-
min e sporteve të ndryshme si: futboll, pati-
nazh, badminton, not, tenis, basketboll, polo,
volejboll, etj.

Koha e lirë
Aktivitetet e organizuara jashtëshkollore për-
fshijnë program diskoteke, barbeque, karao-
ke, film, etj.

Ekskursione
Çdo të diel organizohen ekskursione një di-
tore. Destinacionet kryesore janë; Silves Cas-
tle, Water Park, Medieval Fair dhe Sea Life
Park.
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Freestyle Malta

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

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

Akomodimi
Nxënësit akomodohen në disa hotele në
Sliema, në dhoma me 3 krevate, ajër të kondi-
cionuar dhe televizor. Ofrohet mëngjesi e darka
ndërsa dreka kundrejt një pagese. Distanca nga
shkolla është afërsisht 15-25 minuta me auto-
bus. Kostoja e abonimit të transportit është
afërsisht 21 Euro në javë. Hoteli ofron Wi-fi falas
në disa zona.

Koha e lirë
Organizohen lojra uji, festa në jaht, barbeque si
dhe ofrohet akses dhe në plazhin privat të shkol-
lës. Për aktivitetet jashtë hotelit përdoret auto-
busi i shkollës. Koha e lirë e nxënësve nuk është
totalisht e organizuar, në mënyrë që programi t’i
përshtatet edhe nxënësve më te pavarur.

Sport e shtesë

Kundrejt një pagese, nxënësit mund të regjistro-
hen në kursin e zhytjeve.

Ekskursione
Pjesë e destinacioneve që do të vizitohen janë:
Medina, ishulli Comino, Valetta dhe plazhi Para-
dise Bay. Sipas kërkesës, nxënësit mund të
regjistrohen edhe në ekskursionin një ditor në
Siçili.

EC Malta

Mosha: 16 - 20 vjeç
Akomodimi: hotel
Studimi: 20 orë/ javë
Mbërritja / nisja:
e shtunë - e shtunë; e diel - e diel
Periudha: 17 qershor- 26 gusht
Kohëzgjatja: 2 - 10 javë
Grupi: 15 nxënës

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

Çertifikatë për mbarimin e kursit

1 ekskursion një ditor në javë

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

Datat e fillimit
Çdo të shtunë duke filluar nga 17 qershori duke konsideruar ditën

e fundit të kursit 26 gusht.

29 Qershor dhe 15 Gusht janë pushimet zyrtare dhe nuk zhvillohet

mësim.

Taksat në euro:
2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë

Hotel € 1250 € 1875 € 2500 € 625

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) €90/javë

Kurs zhytje    €410/kurs

Kurs zhytje për të avancuar   €290/javë

Ekskursion një ditor në Siçili   €135

Mosha: mbi 18 vjeç
Akomodimi: familja/hotel/rezidencë
Ditët e udhëtimit: 
e shtunë - e shtunë; e diel - e diel
Kursi është zhvilluar gjatë gjithë vitit
Grupet janë me 12 studentë 
Niveli minimal: IELTS – mesatar, TOEFL –
mbi-mesatar 

Pagesa përfshin:
20 ose 30 mësime Anglisht në javë. 

Testime, libra, çertifikatë, 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 dhe të dielë gjatë vitit.
10 shkurt, 31 mars, 14 prill, 1 maj, 7, 29 Qeshor, 15 gusht, 8, 21
shtator, 8, 13 dhe 25 dhjetor janë pushime zyrtare dhe nuk
bëhet mësim.

2 javë 3 javë 4 javë Javë shtesë

Kryesore 20 mësime € 495 € 720 € 945 € 225
Intensiv 30 mësime € 685 € 1005 € 1325 € 320

Mini grupe 20 mësime € 765 € 1125 € 1485 € 360
Mini grupe 30 mësime € 915 € 1350 € 1785 € 435
Angl. Biznesi 20 mësime€ 825 € 1215 € 1605 € 390
Angl. Biznesi 30 mësime€ 985 € 1455 € 1925 € 470

Përgatitja për TOEFL/IELTS € 1325/ 4 javë, € 2605 /8 javë

Shtesë për sezonin e lartë (19 Korrik - 1 Shtator) € 20 /javë

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

Pagesë shtesë për akomodimin: Hotel - €50/dita

Familje, dhome dyshe, jo të gjitha vaktet - €185/javë
Familje, dhome individuale, jo të gjitha vaktet - €240/javë
Familje, dhome individuale, en-suite, jo të gjitha vaktet- €315/javë

Apartament, dhomë dyshe, jo të gjitha vaktet - €160/javë
Apartament, dhomë individuale, jo të gjitha vaktet - €260/javë

Apartament, dhomë dyshe me tualet, pa ushqim- €170/javë
Apartament, dhomë individuale, pa ushqim: €280/javë

Shtesë për akomodimin në sezonin e lartë (17 qershor - 1 shtator)
Familje: dhomë dyshe me tualet, pa ushqim: €60/javë
Rezidence ose apartament: dhomë dyshe €60/javë, dhomë in-
dividuale €100/javë
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Mosha: 14 - 21 vjeç
Akomodimi: Familje pritëse / kampus
Kurset: 20 ose 30 ore / javë
Mbërritja/ Nisja: e diel - e shtunë
Periudha: 18 qershor - 26 gusht
Grupet: 15 nxënës
Kohëzgjatja: 2- 9 javë

Taksa përfshin:
Akomodim në familje pritëse ose kampus

Tre vaktet (dreka me vete)

Materiale studimi

20 ose 30 orë studimi të gjuhës angleze/ javë

Testim për përcaktimin e nivelit të njohurive

Çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit

1 ekskursion ditor / javë (me përjashtim të javës së fun-
dit)

1 ekskursion gjysëm ditor/ javë 

Program argëtimi dhe sportiv 

Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence 

Pritja në aeroportin e Maltës dhe transfertë deri në ae-
roport në kthim

Datat e fillimit:
Cdo te Dielë nga 18 qershor që përkon me përfundimin e kur-
sit në 26 gusht.
14 prill, 29 qershor, 8 shtator janë pushime zyrtare dhe nuk
bëhet mësim. 

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

2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
Familje pritëse € 1090 € 1615 € 2140 € 525
Rezidencë € 1240 € 1840 € 2440 € 600
Club dhomë treshe € 1300 € 1930 € 2560 € 630
Club dhomë dyshe € 1380 € 2050 € 2720 € 670

Kamp me studime intensive (30 orë/ javë)
2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë

Familje pritëse € 1170 € 1735 € 2300 € 565
Rezidencë € 1320 € 1960 € 2600 € 640
Club dhomë treshe € 1380 € 2050 € 2720 € 670
Club dhomë dyshe € 1460 € 2170 € 2880 € 710

Depozitë për çelës: 50 Euro (paguhen pas mbërritjes dhe në
rast se nuk ka dëme, do të rimbursohen në përfundim të
kampit veror)
Pagesë për përdorimin e librit: 6.5 Euro/javë 26 Euro depozitë
e rikthyeshme. Nqs studentët dëshirojnë 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)

Sprachcaffe Malta
Rreth shkollës
Qëndra e gjuhëve të huaja ndodhet në një zonë të
qetë në Saint Julians, pranë Pachaville, që është një
pikë turistike mjaft e populluar. Godina është ndër-
tuar në fillim të shekullit dhe ka një arkitekturë
unike që kombinon elemente klasike greke me ato
romake. Kompleksi i gjuhëve të huaja ka kufizuar
hyrjen e vizitorëve për të garantuar siguri maksi-
male të nxënësve. Ndërtesat e shkollës së bashku
me kampusin janë të vendosura në një kopesht të
mrekullueshëm të pajisur me pishinë me shez-
llone, restorant dhe fusha për volejboll në plazh.

Kurset
Organizohen kurse 20 ose 30 orë në javë.
Çmimi i kursit përfshin dhe programin e orga-
nizuar në kohën e lirë. 

Akomodimi
Familje pritëse
Ky lloj akomodimi është i përshtatshëm për
nxënësit të cilët dëshirojnë jo vetëm të më-
sojnë gjuhën angleze por dhe të njohin një
kulturë të re me zakonet dhe traditat e saj.
Akomodimi bëhet në dhoma treshe ku per-
fshihen të tre vaktet. Qëndra e gjuhëve të
huaja ndodhet vetëm 15 minuta larg.

Club kampus
Ndodhet në afërsi të shkollës. Në përgjithësi
dhomat janë të pajisura me 2 ose 3 krevate, por
ka edhe dhoma për katër persona, të cilat ngja-
sojnë me apartamente me nga 2 banjo të për-
bashkëta.

Rezidencë kampus
Ndodhet në afërsi të shkollës dhe disponon
dhoma me 4 deri në 7 krevate, me 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, dis-
kotekë dhe të tjera. Në program janë të për-
fshira dhe ekskursionet në Valleta, kryeqyteti i
vjetër Medina ose në ishujt Gozo dhe Comino.
E diela është ditë pushimi, gjithashtu kun-
drejtë një tarife shtesë nxënësit mund të kenë
dyfishin e aktiviteteve.

Shkolla
Qëndra e gjuhës EC organizon kurse për fëmi-
jë, të rinj dhe të rritur. Në varësi të moshave,
studentët ndahen në klasa të ndryshme studi-
mi. Shkolla për të rritur ndodhet në St. Julians.
Këtu ndodhen disa nga restorantet më të mira
në Maltë. Ndërtesa e shkollës është e pajisur
me ajër të kondicionuar dhe ka një taracë të
madhe me pamje panoramike të mahnit-
shme. Qëndra ka një kapacitet prej 62 klasash
të pajisura me tabela të bardha interaktive, li-
brari, dhomë kompjuterash, Wi-Fi falas si dhe
dhomë për aktivitetet e kohës së lirë. Studen-
tët mund të frekuentojnë edhe klubin privat
të plazhit të shkollës.

Kurse për 18+
Kursi kryesor dhe intensiv – 20 ose 30
mësime/javë
Ky kurs është i përshtatshëm për të gjithë ata
që dëshirojnë të përmirësojnë aftësitë e tyre në
komunikim.
Mini grupe – 20 ose 30 mësime/javë
Programi ngjason me kursin bazë por ka
avantazhin që studentet janë ndarë në grupe
më të vogla, maksimumi 6 studentë.
Përgatitja për TOEFEL ose IELTS – 30
mësime/javë
Kursi 4-javor i familjarizon studentët me
teknika të ndryshme për të dhënë maksimu-
min e tyre në rezultatet e testimeve.
Anglishte Biznesi në mini grupe – 23 vjeç+ ;
20 ose 30 mësime/javë
Për studentët me nivel minimal ose mesatar
të gjuhës angleze, grupet janë me nga 6 stu-
dentë.
Pagesë individuale në Anglisht
Bëhet pagesë ekstra për kurset që kanë mini-
mumi dy orë mësimi në javë.

Kurs zhytje 
Bëhet pagesë ekstra për kurset me intensitet
20 orë mësimore.

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

Mosha: 10-16 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 orë studimi/ javë 
Mbërritja/ Nisja: e dielë - e dielë
Periudha: 9 korrik – 13 gusht
Kohëzgjatja: 2-5 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 eskur-
sion)

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

Data e fillimit dhe taksat 
në paundin britanik 

2 javë Korrik 9, 16, 23, 30 £ 1844
3 javë Korrik 9, 16, 23 £ 2699
4 javë Korrik 9 £ 3514

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

Rreth shkollës
Wycliffe College ndodhet në qytezën Stone-
house, të qarkut Gloucestershire, në afërsi të
Bath. Është themeluar në 1882 dhe ka 2 kampu-
se të shkelqyera, 10 minuta larg njëra tjetrës, gjë
që lejon nxënësve të grupmoshave të ndrys-
hme 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 teni-
sit 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. Pajis-
jet janë të përfshira.
Kurs për prindërit 
Prindërit e femijëve të regjistruar në Kursin e
pushimit mund të frekuentojnë kurset e gju-
hës angleze në kursin standart (20 orë/javë)
ose intensiv (30 orë/javë), në mëngjes. Pro-
grami është nga e hena në të premten, kurse
në këtë kohë femijët kanë kurse në kampusin
e shkollës, deri në orën 17:00. Sigurohet ako-
modim në dhoma dyshe me banjo, mënjanë
nga ato të fëmijëve. Pjesëmarrja në ekskur-
sione është kundrejt një pagese. 

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

Sport dhe kohë e lirë
Godina sportive moderne e shkollës përfshin
pishinë të mbuluar dhe të ngrohur, fusha te-
nisi, 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, Chel-
tenham, Bath, Stratford-upon-Avon.

Mosha: 8 – 11 vjec; 12 – 17 vjeç, 18 +
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 ose 30 orë/ javë
Mbërritja/ Nisja: e mërkurë- e mërkurë
Periudha: 5 Korrik - 9 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. Pro-
gram 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 5, 19, 26 korrik data e fundit e largimit - 9 gusht

Kurs për fëmijë 2 javë 3 javë javë shtesë

I përgjithshëm £ 1882 £ 2622 £ 740
Intensiv £ 1992 £ 2787 £ 795
Anglisht dhе tenis £ 2112 £ 2967 £ 855
Anglisht dhе hipizëm £ 2232 £ 3147 £ 915

Kurs për prindër 2 javë 3 javë javë shtesë

I përgjithshëm £ 2082 £ 2922 £ 840
Intensiv £ 2182 £ 3072 £ 890

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: 50 £ - 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

Wycliffe College
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Rreth shkollës
Qëndra e gjuhëve të huaja ndodhet në god-
inën 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 për-
dorin kompjutera me Internet në sallën
përkatëse dhe gjithashtu Wifi në disa vënde.

Rreth kursit
Kursi përfshin 20 orë të gjuhës angleze në
javë. Kurrikula është zhvilluar në mënyrë që
studentët të përmirësojnë studimet dhe af-
tësitë 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. 

Akomodimi
Ofron kushte akomodimi moderne dhe të re-
hatshme. 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 Buck-
ingham.

Rreth shkollës
Shkolla ndodhet në qytetin e vogël të Plum-
pton, në afërsi të parkut kombëtar të South
Downs dhe të qytetit bregdetar Brighton.

Rreth kursit
Summer Junior (10 – 13 vjeç): 
27 qershor - 8 gusht
26 orë mësimi që fokusohen në gramatikë, af-
tësitë e gjuhës dhe fjalorin.  Nxënësit punojnë
në projekte grupore që lidhen me tematikat e
ekskursioneve.
Summer (13 – 16 vjeç): 
27 qershor – 25 korrik
20 orë mësimi të gjuhës Angleze plus 10 orë
mësimi për zhvillimin e aftësive akademike.
Summer Plus (13 – 16 vjeç): 
4 korrik – 1 gusht
Kodimi: 20 orë mësimi të gjuhës Angleze dhe
10 orë të programimit kompjuterik – bazat e
programimit mesohen në mini-kompjuterat
Raspberry Pi; Kujdesi ndaj kafshëve: 20 orë
mësimi të gjuhës Angleze dhe 10 orë dedi-
kuar kujdesit ndaj kafshëve; Aventura: 20 orë
mësimi të gjuhës Angleze dhe 10 orë sporte
aventureske – windsurfing, ciklizëm në mal,
kajaking, kalërim, raft building, ngjitje, fun-
djavë në parkun kombëtar Snowdonia në
Wales, e cila përfshin edhe ndërtimin e një
strëhe, ndezjë zjarri dhe orientimi në pyll.

Akomodimi 
Dhomat janë teke, dhomat dyshe janë të limi-
tuara. Banjot janë të përbashkëta në çdo kat.

Sporte dhe argëtimet
Ka disa fusha tenisi, fusha sportive brenda
dhe jashtë, kantina vere, qëndra kujdesi për
kafshët dhe një pyll. Shkolla gjithashtu ka
fermën e vet si dhe një nga stallat më të mira
në Angli. Aktivitete argëtuese organizohen
mbasdite dhe në darkë. 

Ekskursionet
Gjatë udhëtimeve nxënësit vizitojnë Bri-
ghton Pier, Londër – Buckingham Palace,
Westminster Abbey, Trafalgar Square, the Bri-
tish Parliament dhe Big Ben. Ata gjithashtu
vizitojnë Thorpe Amusement Park dhe shkoj-
në të shikojnë një shfaqje muzikore.

Plumpton College
Mosha: 10 – 16 vjeç
Akomodimi: rezidencë
Studimi: 24, 26 ose 30 orë/javë
Mbërritja / nisja: e martë – e martë
Periudha: 27 qershoe – 15 gusht
Kohëzgjatja: 2 – 6 javë
Grupet: maksimumi 11 nxënës

Taksa përfshin:
Akomodimi në rezidencë

Tre vaktet (drekë me vete gjatë ekskursioneve)

Testim i nivelit të gjuhës

Programi në bazë të kursit të zgjedhur

Përdorimi i materialeve studimore

Çertifikatë pas përfundimit të kursit

2 ekskursione ditore në javë

1 ekskursion gjysëm ditor në javë

Cantë shpine, karta e nxënësit dhe një byzylyk me simbo-
lin e shkollës

Programe argëtimi çdo mbrëmje

Larja e rrobave të nxënësve një herë në javë

Përdorimi i Wi-Fi

Sigurimi shëndetësor

Kartë celulari për Angli

Telefon 24/24 orë në rast emergjence

Transferta nga/në aeroportin Heathrow ose Gatwick midis
orëve 10:00 – 22:00

Datat e fillimitdhе taksat
në paundin britanik :
Bucksmore Summer:
2 javë qershor 27; korrik 4, 11, 18, 25; gusht 1 £ 2020
3 javë qershor 27; korrik 4, 11, 18, 25 £ 3030
4 javë qershor 27; korrik 4, 11, 18 £ 4040
5 javë qershor 27; korrik 4, 11 £ 5050
6 javë qershor 27; korrik 4 £ 6060
Summer Junior:
2 javë qershor 27 – korrik 11 £ 2020
Summer Plus: Programim/Kujdesi i kafshëve/Aventurë
2 javë korrik 4 – 18; korrik 18 – gusht 1 £ 2320
Tarifë regjistrimi: £ 400
Depozitë për dëme: £ 50 (paguhet në mbërritje dhe rimbur-
sohet në përfundim të kursit në rast se s’ka dëmtime)

Tarifë shtësë (opsionale):
Kalërim: £ 150 / javë
Anglishte aktive: £ 180 / javë

Tarifë shtesë për transferta:
Nga/në aeroportin  Heathrow ose Gatwick jashtë orarit të
rregullt: afërsisht £ 100 (një drejtim)
Nga/në aeroportin Luton: afërsisht £ 100 (një drejtim)
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Rreth shkollës
Lancing është një shkollë me konvikt, arkitek-
tura e së cilës ngjason shumë me atë te uni-
versiteteve Oxford dhe Cambridge. Kisha e
shkollës ruan mjaft vlera arktitekturore dhe
ka famë kombëtare. Shkolla ndodhet në një
kodër dhe ofron një pamje fantastike të qyte-
tit Brighton. Lancing është e pajisur me ka-
fene moderne, sallë kompjuterash me akses
Wi-Fi në disa zona.

Kurset
Kurs intensiv (30 orë/ javë)

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

Orë për zhvillimin e njohurive të përgjit-
hshme të gjuhës angleze, duke përfshirë
gramatikën dhe fjalorin.

Zhvillon aftësitë gjuhësore dhe kuptimin e
gjuhës nëpërmjet reklamave, revistave, arti-
kujve të gazetave, radios dhe programeve në
TV. Gjithashtu bëhet një “projekt kërkimor”
në skuadra, ku studentët bëjnë kërkimet e
veta për temën e javës dhe e prezantojnë atë
në formën e një performance, historie ose
diskutimi. Kundrejt një pagese shtesë, klasat
e projektit mund të zëvendësohen me njërën
nga lëndët e mëposhtme 5 herë në javë:

Ekonomi*

Letërsi angleze*

Marrëdhënie Ndërkombëtare*

Menaxhim*

Matematikë (14-17)

Për këto lëndë minimumi i nivelit të Anglis-
htes duhet të jetë B1
Përgatitje për provimet Cambridge: PET
ose FCE (30 orë/ javë)
Kohëzgjatja e kursit është 3 javë. Programi ja-
vor përfshin 20 orë mësimi përgatitor për

provim dhe 10 orë mësimi të projektit kërki-
mor për zhvillimin e aftësive në komunikim.
Në pagesë përfshihet edhe dhënia e provi-
mit në shkollën Dicker ose në qëndrën rajo-
nale të provimeve.
Akomodimi në kampus
Akomodimi bëhet në dhoma individuale ose
dyshe, me banjo të përbashkëta në çdo kat. Gjit-
hashtu ka edhe disa dhoma me 3-5 krevate. Të tre
vaktet janë të përfshira në çmim.

Sport
Godina shkollore e sporteve është e pajisur me
një pishinë të mbuluar me gjatësi 25 m, sallë
sporti, tre fusha squash, studio kërcimi dhe
fusha të tjera të hapura si fusha tenisi etj. Gjatë
kohës së lirë organizohen edhe go-karting, bow-
ling, shopping, si dhe aktivitete në fushën e artit
dhe të teatrit.
Akademia e sportit
Aktivitetet janë të përshtatshme për të gjithë
nxënësit nga niveli fillestar deri në atë mesa-
tar. Nuk ka grupe të avancuara. Të gjitha akti-
vitetet zhvillohen vetëm nëse arrihet numri
minimal i nxënësve të regjistruar në aktivite-
tin përkatës. Ata nxënës që marrin pjesë në
akademinë e sporteve mund të humbasin
disa prej aktiviteteve të kohës së lirë. Ekziston
mundësia e zgjedhjes së një sporti për vetëm
një javë dhe në periudhën e shtatë ditëve,
mund të merret vetëm një sport.
Sportet e ofruara janë si më poshtë:
sporte të aventurës (9, 30 korrik), pilotim (9,
30 korrik), futboll (9, 30 korrik, 6 gusht), golf
(2, 16, 30 korrik, 13 gusht), kalërim (çdo javë
përçec 23 korrikut dhe 6 gushtit), kërcim rru-
ge (9, 23 korrik, 6 gusht), Tenis (çdo javë),
windsurfing (2, 23 korrik, 13 gusht)

Ekskursionet
Organizohen ekskursione një ditore në: Lon-
dër, kështjellën Windsor, Eaton dhe kështjel-
lën Hampton Court, si dhe ekskursione
gjysëm-ditore në: Brighton, Eastbourne, Chi-
chester. Të mërkurave organizohet një ek-
skursion tematika e të cilit përgatitet gjatë
orëve të gjuhës angleze.

Lancing
Mosha: 13 – 18 vjeç
Akomodimi: kampus 
Studimi: 30 ore / javë
Mbërritja/ Nisja: e diel – e shtunë
Periudha: 2 korrik – 19 gusht
Kohëzgjatja: 2 – 7 javë
Grupet: maksimumi 14 nxënës
Niveli minimal: Përgatitje për FCE - B2; 

Përgatitje për CAE - C1 

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus

Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)

30 orë studimi të gjuhës angleze në javë

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 2 korrik, duke patur parasysh mbari-
min e kursit më 19 gusht.
Përgatitje për FCE: 2 javë - 16 - 29 korrik (provim në datë 27 korrik)
Përgatitje për FCE: 3 javë - 9 - 29 korrik (provim në datë 27 korrik)
Përgatitje për CAE: 3 javë - 2 - 22 korrik (provimi në datë 20 korrik)

Taksat në paundin britanik
2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë

Kurs intensiv £ 2150 £ 3225 £ 4300 £ 1075
Përgatitje  FCE £ 2450 £ 3525 -- --
Përgatitje  CAE -- £ 3625 -- --
Depozite ne regjistrim:  £ 500 (rimbursohet në fund të kursit)

Taksa shtesë sipas kërkesës:
Aventura sportive/ Hipizëm 4.5 herë / javë x 60 min. £ 250 
Golf 6 herë / javë x 60 min. £ 250 
Tenis/ Futboll/ First Aid 6 herë / javë x 60 min. £ 150 
Pilotim 90 min. / javë £ 650
Street dance 6 herë / javë x 60 min. £ 200 

Taksë për ndryshimin e sportit të zgjedhur £ 25
Taksë për anullimin e sportit të zgjedhur £ 75 
Depozitë për dëme: 80 £ (rimbursohet në fund të kursit)

http://krevate.t�/


Caterham School

Rreth shkollës
Caterham School është themeluar në vitin
1811 dhe ndodhet në krye të një fushe të
gjelber, e rrethuar nga një pyll i vogël pikto-
resk. Qyteti Caterham ndodhet 10 minuta
larg, ndërsa rruga për në në qendër të Lon-
drës zgjat vetëm 45 minuta. Kompleksi
shkollor Caterham është tepër modern pasi
është rinovuar kohët e fundit. Nxënësve u
vihet në dispozicion një qendër sportive ku
përfshihet një pishinë me gjatësi 25 metra,
mensë, qendër informatike, teatër, disko etj.

Kurset
Kurset verore (8-14 vjeç)
Kursi kombinon studimin e gjuhës angleze
me një program të larmishëm për kohën e lirë.
Grupet përbëhen nga 12-15 nxënës dhe për-
veç 20 orëve të gjuhës angleze, çdo nxënës
ndjek 8 orë mësimi individual në javë, të cilat
kanë për qëllim zhvillimin e aftësive që lidhen
me përdorimin e gjuhës në një kontekst të
caktuar - për shëmbull, shkrimi në blogje, ga-
zetari, fotografi digjitale, gatim dhe arte. 

Anglisht dhe futboll (8-17 vjec)
Djemtë në moshën 8-17 mund të zgjedhin të
kombinojnë 20 orë mësimi në anglisht me 20
orë stërvitje me trajnerin e skuadrës së futbol-
lit Chelsea. Një nga stërvitjet bëhet në qen-
drën stërvitore të klubit në Surrey. Programi
përfshin ndeshje miqësore, metoda për për-
mirësimin e disiplinës personale, zhvillimin e
aftësive të tyre të punës në grup dhe semi-
nare ku diskutohen sekretet e suksesit të eki-
pit të futbollit Chelsea. Gjithashtu organizohet
edhe një vizitë në stadiumin Stamford Bridge.

Akomodimi
Kampuset e sapo rinovuara ofrojnë akomo-
dim në dhoma individuale me banjo, ose
dhoma me dy, tre ose më shumë krevate dhe
me banjo të përbashkët. Dhomat janë të mo-
biluara në mënyrë të tillë që ti ofrojnë nxë-
nësve komoditet maksimal.

Shkollë elitare me konvikt
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Sporti
Nxënësit mund të ushtrojnë një shumëlloj-
shmëri sportesh. Qëndra e madhe sportive
ofron: tenis, volejboll, basketboll, badminton,
regbi, futboll, not, bejzboll dhe kriket. Çdo
ditë nxënësit duhet të zgjedhin sportin në të
cilin duan të marrin pjesë. Aktivitetet spor-
tive zhvillohen nën mbikqyrjen e udhëhe-
qesve të grupit të shkollës, të cilët kujdesen
për sigurinë e nxënësve.

Ekskursione
Programi përfshin dy ekskursione ditore në
vënde si Brighton, Oxford, kështjella Leeds,
parku i zbavitjes Chessington World of Adve-
tures, Canterbury dhe sigurisht Londra me
disa nga vendet më interesante.

Mosha: 
Kurs pushimesh: 8 - 14 vjeç
Anglisht dhe Futboll: 8 - 17 vjeç (vetëm djem)
Akomodimi: kampus
Kurs: 20 - 28 orë/ javë
Mbërritja/ Nisja: e hënë/ e hënë
Periudha: 10 korrik - 14 gusht
Kohëzgjatja: 2-5 javë
Grupet: maksimumi 15 nxënës

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus

Tre vaktet (dreka e ngrohtë)

28 orë studimi të gjuhës angl. në javë për kampe verore

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

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 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

Aktivitete sportive dhe kulturore çdo ditë

Aktivitete zbavitjeje çdo mbrëmje

Shërbim për larjen e rrobave një herë në javë

Mbikqyrje 24/24 të nxënësve

Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence 

Transferim nga/deri në aeroportin Heathrow dhe Gat-
wick (ndërmjet orëve 10-16)

Datat e fillimit dhe Taksat 
në paundin britanik:
Kurset e pushimeve, Anglisht dhe futboll:
2 javë Korrik 10, 24, 31 £ 2550
3 javë Korrik 10, 24 £ 3750
4 javë Korrik 10, 17 £ 5000
5 javë Korrik 10 £ 6250
Taksë shtesë për transferim jashtë intervalit kohor:
Heathrow: £ 150 (1 drejtim),  Gatwick: £ 150 (1 drejtim)
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Stafford House, Londër

Rreth shkollës
Ndërtesa e shkollës është rinovuar tërësisht
në vitin 2011, dhe ndodhet në lagjen Blooms-
bury në zemër të Londrës. Të gjitha klasat
janë të pajisura me tabela të bardha interak-
tive, gjë e cila u lejon nxënësve përdorimin e
internetit, rrjeteve sociale dhe video HD. Pro-
fesorët përdorin gjithmonë metoda të reja të
mësimdhëniës dhe i përgatisin nxënesit për
përdorimin e gjuhës si në jetën e përditshme
ashtu edhe në atë virtuale (online). Nxënësit
mund të përdorin sallat e informatikës, inter-
netin, bibliotekën dhe mensën.

Rreth kurseve
Kurs standart – 20 orë/javë

Nëpërmjet këtyre kurseve mund të praktiko-
hen aftësitë e të dëgjuarit, të folurit, të shkru-
arit, leximit, gramatikës dhe fjalorit. Kurset
zhvillohen vetëm në mëngjes. Kjo është një
zgjedhje e shkëlqyer për ata nxënës që
dëshirojnë të kombinojnë përgatitjen gjuhë-
sore me turizmin dhe me interesa të tjera.

Kurs intensiv- 25 - 30 orë/ javë

Në ndryshim nga kursi standart ky kurs ofron
10 orë shtesë sipas zgjedhjes në fusha që
përputhen me preferencat dhe nevojat e
nxënësve: Kultura Britanike, debate për
çështje të lidhura me aktualitetin, media dhe
roli i mediave sociale në mjedisin e punës,
anglishte biznesi, aftësi akademike, përgatit-
je për karrierën dhe përgatitje për provimet e
Cambridge.

Përgatitje për provimin IELTS 25-30 orë/ javë

Përgatitje intensive për përmirësimin e të
gjitha aftësive të nevojshme për dhënien me
sukses të provimit IELTS. Ky kurs është i për-
shtatshëm për nxënësit me të paktën një niv-
el mesatar të gjuhës angleze. Programi javor
përfshin 20 orë përgatitje intensive dhe 10
orë përgatitje në një tjetër fushë gjuhësore
me zgjedhje, sipas nevojave të secilit nxënës.

Akomodimi
Piccadily Court Residence - 18+ 
Ofrohet akomodim gjatë gjithë vitit. Dhomat
janë individuale. Ambjenti i banimit përbëhet
nga 6 dhoma, të cilat janë përshtatur në aparta-
mente me një kuzhinë të përbashkët dhe
dhomë ndenjeje. Rezidenca ndodhet në zonën
2, vetëm 3 stacione me metro larg shkollës.

Rezidence Pure - 18+
Ofrohet gjatë gjithë vitit. Pure është një rezi-
dencë moderne e cila ndodhet pranë parkut të
famshëm Finsbury ne Zonën 2, vetëm 6 sta-
cione metroje larg shkollës. Dhomat janë indi-
viduale, të pajisura me kuzhinë të përbashkët
dhe dhomë ndenjeje. Gjithashtu ofrohet akses
Wi-Fi si dhe sallë fitnesi.

Rezidence për 16-17 vjeç 
(25 qershor - 26 gusht)
Nxënësit akomodohen në dhoma individuale
ose dyshe, të pajisura me banjo. Akomodimi
përfshin të tre vaktet. Rezidenca ndodhet
vetëm 3 minuta në këmbë larg shkollës.

Familje pritëse
Akomodimi bëhet në dhoma individuale në
familje, rezidencat e të cilëve ndodhen në
Zonat 3 dhe 4 të Londrës. Distanca deri në
shkollë është afërsisht 30-55 minuta. Siguro-
het ushqimi. Kundrejt një pagese shtesë,
nxënësit mund të akomodohen në familje
pritëse që ndodhen në Zonën 2. Banjoja
është e përbashkët.

Sport dhe koha e lirë
Kundrejt një pagese, shkolla organizon
mbrëmje të ndryshme shoqërore si: kinema,
bowling, koncerte dhe ekskursione një ditore
çdo të shtunë. Qëndra gjuhësore nuk ka një
godinë të vetën, prandaj nxënësit mund të
përfitojnë nga kushtet që ofrohen përreth
Londrës. Në afërsi ndodhet një kompleks
sportiv i pajisur me pishinë dhe sallë fitness.
Gjithashtu, çdo javë organizohen të paktën
tre aktivitete pa pagesë.

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 vak-
tet e përfshira për rezidentët 16-17 vjeç

Testim për pranim

Guidë orientimi në ditën e parë

Materiale studimi

Çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit

Program social të paktën 3 herë në javë

Shërbim për larjen e rrobave, një herë në javë për nxë-
nësit 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 2 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

2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
Kurs standard - 20 orë £ 1100 £ 1600 £ 2100 £ 500
Kurs intensiv / IELTS 25 orë £ 1180 £ 1720 £ 2260 £ 540
Kurs intensiv / IELTS 30 orë £ 1260 £ 1840 £ 2420 £ 580

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 £ 1020 £ 1480 £ 1940 £ 460
Kurs intensiv / IELTS 25 orë £ 1100 £ 1600 £ 2100 £ 500
Kurs intensiv / IELTS 30 orë £ 1180 £ 1720 £ 2260 £ 540

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 (11 qershor - 26 gusht) - £20/javë

Taksë shtesë për transferim:
Heathrow*- £105 (1 drejtim); Gatwick dhe Luton *- £ 120 (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 mo-
mentin e regjistrimit dhe është i ofruar nga shkolla.
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Rreth shkollës
Ndodhet në mes të parkut kombëtar të South
Downs. University of Sussex kombinon arkitek-
turën moderne me bukurinë e gjelbërt, duke
qënë në këtë mënyrë mjedisi perfekt për nxënë-
sit e moshave 16 deri në 20 vjeç. Kampusi është
i pajisur me restorante, sallë interneti, super-
market, farmaci, bare, zyrë postare, ATM, fusha
futbolli dhe tenisi, salle fitnesi si dhe ofron shër-
bimWi-Fi.

Rreth kurseve
Programi ka për qëllim zhvillimin e aftësive gju-
hësore të pjesëmarrësve në një mjedis multikul-
turor, si dhe përshtatjën sa më e shpejtë me uni-
versitetet Angleze.
Kurs intensiv
Në varësi të numrit të nxënësve të regjistruar, ata
mund të ndahen në dy grupe sipas moshave 15 -
17 dhe 18 - 20. Programi përfshin tre module
kryesore:
Aftësi gjuhësore: (13 orë): këto klasa fokusohen
në praktikimin e shqiptimit dhe intonacionit,
zgjerimin e fjalorit të studentëve si dhe përdori-
min e drejtë të strukturës gramatikore dhe fjalorit
në kontekstin formal dhe jo-formal.
Aftësi komunikuese: (7 orë): aftësi dhe strategji
që kanë për qëllim zhvillimin dhe përdorimin e
duhur të gjuhës në një nivel të lartë në kontekste
të ndryshme profesionale në gjuhën e folur dhe
të shkruar. Nxënësit mund të zgjedhin 5 prej lën-
dëve të mëposhtme (për zhvillimin e  kursit, ne-
vojitet një numër minimal nxënësish): Etikë Biz-
nesi, prezantim, menaxhim, zgjidhje e rasteve,
shkrim kreativ, shkrimi i raporteve të menaxhimit,
të menduarit kritik, debatet, shkrimi eseve dhe af-
tësi negociuese.
Aftësi Profesionale: (13 orë): klasat janë të struk-
turuara sipas modelit CLIL (Përmbajtja dhe më-
simi i integruar i gjuhëve të huaja) që fokusohet
në studimin e profesioneve të ndryshme. Nxënë-

sit mund të zgjedhin katër prej lëndëve të më-
poshtme (për zhvillimin e  kursit, nevojitet një nu-
mër minimal nxënësish): trajner, film, politika
ndërkombetare, histori moderne, financë, tekno-
logji të reja, sipërmarrje, shëndeti dhe të ushqye-
rit shëndetshëm.

Përgatitje për IELTS dhe CAE - Në vënd të mo-
duleve të aftësive gjuhësore dhe aftësive komuni-
kuese, nxënësit mund të zgjedhin te bëjnë përga-
titje për IELTS (20 orë) ose përgatitje CAE (20 orë).
Nxënësit punojnë me strukturën dhe komponen-
tët e provimit, ata mësojnë teknika dhe strategji
të ndryshme për të arritur rezultate të larta në
provim, gjithashtu bëjnë edhe teste praktikuese.
Moduli i përgatitjes IELTS zgjat 2 javë (datat e pro-
vimeve: 15, 29 korrik, 12 gusht) ndërsa moduli i
CAE zgjat 3 javë (data provimit: 20 korrik). Vetë
provimi është i pëfshirë. Nxënësit të cilët kanë
marrë modulin e IELTS largohen të shtunave. Një
natë shtesë dhe transferta për në aeroport janë të
përfshira në çmim.

Akomodimi
Akomodimi i nxënësve bëhet në kampus, në
dhoma individuale të pajisura me banjo. Nxënësit
pajisen me kupon me një vlerë prej 20 paund në
ditë, të cilin mund ta përdorin për të ngrënë në të
shtatë restorantet e kampusit.

Kohë e lirë dhe ekskursione
Pasditeve gjatë kohës së lirë nxënësit kanë mun-
dësi të shumta argëtimi. Çdo mbrëmje organizo-
hen programe argëtimi që kanë për qëllim
familjarizimin e pjesëmarrësve me jetën studen-
tore në Universitetin Brighton si dhe lidhja e miqë-
sive me njëri tjetrin. Pjesëmarrja në këto aktivitete
nuk është e detyrueshme, nxënësit kanë lirinë të
organizojnë vetë programin e tyre. Të shtunën
dhe të dielën organizohen ekskursione në qytetet
Brighton, Londër dhe në jug- lindje të Anglisë.

University of Sussex, Brighton
English for the future 

Mosha: 15-20 vjeç
Akomodim: kampus
Kursi: 33 orë/javë
Mbërritja/nisja: e dielë shtunë
Modul “Përgatitje për IELTS”: e diel - e diel
Periudha: 2 korrik - 19 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

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 2 korrik, duke patur parasysh mbarimin e

kursit në 19 gusht.

Taksat në paundin britanik
2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë

Kurs pushimi (33 orë)£ 2750 £ 4125 £ 5500 £ 1375

Modul “Përgatitje për IELTS” 2 javë 
2-16 korrik; 16-30 korrik; 30 korrik - 13 gusht; £ 300
Modul “Përgatitje për CAE” 3 javë 
2-22 korrik £ 400

Depozitë për dëme: €80 (rimbursohet në përfundim të kursit)
Depozitë për regjistrim: £ 500 (zbritet nga taksa e kursit)



Rreth shkollës
Qendra e mësimit të gjuhëve ka dy ndërtesa

që ndodhen pranë bregut të detit dhe 20 mi-

nuta në këmbë larg njëra tjetrës. Nxënësit

ndahen në klasa në varësi të moshës dhe të

numrit të pjesëmarrësve. Nxënësit 14-17 vjeç

kanë ne dispozicion edhe gjimnazin Var-

ndean, që ndodhet në pjesën veriore të qy-

tetit Brighton.

Kurset
Organizohen kurse me 20 dhe 30 orë në javë

ku përfshihet dhe programi i kohës së lirë. 

Akomodimi
Kampus - vetëm për 15 + vjeç 
Është një kampus për nxënësit mbi moshën 16

vjeç, i cili ndodhet vetëm 15 minuta larg ndër-

tesës së shkollës dhe vetëm 15 minuta larg sta-

cionit të autobusëve për Vardean.

Familje pritëse
Familja pritëse jeton në Brighton ose në rret-

hinat e tij, vetëm 20-30 minuta larg shkollës,

ndërsa disa familje të tjera ndodhen 60 mi-

nuta larg me autobuz. Akomodimi bëhet në

dhoma me 2 ose 4 krevate. Abonimi javor

për transportin publik kushton afërsisht 23

paund.

Kohë e lirë dhe ekskursione
Studentët ndahen në dy grupmosha dhe

ndjekin programe të ndryshme. Organizo-

hen mjaft aktivitete sportive, not si dhe she-

titje në Brighton. Gjithashtu, programi i

mbrëmjes përfshin: lojra plazhi, mbrëmje me

kërcime salsa dhe karaoke.

Mosha: 14 – 17, 18 -21 vjeç
Studimi:  20 ose 30 orë / javë 
Periudha: 18 qershor – 26 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 për kursin 2 javor

4 ekskursione  gjysëm ditore për kursin 2 javor

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 aero-
portet Heathrow ose Gatwick ndërmjet orëve 9.00- 19.00

Datat e fillimit
Çdo të dielë duke filluar që prej 18 qershorit, duke patur para-
sysh mbarimin e kursit më 26 gusht

Taksat në paundin britanik

20 orë 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
Familje pritëse £ 1075 £ 1575 £ 2075 £ 500
Kampus £ 1470 £ 2245 £ 3020 £ 775

30 orë 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
Familje pritëse £ 1205 £ 1770 £ 2335 £ 565
Kampus £ 1600 £ 2440 £ 3280 £ 840

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

Taksë shtesë fakultative: 
Asistim në check-in në ikje: Pagesë shtesë në rastet e udhëtimit me
stewardesën (1 drejtim) 75 paund anglez
Transferim jashtë intervalit të orëve:
Mbrritje: Heathrow - 145 paund anglez, Gatwick - 25 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

Bregu Perëndimor
Brighton

d'Overbroeck's College
Rreth shkollës
D’Overbroeck’s është një nga shkollat më të
mira në Britaninë e Madhe. Ndodhet në qen-
dër të qytetit Oxford, pranë zonës komerciale
të qytetit dhe Universitetit të Oxford. Shkolla
ka klasa komode dhe biblioteka me akses në
internet. Nxënësit kanë akses në bibliotekë,
studio arti, sallë për argëtim e pushim.

Mosha: 14-17 vjeç
Akomodim: kampus
Studimi: 26 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e mërkurë/e mërkurë
Periudha: 4 korrik - 1 gusht
Niveli minimal i gjuhës angleze: B1
Kohëzgjatja: 2-4 javë
Grupet: 11 nxënës

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus ku përfshihen të treja vaktet

26 orë studimi në javë

Test për përcaktimin e nivelit të njohurive

Materiale studimi

Çertifikatë për mbarimin e kursit

1 ekskursion ditore/në javë

2 ekskursione edukative gjysëm ditore në javë 

Sigurimi shëndetësor

Program sportiv dhe argëtimi

Abonament për transportin e përbashkët

Akses në internet, Akses në lavanderi

Telefon 24/24 në rast urgjence

Transferim nga/deri në aeroportin Heathrow nga ora 10-22

Datat e fillimit dhe taksat në paund
anglez:
2 javë Korrik 4, 11, 18 £ 2500
3 javë Korrik 4, 11 £ 3750
4 javë Korrik 4 £ 5000
Tarifë regjistrimi:  500 paunds (e zbritshme nga pagesa totale
e kursit)

Taksa shtesë sipas kërkesës:
Transferim aeroporti Gatwick: £ 166 (1 drejtim)
Transferim aeroporti Heathrow: £ 108 (1 drejtim)
Depozitë për dëme: £ 10 (për akomodim në kampus)
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Rreth kursit
Gjithmonë e më shumë nxënës të moshës 14
vjeçare, e zotërojnë gjuhën angleze në një nivel
mesatar dhe dëshirojnë që ti përdorin njohuritë
e marra në situata të reja të panjohura. Shumica
e profesorëve të d'Overbroeck's japin mësim
gjatë gjithë vitit shkollor. Programi In-English
përfaqëson një koncept të ri arsimor, pasi çdo
javë ka një temë të re studimi:

4 Korrik - Inovacion dhe ndryshim 
11 Korrik - Komunikim dhe Kulture 
18 Korrik - Biznes dhe Marketing 
25 korrik - Sport dhe Argëtim 

Gjatë studimeve të tyre, nxënësit përmirësojnë af-
tësi të ndryshme akademike si p.sh.: shkrim i
eseve, debatim si dhe kryejnë eksperimente në
një mjedis interaktiv studimi.
Ekskursione tematike
Programi përfshin ekskursione që lidhen me
temën e javës, si psh: visitë në BBC Studio,
Olympic Park, Warner Bros Studios dhe vajtja
në një shfaqje muzikore në West End Lon-
don. Ato zhvillohen dy herë në javë.
Ekskursione dhe sport
Gjatë fundjavës organizohen ekskursione
për në Londër, Bath, Bristol, Stratford upon
Avon ose Portsmouth. Pranë shkollës ndod-
hen fusha tenisi, futbolli, badmintoni,
squash si dhe një pishinë. Me lejen e prin-
dërve, nxënësit e moshës mbi 16 vjeç mund
të dalin në grupe për të vizituar qytetin. Në
drekë dhe në darkë zhvillohen aktivitete të
ndryshme sportive si kërcim, arte marciale,
lojra në skuadër, aventura sportive, ngjitje
në mal, rafting, off-road driving.
Akomodimi në kampus
Kampuset ndodhen pranë shkollës dhe dho-
mat e tyre janë të pajisura me dy ose tre kre-
vate. Banjot janë individuale ose të
përbashkta dhe ndodhen në çdo kat. Dy prej
kampuseve ndodhen më pranë shkollës,
ndërsa dy të tjerët ndodhen në të njëjtën
rrugë, afërsisht 2 km larg dhe mund të arri-
hen me autobuz. Mëngjesi dhe darka ofro-
hen në kampus, ndërsa dreka në mensën e
shkollës.
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Rreth shkollës
Kampusi i ri i Abbey Cambridge College ës-
htë vendosur afër qëndrës së qytetit Cam-
bridge. Është i pajisur me klasa moderne, la-
boratorë, studio arti, mensë, palestër dhe
fusha sportive.

Rreth kursit
Rishikimi dhe përgatitja për IGCSE: 13 –
14 vjeç
Programi përfshin një gamë të gjërë degësh
akademike: Anglisht, matematikë, shkencat e
natyrës dhe ato humane, art. Nxënësit zhvil-
lojnë aftësitë e tyre në IT, mësojnë si të mbled-
hin informacione dhe të bëjnë prezantime. 
Rishikimi dhe përgatitja për IB/A – levels:
15 – 18 vjeç
Nxënësit mund të zgjedhin 4 lëndë të cilat
do të studiojnë çdo javë. Zgjedhja duhet të
bëhet paraprakisht në varësi të vendeve të
lira të një dege specifike si dhe në varësi të
numrit të nxënësve që janë regjistruar për:
art, teatër, muzik, biologji, kimi, fizik, eko-
nomi dhe biznes, dizajn dhe teknologji, his-
tori, anglisht, shkrim eseje, aftësi prezantimi,
letërsi, matematikë, IT, media, psikologji,
teori njohurish, shoqëria dhe mjedisi.  
Oxbridge (29 korrik– 5 gusht)
Kursi është fokusuar në përgatitjen për provi-
min e pranimit  dhe intervistat në Oxford dhe
Cambridge. 

Akomodimi 
Studentët janë të akomoduar në rezidencën
brënda kampusit. Dhomat janë teke me banjo
në dhomë. 

Sport dhe aktivitete argëtuese
Aktivitetet argëtuese përfshijnë sporte, ecje,
ekskursione ditore dhe shëtitje në Londër,
Birmingham dhe Norwich. 

Academic Summer Cambridge
Mosha: 13 – 14; 15 – 18  vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 40 orë/javë
Mbërritja / Nisja: e shtunë – e shtunë
Periudha: 8 qershor – 26 gusht
Kohëzgjatja: 1 – 7 javë
Grupet: maksimumi 15 nxënës
Niveli minimal:
13 – 14 vjeç: B1
15 – 18 vjeç: B2

Taksa përfshin:
Akomodim në Rezidencë

Përfshihen të trija vaktet

Testim i njohurive të gjuhës

Përdorim i materialeve studimore

Certifikatë pas përfundimit të kursit

2 ekskursione ditore në javë

3 ose 4 ekskursione gjysëm ditore në javë

Sport dhe aktivitete argëtuese

Mbikqyrje e vazhdueshme e nxënësve

Sigurimi shëndetësor

Kartë celulari për Angli

Telefon 24/ 24 për çdo rast emergjence

Transferta nga aeroporti Heathrow në mbërritje midis
orëve 6:00 – 18:00, në ikje midis orëve   8:00 – 20:00

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

Taksat në paund britanik:
2 javë Korrik 8, 15, 22, 29, Gusht 5, 12 £ 2500
3 javë Korrik 8, 15, 22, 29, Gusht 5 £ 3750
4 javë Korrik 8, 15, 22, 29 £ 5000
javë shtesë £ 1250
Oxbridge 29 korrik - 5 gusht £ 1500

Taksë shtesë për transfertë jashtë ora-
reve zyrtare:
Aeroporti Heathrow: £ 160 (një drejtim)
Aeroporti Gatwick: £ 200 (një drejtim)

http://p.sh/
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Organizata Exsportise ka mëse 30 vjet eksperincë në fushën e trajnimeve profesionale sportive, kurse-
ve të gjuhës Angleze dhe muzikës. Sporti dhe muzika janë aktivitete që kanë të perbashkët zhvillimin
e shumë cilësive, siç janë: puna në grup, lidership, motivimi, disiplina dhe miqësia. Personeli përbëhet
nga profesionistë dhe ish-atletet olimpikë që kanë për detyrë të transformojnë çdo nxënës në një
fitues të ardhshëm.

“Të mesojmë gjuhën angleze nëpërmjet sportit dhe muzikës”

Rreth shkollës dhe akomodimit:
Kurset do të zhvillohen në njërën nga tre
shkollat më të famshme me konvikt në Brita-
ninë e Madhe. Nxënësit akomodohen veça-
nërisht në dhoma individuale ose dyshe, por
ka edhe dhoma me 4-6 krevate.

Oundle School (11-17 vjeç)
Ndodhet në qytetin me të njëjtin emër, afër-
sisht 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, dhe ka një numër
të limituar dhomash me dy krevate. Orët e hi-
pizmit zhvillohen në qendrën që ndodhen në
afërsi të shkollës. Të dielave organizohen ek-
skursione për në Cambridge dhe Nottingham.

Seaford College (10-16 vjeç)
Shkolla ka një sipërfaqe prej 400 hektarësh
të shpërndara në afërsi të Brighton dhe në
disa vende të tjera në bregun jugor. Në vitin
2012, pishtari olimpik kaloi pikërisht nga
Seaford College. Për meshkujt akomodimi
bëhet në dhoma me 3 deri në 8 krevate,
ndërsa për vajzat ka një numër të limituar
dhomash me dy krevate. Ekskursionet orga-
nizohen në park argëtimi ose në qytetet Bri-
ghton dhe Portsmouth.

Clayesmore School (9-16 vjeç)
Ndodhet në qytetin Iwerne Minster, në qar-
kun e bukur Dorset, në afërsi të Bournemouth
dhe rreth 2 orë larg Londrës. Akomodimi bë-
het në dhoma me 2 ose 3 krevate, por për
nxënësit më të vegjël ofrohet edhe akomo-
dim në dhoma deri në 6 krevate. Organizohen
ekskursione në qytetet Bath, Bournemouth,
Southampton ose në park argëtimi.

Koha e lire 
Çdo mbrëmje organizohen programe të
ndryshme argëtimi si: konkurse, karaoke, dis-
kotekë, etj. Për nxënësit e moshave 15-16 vjeç ,
shpeshherë ofrohen kundrejt një pagese
shtesë edhe aktivitete argëtimi jashtë shkol-
lore, siç janë: kinema, bowling dhe ngjitje në
mal. Çdo të shtunë organizohen ekskursione
një ditore në një nga parqet e argëtimit,
ndërsa të dielave në qytetet Bath, Bourne-
mouth, Cambridge, Brighton, Oxford etj.

Programe që përfshijnë orë të
gjuhës angleze
Gjuha angleze dhe sport, kërcim
ose muzikë (10-17 vjeç)
Ky kurs është i përshtatshëm për nxënësit që
kanë studiuar gjuhën Angleze për të paktën
një vit dhe u mundëson atyre që të ndjekin
këshillat e trajnereve. Gjatë pasditeve kursi
përfshin 3 orë të Anglishtes së përgjithshme,
dhe në mëngjes zhvillohen 3 orë aktivitete
specifike. Ky kurs ka si qëllim përmirësimin e
aftësive komunikuese të nxënësve gjatë traj-
nimeve.

Sport, muzikë ose kërcim + gjuha angleze
Tenis Golf Futboll Hipizëm
Hockey në fushë Regbi Basketboll

Kërcim Muzikë

Trajnimet bëhen nga profesionistë të vërtetë.
Megjithëse nuk kërkohet një nivel i caktuar
në sportin e zgjedhur, trajnimet janë tepër
serioze dhe fokusohen në zhvillimin e aftësi-
ve teknike dhe taktike të nxënësve. Programi
parashikon kampionate për të gjitha sportet
dhe disiplinat e përfshira në të, dhe nxënësit
e dalluar do të pajisen me çertifikatë.

Mosha: 9 – 17 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: në varësi të kursit
Mbërritja/ Nisja: e dielë - e shtunë
Kohëzgjatja: 1 - 7 javë
Periudha: 2 korrik- 19 gusht
Grupet: maksimumi 14 nxënës

Exsportise

Oundle School

Seaford College

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus

Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)

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 fun-
dit 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
9:00 -15:00 dhe në kthim 12:00-17:00

Datat e fillimit 
Seaford: çdo të dielë duke filluar që nga 9 korrik, duke patur parasysh
fundin e kursit më 19 gusht ;
Akademia e muzikës: 9 korrik- 19 gusht

Clayesmore: çdo të dielë duke filluar që nga 9 korrik, duke patur
parasysh fundin e kursit më 12 gusht

Oundle: çdo të dielë duke filluar që nga 2 korrik, duke patur
parasysh fundin e kursit më 12 gusht.

Taksat në paundin britanik
1 javë 2 javë 3 javë javë shtesë

Kurse të tjera £ 1310 £ 2470 £ 3630 £ 1160
Golf  £ 1360 £ 2570 £ 3780 £ 1210
Hipizëm £ 1430 £ 2710 £ 3990 £ 1280
Akademia e muzikës:£ 1310 £ 2470 £ 3630 £ 1160
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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Programe që nuk perfshijnë
orë të gjuhës angleze
Këto programe janë të përshtatshme për nxë-
nes të cilët nuk deshirojnë të studiojnë në gju-
hën Angleze. Ofrohen dy lloje kursesh në varësi
të intensitetit të trajnimeve.

Akademia e sportit (e fokusuar në prakti-
kimin e një sporti të vetëm) (12-17 vjeç)
Ky lloji kursi zhvillohet për nxënësit që dëshiroj-
në të përqëndrohen në praktikimin të një
sporti të vetëm (6 orë/ditë). Programi përfshin
40 orë stërvitje në javë, nën mbikqyrjen e një
trajneri tenisi, golfi, futbolli ose hockey në fus-
hë. Nxënësit duhet të sjellin pajisjet dhe veshjet
e veta sportive.

Sport/Kërcim + sport të dytë ( 10- 16)
Kursi është i përshtatshëm për ata nxënës që
dëshirojnë të bëjnë lëvizje, por duke shmangur
stërvitjet intensive. Programi kombinon 3 orë ak-
tivitete sportive ose kërcimi në mëngjes dhe si-
pas zgjedhjes, 3 orë sporti gjatë pasditeve me një
trajner që përfshin: ngjitje në mur ose kërcim.
Muzikë + kërcim (10-16 vjeç)
Muzikë + sport (10-16 vjeç)
Për ata që nuk vendosin dot për këto dy akti-
vitete, kursi kombinon edhe orë sporti gjatë
pasdites me leksione interpretimi vokal, ose
në mëngjes me një instrument muzikor.
Coaching
Nxënësit janë të lirë të zgjedhin çdo javë një
sport të ndryshëm si dhe të kombinojnë kur-
se të zhvilluara në shkolla të ndryshme.
Transporti nga njëra shkollë në tjetrën, sigu-
rohet nga organizatorët.

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

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

ushtrime shpejtësie, shkathtësie dhe taktike.
Gjithashtu, në Akademinë e Tenisit mund të
përmirësohen teknikat e lojës si dhe organi-
zohen konkurse ndërmjet nxënësve.

Golf - Programi është organizuar nga trajne-
rë te akredituar PGA, dhe është i përshtat-
shëm për ata nxënës që dëshirojnë të përmi-
rësojnë performancën nëpërmjet një pro-
grami intensiv. Praktikohen të gjitha llojet e
goditjeve përfshirë këtu: woods, long/short
iron + putting. Gjithashtu punohet në përmi-
rësimin e goditjeve dhe teknikave dhe foku-
sohet në marrëdhënien ndërmjet pjesëtarë-
ve të ekipit dhe sjelljes gjatë kohës së lojës.
Seaford College ka kursin e vetë të golfit.
Shpesh herë, studentët e avancuar në golf
mund të luajnë në fusha golfi me 18 gropa.
Më pas, loja mund të analizohet nëpërmjet
videove të detajuara duke përdorur progra-
min më të fundit të trajnimit te golfit V1.

Hockey në fushë - Nxënësit ndahen në
grupe, në varësi të moshës dhe nivelit. Në se-
cilin kurs praktikohen teknikat e përvetësua-
ra nga trajnerë të ndryshëm. Stërvitjet janë
të destinuara për të përmirësuar forcën, lë-
vizshmërinë, aftësitë individuale dhe tekni-
kat e lojës në ekipe.

Futboll - Seksioni i futbollit është zhvilluar
nga profesionistë të Arsenal Soccer Schools.
Programi përfshin shumllojshmëri teknikash
dhe synon përmirësimin e aftësive fizike, për-
vetësimin e strategjive të ndryshme dhe nxit
vetëbesimin tek nxënësit. Këto seanca janë
të përshtatshme për djemtë dhe vajzat e
moshës deri në 15 vjeç. Të gjithë studentët
pajisen me një fanellë dhe shishe. Në pro-
gram përfshihet edhe një vizitë në Emirates
Stadium.

Hipizëm - Ky kurs është i përshtatshëm si
për nivelin e avancuar ashtu edhe për atë fil-
lestar. Nxënësit ndahen në grupe në varësi të
nivelit, duke pasur parasysh gjatësinë dhe
peshën. Në varësi të nivelit, nxënësit mësoj-

në hap pas hapi, ecje të shpejtë, galop të leh-
të, ecje në tokë të pjerrët, kërcim dhe ndalim.
Stërvitjet përfshijnë dhe njohjen e kalit: in-
stinktet, shëndetin, sjelljen, pajisjet, metodat
e sigurimit, etj. Nxënësit me një nivel të avan-
cuar mund të përmirësojnë pozicionin dhe
kontrollin.

Basketboll - Kursi është i përshtatshëm
për studentë që duan të përmirësojnë per-
formancat e tyre. Nxënësit mund të prakti-
kojnë aftësitë e shpejtësisë, shkathtësisë, for-
cës, kontrollin mbi top, dribling, taktika loje
dhe teknikat e gjuajtjes në kosh. Sa më shu-
më të përparojnë stërvitjet, aq më shumë fo-
kusi zhvendoset tek loja në ekipë, koordinimi
dhe komunikimi.

Rugby - Stërvitjet përfshijnë të gjitha fazat e
lojës duke filluar që nga aftësitë individuale,
pasimet e gjata dhe të shkurtra, pozicionimi
në fushë, goditja e topit, kalimi i kundershta-
rit në lojë, rezistencë fizike dhe disiplinë.

Kërcimet -  Kurset fillojnë me ushtrime re-
zistence. Nxënësit mësojnë stile të ndrys-
hme, që nga street dance (isolation, execu-
tion, popping) deri tek kercimet bashkëko-
hore dhe jazz modern (storytelling, positio-
ning, leaps, forms). Të gjithë mësojnë të jenë
sa më kreativë në krijimin e një kërcimi, që
në hapat e parë deri tek koreografia dhe kos-
tumet. Pjesa teknike e kursit përfshin hapësi-
rën dhe ndriçimin, si dhe teknika të kërcimit.
Çdo javë, nxënësit shfaqin një prezantim për-
para nxënësve të tjerë dhe mësuesit.

Akademia e muzikës
Intepretim vokal – Përfshin teknikat e ndrys-
hme vokale, besimin në interpretim, studim
të kapaciteteve vokale individuale, stileve vo-
kale, si dhe interpretim solo ose në grup.

Intrument muzikor – Nxënësit zhvillojnë af-
tësitë individuale, ndjekjën e ritmit, leximin e
notave dhe aftësitë për improvizim, teknikat
e sjelljes në skenë, këndim në orkestër, an-
sambël dhe grupe pop.
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Millfield School 
Një qytet olimpik

Rreth shkollës
Shkolla Millfield ndodhet në jug perëndim të
Anglisë, pranë qyteteve historike Glastonbur-
ry dhe Bath. Themeluar më 1935, Millfield ës-
htë një nga shkollat më prestigjoze në Brita-
ninë e Madhe, pasi ofron një shumëlloj-
shmëri sportesh. Shkolla ka kampuse moder-
ne dhe shumë hapësira të gjelbërta, liqene,
kopshte, ndërtesa të mahnitshme, sallën e
teatrit Meyer dhe një sallë koncertesh.

Akomodimi
Kampuset moderne të shkollës kanë dhoma me
1 ose 2 krevate dhe banjo të përbashkët në çdo
kat. Gjithashtu ka edhe dhoma individuale disa
prej të cilave janë të pajisura me banjo më vete.

Ekskursione 
Të mërkurave zhvillohen ekskursione një di-
tore në Oxford, Wells, Bath, Bristol ose në
park lojrash. Të shtunave mund të vizitohen
qytetet Glastonburry, Bath, shpellat Wookey
Hole si dhe organizohen shëtitje me varkë.

Ekskursione shtesë
Kundrejt një pagese ofrohen edhe ekskursio-
ne dy ditore në Londër dhe Oxford, për të vi-
zituar atraksionet e shumta turistike. Pagesa
përfshin dy netë akomodimi, të tre vaktet dhe
tarifat e hyrjes në vendet turistike. Nisja bëhet
të premten pasdite dhe kthimi të dielën në
darkë. Nxënësit do të jenë të shoqëruar nga
stafi i shkollës gjatë gjithë ekskursionit.
14-16 korrik - Cultural London. Përfshin vizi-
të në lagjen West End, muze dhe ekspozita.
21-23 korrik - Sightseeing London. Përfshin
vizita në destinacione të ndryshme turistike
dhe vende me rëndësi historike, në këtë më-
nyrë nxënësit mund të admirojnë disa nga
pasuritë kulturore të Britanisë së Madhe. Gjit-
hashtu studentët do të mund të vizitojnë
edhe të famshmin London Eye.
28-30 korrik - Shopping në Londër. Është
një mundësi mjaft e mirë për të bërë shop-
ping, pasi organizohen vizita në disa nga
qendrat tregtare më të famshme të Londrës.

Mosha: 12-17 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 ose 30 orë / javë
Mbërritja/ nisja: e diel- e diel
Periudha: 9 korrik - 20 gusht
Kohëzgjatja: 2-6 javë
Grupi: maksimumi 12 nxënës

Taksa përfshin:
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

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:

Grupi 1* Kurset e tjera

2 javë Korrik 9, 23, Gusht 6 £ 2660 £ 2520
3 javë Korrik 9, 30 £ 3810 £ 3600
4 javë Korrik 9, 23 £ 4795 £ 4515
6 javë Korrik 9 £ 6930 £ 6510
Përgatitje për Cambridge PET, FCE dhe CAE (12-17 vjeç)
3 javë korrik 9 £ 3810
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- £150 (2 rrugë)
Transferim nga Gatwick- £150 (2 rrugë)

Taksë shtesë sipas kërkesës:
Provim Trinity (korrik 28; Gusht 18): £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, akademia e
filmit, rugby etj.

11-13 gusht - Weekend në Oxford. Përfshin
vizita në kampuset e Universitetit Oxford dhe
në destinacione të tjera turistike. Gjithashtu
nxënësit do të kenë mundësinë të shetisin
me varkë mbi lumin Thames.

Rreth kurseve
Programet akademike
Përgatitje për gjimnazin në Britaninë e
Madhe (15-17 vjeç)
Kursi zhvillohet çdo javë në mëngjes, dhe
përfshin 20 orë të Anglishtes së përgjit-
hshme dhe 10 orë shtesë të Anglishtes aka-
demike. Këto kurse janë të përshtatshme për
nxënësit që kanë një nivel mesatar të gjuhës
Angleze dhe dëshirojnë të vazhdojnë studi-
met në Britaninë e Madhe.

Përgatitje për Cambridge examination PET,
FCE dhe CAE
(9-30 korrik)- 3 javë
Programi përgatitor përfshin disa orë në gju-
hën Angleze dhe fokusohet në pjesët e pro-
vimit dhe përgatitjen për dhënien e tij me
sukses. Niveli i gjuhës Angleze përcaktohet
përpara fillimit të kursit dhe provimet jepen
në fund të tij.

Kompetenca akademike për 12-14 vjeç (çdo
javë)
Përfshin përgatitje intensive prej 30 orë në
javë, dhe vlen për ata persona që dëshirojnë
të studiojnë në Britaninë e Madhe. Programi
rekomandohet për nxënësit me një nivel të
ulët të gjuhës angleze, dhe fokusohet në kul-
turë dhe aftësitë e komunikimit.
Anglishtja dhe sport ose art (12-17 vjeç)
Kursi përfshin 20 orë të gjuhës Angleze në
javë, që zhvillohen gjatë mëngjesit dhe 2 orë
stërvitje gjatë pasdites, sipas dëshirës. Çdo
javë, nxënësit mund të zgjedhin një sport të
ndryshëm:

Hipizëm (Çdo javë) - Në kampusin e shkol-
lës  zhvillohen kurse  të specializuara për
nxënës të një niveli të avancuar. Kurset
zhvillohen në fushë të mbuluar ose të ha-
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pur. Gjithashtu nxënësit do të mësojnë
edhe konceptet bazë për mirëmbajtjen e
kuajve. Nuk pranohen fillestarë.

Futboll (Çdo javë) - Stërvitjet përfshijnë të
gjitha nivelet dhe janë të përshtatshme
për vajza dhe djem. Gjatë stërvitjes, zhvil-
lohen aftësi të ndryshme futbollistike. Traj-
nerët janë të akredituar nga UEFA.

Golf (Çdo javë) - Mësimi zhvillohet nga
trajnerë mjaft të specializuar e të akredi-
tuar nga Professional Golfers Association.
Shkolla ka tre fusha golfi si dhe një fushë
të posaçme për stërvitje.

Modë (Çdo javë) - Studiohet histori mode,
stile e veshje të ndryshme dhe design.
Nxënësit mësojnë si të zgjedhin stilin e du-
hur si dhe ftohen të marrin pjesë në orga-
nizimin dhe zhvillimin e një prezantimi
mode.

Arte plastike (Çdo javë) - Studiohet mo-
delim, skicë dhe pikturë. Gjithashtu nxënë-
sit kanë në dispozicion të gjitha burimet e
studios së artit Millfield. Në fund të progra-
mit, nxënësit organizojnë një ekspozitë me
veprat e tyre.

Hockey (Çdo javë) - Stërvitjet zhvillohen
në fushë me bar, ku nxënësit kanë mun-
dësi të përmirësojnë teknikat individuale
dhe të mësojnë strategji loje në ekipe.

Basketboll (23 korrik - 6 gusht)- Stërvitjet
zhvillohen në ajër të pastër por edhe në
sallë të mbyllur. Gjithashtu zhvillohen
edhe konkurse. Stërvitjet profesionale
ofrohen vetëm një herë në javë dhe janë të
destinuara për nxënësit me eksperiencë.

Badminton (6-20 gusht)- Stërvitja zhvillo-
het nga trajnerë me mjaft eksperiencë dhe
përfshin: lojë taktike dhe studimine tekni-
kave të ndryshme të lojës. Nxënësit mësoj-
në rregullat e kësaj loje, për të cilën nevoji-
tet saktësi, forcë edhe klas.

Squash (6-13 gusht)- Millfield ka një qen-
dër moderne squash. Stërvitjet janë të për-

shtatshme për nxënësit me një eksperien-
cë të mëparshme. Mësohen teknika për
lojë individuale dhe me partnerë.

Kërcim (çdo javë)- Praktikohen lloje të
ndryshme kërcimi. Mësimet janë të për-
shtatshme për të gjitha nivelet.

Tetratlon (9-30 korrik)- Stërvitjet për këtë
kurs janë të përshtatshme vetëm për nxë-
nësit me një formë të mirë fizike dhe për-
fshijnë: qitje, not në pishinë prej 50 metra,
skermë në sallë dhe vrapim në një pistë
prej 400 metra.

Shah (16 - 30 korrik) - Kjo lojë fisnike shu-
më e famshme ndihmon në përmirësimin
e mprehtësisë së të menduarit. Ky kurs u
mëson nxënësve të gjitha aspektet e lojës,
taktika dhe këshilla praktike. Gjithashtu or-
ganizohet edhe një konkurs ndërmjet nxë-
nësve.

Tenis (16 korrik - 13 gusht)- Stërvitjet janë
të destinuara për nxënësit e nivelit të avan-
cuar dhe zhvillohen në fusha në ajër të
pastër dhe fusha të mbuluara.

Not (Çdo javë) - Stërvitjet janë të përshtat-
shme për nxënës të nivelit të avancuar. Ato
përfshijnë të gjitha stilet e notit dhe zhvil-
lohen në pishinën e shkollës, me gjatësi 50
metra. Programi individual bëhet në bazë
të nevojave të çdo nxënësi.

Atletikë (9 korrik - 6 gusht)- Praktikohen
prova dhe stërvitje të ndryshme atletike në
pistë dhe fushë, sipas udhëzimeve të traj-
nerëve profesionistë.

Arti i guzhinës (Çdo javë) - Studiohet për-
gatitja dhe shtrimi i tavolinës. Nxënësit
marrin këshilla të vlefshme për sa i përket
regjimit të ushqimit të shëndetshëm si dhe
dieta të ndryshme për tu dobësuar. Gjit-
hashtu kursi fokusohet edhe mbi etikën që
duhet të përdorim gjatë ngrënies.

Skermë (30 korrik - 13 gusht)- Nxënësit
mësojnë teknikat dhe rregullat e këtij

sporti kaq të vjetër. Stërvitjet zhvillohen në
një sallë të posaçme për këtë sport, gjit-
hashtu sigurohet edhe uniforma e plotë.
Për të marrë pjesë në këtë kurs nevojitet
eksperiencë e mëparshme.

Musical (Çdo javë)- Mësohen teknikat ske-
nike, aktrimi, kërcimi dhe muzika. Nxënësit
përgatisin një program artistik të cilin e pa-
raqesin në sallën e teatrit Meyer të shkollës.

Akademi rocku (Çdo javë) - Kursi përfshin
konceptet teorike dhe praktike muzikore,
si dhe kompozim dhe interpretim në grup.

Akademi filmi (Çdo javë) - Kursi përfshin
mësimin e teknikave të filmimit, metoda
regjie, prodhim filmi dhe aftësi prezantimi.

Rugby 16 korrik - 13 gusht)- Stërvitja zhvil-
lohet në fushë të posaçme rugby dhe për-
fshin të gjitha nivelet.

Arte marciale të përziera (9 korrik - 6
gusht) - Mësimdhënia përfshin një sërë di-
siplinash të arteve marciale.

Sport dhe argëtim  (Çdo javë) - Programi nuk
përfshin stërvitjet në vetvete, pasi aktivitetet
e ndryshme praktikohen nën mbikqyrjen e
një trajneri të specializuar dhe në bazë të
preferencës dhe nivelit që nxënesit kanë.
Disa nga aktivitetet janë: sport në ekipe, not,
aerobi, qitje, teatër, kërcim, atletikë, art, fut-
boll, tenis dhe shumë të tjera. Çdo ditë ofro-
hen sport të ndrysme.
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Mosha:
Kursi i pushimeve: 8 – 12; 13 – 17 vjeç
Kursi akademik: 13 – 17 vjeç
Akomodimi: rezidencë
Studimi: 20 – 36 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e mërkurë -e mërkurë
Periudha: 5 korrik – 23 gusht
Kohëzgjatja: 2 – 7 javë
Grupet:
Kursi i pushimeve: maks. 15 nxënës
Kursi akademik: maksimumi 12 nxënës
Niveli minimal i kërkuar për kursin
akademik: mesatar

Taksa përfshin:
Akomodimi në residence dhe tre vaktet

Programi në varësi të kursit të zgjedhur dhe certifikatë pas
përfundimit të kursit

Testim i njohurive të gjuhës dhe përdorimi i materialeve të
studimit

1 ekskursion gjysëm ditor në javë

1 ekskursion shtesë gjysëm ditor në 2 javë (vetëm për kursin
e pushimeve)

2 ekskursione ditore në javë me një tarifë hyrje të përfshirë

Sporte dhe programe argëtimi

Mbikqyrje të përhershme të nxënësve

Larja e rrobave të nxënësve një herë në javë

Përdorimi i internetit dhe Wi-Fi

Kartë celulari për Angli

Telefon 24/24 për çdo rast emergjence

Transferta nga/në aeroportin Heathrow: në mbërritje midis
orëve 10:00 – 18:00, në nisje 11:00 – 19:00. Transferta orga-
nizohet me grupe dhe mund të ketë 2 – 3 orë pritje në aero-
port me përfaqësuesit e shkollës

Datat e fillimitdhе taksat
në paundin britanik :
Çdo të mërkurë duke filluar nga 5 korriku, duke konsideruar mbarimin e kur-
sit në 23 gusht

2 javë 3 javë 4 javë Javë shtesë
Kursi i pushimeve £1750 £2565 £3380 £815
Pushim + tenis £ 2020 £ 2970 £ 3920 £ 950
Pushim + kalërim £ 2210 £ 3255 £ 4300 £ 1045
Kurs akademik £ 2080 £ 3060 £ 4040 £ 980

Depozitë për dëme: £ 50 (paguhet në mbërritje dhe rimbursohet në pë-
fundim të kursit në rast se s’ka dëmtime)

Tarifa shtesë:
Transferta në aeroportin Heathrow jashtë orarit të rregullt: £ 115 (një drej-
tim); në Gatwick: £ 135 (një drejtim)
Tarifë shtesë (opsionale):
Ekskursion dyditor në Londër: £ 180

Downside School
Rreth shkollës
Shkolla Downside ndodhet në Summerset - një
nga rajonet më të bukura të Anglisë. Ndërtesa e
mrekullueshme e kampusit ndodhet nën kodrat
Mendip Hills, ngjitur me manastirin Benediktin.
Shkolla është vetem 25 minuta larg nga jugu i
Bath dhe 2 orë larg nga Londra. Kampusi shtri-
het në një sipërfaqe prej 50 hektarësh dhe ka
një mësimdhënie ekselente dhe ambjente argë-
tuese. Nxënësit kanë akses në internet në orë të
caktuara; gjithashtu ka disa pika shpërndarje
Wi-Fi rreth  kampusit.

Akomodimi
Rezidencat e shkollës ofrojnë akomodim zako-
nisht në dhoma teke ose dyshe me banjo të
përbashkëta.  Ka dhe disa dhoma me 4 ose 8
krevate. Rezidenca ofron tre vakte; menu vegje-
tariane ose dieta e vecantë mund të aplikohet
në qoftë se kërkohet paraprakisht. Nxënësit
konsumojnë vaktet në mensën e shkollës e cila
është një ndërtesë me arkitekturë tradicionale.

Kurset
Kursi i pushimeve
Përfshin 20 orë mësimi anglishteje në javë (nga
dita  e enjte deri të hënën) dhe sporte dhe pro-
grame argëtimi të ndryshme. Ka 2 – 3 aktivitete
dhe sporte të ndryshme çdo ditë që përfshijnë,
gatimi, noti, fotografi, kercim, futboll, fashion
design, badminton, show  talentesh, etj.
Sportet ekstra
Kundrejt një tarife shtesë, ka 6 orë trajnimi me
trajner profesionist çdo javë: Tenis – praktika
bëhet në ambjentet e shkollës; kalërimi – shkol-
la përdor ambjente afër saj. Aktivitete zhvillo-
hen vetëm në se janë regjistruar minimum 5
nxënës.

Kursi akademik
Programi javor përfshin 20 orë mësimi anglisht
në grupe me max. 15 nxënës dhe 16 orë mësimi
mbasdite me grupe max. 12 nxënës. Klasat e

mbasdites janë të fokusuara në anglishten aka-
demike dhe lëndët e shkollës së mesme –
shkenca natyrore, matematikë, histori dhe gjeo-
grafi. Nxënësit kanë një mbrëmje në javë për
vetëpërgatitje, nëse nuk marrin pjesë në aktivi-
tetet argëtuese. Niveli minimal i anglishtes për
tu regjistruar në këtë kurs është mesatar; gjit-
hashtu bëhet një testim paraprak për nivelin e
anglishtes. Të paktën 5 nxënës duhet të jenë
rregjistruar në mënyrë që kursi të zhvillohet.

Sportet dhe argëtimet
Për programet sportive dhe argëtuese, nxënësit
përdorin ambjentet e shkollës: fushat për spor-
tet në natyrë, fusha tenisi, fusha brënda shkol-
lës, pishinë 25 m., teatër, sallë kompjuterash.
Çdo mbrëmje të gjithë marrin pjesë në progra-
met argëtuese, të cilat përfshijnë aktivitete të
ndryshme gazmore të cilët ndihmojnë nxënësit
të njohin njëri – tjetrin.

Ekskursionet 
Nxënësit nga të 2 programet shkojnë në 2 ek-
skursione ditore dhe 1 gjysëm ditor, me një tari-
fë hyrje të përfshirë. Disa nga destinacionet e
ekskursioneve janë: Londër, Oxford, Salisbury
dhe Stonehenge, Cardiff, Cheltenham, Warwick
Castle, Safari park Longleat. Ekskursioni gjysëm
ditor përfshin vizit në Bath, Bristol dhe shpellat
Wookey Hole. Kursi pushimit përfshin një ek-
skursion ekstra gjysmë ditor cdo 2 javë në kop-
shtin zoologjik të Bristol, Cheddar Gorge, dhe
në qytetin e Wells.

Ekskursioni dy-ditor në Londër (opsionale)

Kundrejt një tarife shtesë, nxënësit mund të
shkojnë në një udhetim në Londër. Ky ekskur-
sion organizohet vetëm në qoftë se min 10 nxë-
nës janë rregjistruar.
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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 fam-
shme dhe të bukur të këtij universiteti.

Kurset
Udhëheqës i ri
Programi intensiv i këtij kursi përfshin ligjëra-
ta, seminare, raste studimore, punime dhe
prezantime. Nuk kërkohet asnjë nivel specifik
i gjuhës Angleze. Programi kombinon punë,
seminare dhe mësim interaktiv për të edu-
kuar nxënësit në zhvillimin e aftësive drejtue-
se, të cilat janë të rëndësishme për: team
building, të folurit në publik, prezantimet for-
male, arti i negocimit, Anglishte biznesi dhe
hulumtim të pavarur nëpërmjet debatit.

Përgatitje për universitetet
botërore
Ky kurs është hartuar për studentët ambicio-
zë dhe shumë të motivuar dhe u jep studen-
tëve ndërkombëtarë një shans shumë të mirë
për të fituar një vend në një nga universitet
elitare në Mbretërinë e Bashkuar. Ky kurs ës-
htë ndarë në pesë fusha kryesore studimore
të cilat kategorizohen në tema të veçanta. Se-
cila temë prezantohet si një leksion për të
gjithë grupin e studentëve, ose si një punë in-
teraktive e ndarë në grupe më të vogla.

Leksionet bazohen tek të Kuptuarit e Kul-
turës, që përfshin: sistemin arsimor të Mbre-
tërisë së Bashkuar, ekzaminimet, jetën studen-
tore, jetën dhe veprën e Shekspirit, Mbretërinë
Britanike dhe sistemin e saj politik.

Përfshin klasat që bazohen tek aftësitë
dhe logjika, të tilla si: mendimi kritik, studi-
me të përgjithshme, Anglishtja për qëllime
akademike si dhe testi TSA (Vlerësimi i Aftësive

të Menduarit), që bëhet për aplikantët e kurse-
ve universitare në Universitetin Oxford.

Seminare mbi Universitetet në Mbretëri-
në e Bashkuar dhe proceset e pranimit në to,
të tilla si: Sistemi UCAS dhe kriteret, teknikat e
intervistimit, shkrim i letrës së motivimit dhe
aplikimi për „Oxbridge”.

Konsultime individuale - Nxënësit do të
zhvillojnë takime individuale në fillim dhe në
fund të kursit me këshilltar personal. Gjatë kë-
tyre takimeve ata do të diskutojnë tema të tilla
si objektivat personale dhe akademike, syni-
met afatshkurtra dhe afatgjata si dhe planin
akademik personal.

Akomodimi 
Studentët akomodohen në dhomat e kolegjit
qëndror dhe të gjitha klasat ndodhen në të
famshmen “Gjykatë e Vjetër”, që ndodhet në
oborrin e vjetër të kolegjit në Kembrixh. Ako-
modimi bëhet në dhoma teke ose dyshe me
banjo të përbashkët dhe ushqimi shërbehet
vetëm në restorant. Gjithashtu, çdo nxënës do
të përfitojë një “Formal Hall Meal”, që është një
menu e cila i bën ata të ndihen si studentë të
vërtetë të Kembrixh.

Sport dhe kohë të lirë kohë
Programi i plotë i aktiviteteve përfshin lojra
dhe aktivitete kulturore si dhe mjaft kohë të
lire për të eksploruar Kembrixh me miqtë.

Ekskursione
Programi “Përgatitja për Universitetet Botë-
rore” përfshin vizita në Oxford, Cambridge
dhe Universitetet e Londrës. Programi ofron
gjithashtu një ekskursion në Londër, i cili për-
fshin hyrjen në një shfaqje në Teatrin Shakes-
peare Globe. Nxënësit e kursit të
“Udhëheqësve të Rinj” zhvillojnë vizita në
Londër, Oxford, Stratford & Warwick, Win-
dsor, Thorpe Park, Canterbury, Ely dhe Great
Yarmouth.

Përgatitja për pranim në një universitet në Britaninë e Madhe

Corpus Christi College, Cambridge University

Grupi Young Leaders: 1
4-17 vjeç, 37 orë / javë 
Përgatitje për universitetet botërore:
16-18 vjeç, 26 orë / javë
Akomodimi: Kampus
Mbërritja/ Nisja: e martë – e martë
Periudha: 4 korrik – 15 gusht 
Kohëzgjatja: 2 - 6 javë
Niveli minimal: Upper-intermediate
Grupet: janë me 11 veta

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus

Tre vakte (dreka me vete ne ditët e ekskursioneve)

26 ose 37 orë mësim në javë

Materiale studimi

Certifikatë në fund të kursit dhe raporti i progresit

2 ekskursione ditore për kursin përgatitor universitar

2 ekskursione ditore dhe një gjysëm ditor për kursin Young Leader

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 10:00-22:00

Datat e fillimit dhe taksat në paund
anglez:
Përgatitje për universitetet botërore
2 săpt. 4 – 18 korrik, 18 korrik - 1 gusht £ 3060

Udhëheqësit 2 javë korrik 4, 18, gusht 1 £ 2920
e rinj 3 javë korrik 4, 11, 18, 25 £ 4380

4 javë korrik 4, 11 £ 5840
javë shtesë £ 1460

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 100 £ për udhëtim.
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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 

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

2 aktivitete shoqërore në javë

Telefon 24/24 orë në rast urgjence

Data e fillimit 
Kurs intensiv: çdo të dielë gjatë vitit
Kurs IELTS – 28 orë: 2 janar, 12 shkurt, 26 mars, 7 maj, 18 qershor,
30 korrik, 10 shtator, 22 tetor
Crush course IELTS- 32 orë: 2 javë - 25 qershor; 3 javë - 9, 30 korrik
14 dhe 17 Prill, 1 dhe 29 Maj, 28 Gusht - janë festa kombëtare dhe nuk
do të zhvillohen kurset

Taksat në paundin britanik:
Familja pritëse 2 javë 3 javë 4 javë 6. javë Javë shtesë 

Standart £ 1057 £ 1548 £ 2039 £ 3021 £ 491
Intensiv £ 1153 £ 1692 £ 2231 £ 3309 £ 539
IELTS 28 orë studimi - - - £ 3309 £ 539
IELTS 32 orë £ 1297 £ 1908 - - -
Familja pritëse, dhomë individuale, mëngjesi dhe një vakt: 23 £/ javë
Kampus 2 javë 3 javë 4 javë 6. javë Javë shtesë 

Standart £ 1285 £ 1890 £ 2495 £ 3705 £ 605
Intensiv £ 1381 £ 2034 £ 2687 £ 3993 £ 653
IELTS 28 orë studimi - - - £ 3993 £ 653
IELTS 32 orë £ 1525 £ 2250 - - -
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 150 paund (mund të ndryshoj)

Rreth shkollës
King's Oxford ndahet në dy shkolla: St. Michael's
dhe St. Joseph's. Shkolla e parë ndodhet në
qendër të qytetit Oxford dhe përbëhet nga dy
ndërtesa. Në këtë zonë ka dyqane, bare, resto-
rante, bibliotekë, qendër sportive dhe pishinë.
Sallat e studimit janë të pajisura me mjete mo-
derne, bibliotekë, qendër kompjuterike për për-
gatitje individuale, akses në Wi-Fi falas dhe një
mensë ku ofrohet dreka. Në këtë shkollë kurset
zhvillohen gjatë gjithë vitit. Në shkollën St. Jo-
seph zhvillohet kursi “Crush Course IELTS”.
Shkolla ndodhet në lagjen studentore Cowley,
vetëm 25 minuta larg me autobus nga qendra e
qytetit dhe pranë kampusit Crescent Hall.

Kurset
Kurs standart (20 orë/javë)
Ky kurs përfshin 20 orë të gjuhës Angleze në
javë, dhe fokusohet në përmirësimin e të gjithë
aftësive gjuhësore.

Kurs intensiv (28 orë/javë)
Programi i kursit përfshin 28 orë studimi në javë,
nga të cilat 20 shërbejnë për përgatitje të për-
gjithshme të gjuhës Angleze dhe 8 orë për një
program me zgjedhje të lirë, në varësi të nivelit
dhe kërkesave të vetë nxënësve. Disa nga pro-
gramet që ofrohen janë: bisedim, dëgjim dhe
kuptim, shqiptim, art dhe design, përgatitje për
IELTS si dhe drejtshkrim dhe lexim akademik.

Përgatitje intensive për IELTS 
minimum (6 javë) (28 orë/javë)
Programi i këtij kursi përfshin 20 orë të Anglis-
htes së përgjithshme dhe 8 orë përgatitje për
provimin IELTS. Në të studiohet gramatika bazë,
leksiku, aftësitë dhe teknikat gjuhësore, metoda
të vetëvlerësimit dhe korrigjimit, të cilat janë
teknika mjaft të domosdoshme për një paraqit-
je të mirë në provim. Gjithashtu bëhen dhe pro-
vime provë.

IELTS- Crush Course 
(2 ose 3 javë) (32 orë/javë)

Ky është ndër të paktët kurse që ofron përga-
titje për IELTS, në vetëm 2 javë. Në javën e parë
nxënësit do të mësojnë se si të përdorin njohu-
ritë e gjuhës Angleze në një ambjent akademik.
Ndërsa në javën e dytë bëhen provimet provë,
të cilat zhvillohen në të njëjtat kushte me ato të
provimit përfundimtar. Pas kryerjes së 4 nive-
leve të provimit, analizohen rezultatet e arritura.

Akomodimi
Familje pritëse
Të gjitha familjet pritëse përzgjidhen me shumë
kujdes dhe monitorohen në mënyrë të vazhdu-
eshme nga qendra e gjuhëve të huaja. Në për-
gjithësi dhomat janë dyshe por kundrejt një pa-
gese shtesë mund të zgjidhet edhe dhomë indi-
viduale. Mëngjesi dhe një vakt tjeter (sipas dës-
hirës) ofrohen nga shkolla. Pjesa më e madhe e
familjeve pritëse jetojnë në një distancë te vo-
gël nga shkolla, ndërsa të tjerat 30 minuta larg
duke përdorur mjetet e transportit publik.

Në kampus (25 Qershor- 13 Gusht)
Gjatë periudhës së verës nxënësit mund të ako-
modohen në konviktin Crescent Hall, i cili është
pjesë e qendrës shkollore të Universitetit Oxford
Brooks dhe ndodhet vetëm 2 minuta në këmbë
larg nga qendra e gjuhëve të huaja. Akomodimi
bëhet në gjashtë dhoma individuale që janë të
grupuara në formë apartamentesh, të cilat janë
të pajisura me 2 banjo dhe telefon. Mëngjesi dhe
një vakt tjeter (sipas dëshirës) ofrohen nga shkol-
la. Gjithashtu nxënësit mund të përdorin edhe la-
vanderinë e kampusit. Distanca deri në St. Mi-
chaels është 20-30 minuta larg me autobus.

Koha e lirë
Kundrejt një tarife shtesë nxënësit mund të
marrin pjesë në aktivitete sociale dhe klubet e
organizuara.
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Mosha: 14 - 16 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 40 orë/javë
Mbërritja / nisja: e diel - e shtunë
Periudha: 
Provo karrierën në Juridik, Biznes dhe Fi-
nancë: 2 korrik - 5 gusht
Provo karrierën në mjekësi: 2 - 15 korrik
Provo mësimdhënien Britanike: 2 korrik
- 5 gusht
Kohëzgjatja: 2 ose 3 javë në varësi të
kursit
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

Transferta nga aeroporti i Londrës/Gatwick në mbërritje

dhe  nisje.

Datat e fillimit
Careers in Law, Business and Finance:
2 javë: 23 korrik - 5 gusht; 3 javë: 2 - 22 korrik
Careers in Medicine: Taster: 2 korrik - 15 korrik
UK Education Taster:
2 javë: 23 korrik - 5 gusht; 3 javë: 2 - 22 korrik

Taksat në paund anglez:
2 javë £ 2200
3 javë £ 3300
Asistencë në nisje / Taksë shtesë për udhëtimin për të miturit e pashoqëruar -
£ 70
Tarifa e regjistrimit 100 pounds

CATS College Canterbury 

Rreth shkollës
CATS Canterbury është një gjimnaz ndërkom-
bëtar i themeluar më 1952 tek i cili kombino-
het arkitektura tradicionale me dizajnin mo-
dern. Të gjitha klasat janë të pajisura me tabela
të bardha interaktive dhe në dispozicion të
nxënësve ka një bibliotekë, sallë kompjuterash
me akses në internet Wi-Fi, salla të përbashkë-
ta dhe një sallë me tavolina e cila është rino-
vuar së fundmi.

Rreth kurseve:
Karrierë në Juridik, Biznes dhe Financë
Kursi do të ishte një zgjedhje mjaft e mirë për
studentët ndërkombëtarë që duan të marrin
më shumë njohuri mbi kërkesat për të pasur
një karrierë të suksesshme në fushat e ligjit,
biznesit dhe financës. Leksionet fokusuohen
në aftësitë e karrierës në sferat përkatëse pro-
fesionale dhe përfshijnë takime me udhëhe-
qës profesionistë dhe vizita në ndërtesat krye-
sore që lidhen me këto profesione.

Karriera në Mjekësi

Programi është për nxënësit të cilët duan të
dinë më shumë për opsionet e karrierës në
fushën e mjeksisë, dhe dëshirojnë të për-
gatiten të aplikojnë për një diplomë në
mjekësi, si dhe për provimet e UKCAT dhe
BMAT.

Mësimdhënia Britanike

Ky program u jep nxënësve mundësinë për të
marrë përvojat e para të sistemit arsimor Bri-
tanik dhe të shkollave të mesme tradicionale
Angleze.

Programi është i mirë për:

Nxënësit të cilët dëshirojnë të fillojnë A-Level,
IB ose Foundation Year (vit përgatitor). Progra-
mi i ndihmon ata të zgjedhin lëndët që do të
studiojnë gjatë dy viteve të ardhshme dhe të
përgatiten për të aplikuar dhe studiuar në
nivelin universitar dhe degën e zgjedhur prej
tyre. Programi i njeh nxënësit me kërkesat për

të aplikuar në Oxford, Cambridge dhe univer-
sitetet e Russel Group. Programi përfshin:
simulim të intervistave të aplikimit në univer-
sitete, prezantime në Anglisht dhe aftësi
akademike. Nxënësit do të përmirësojnë af-
tësitë e mendimit kritik dhe do të ushtrojnë
trurin e tyre me teknikat e memorjes.

Pas përfundimit të kursit nxënësit do të jenë
në gjëndje ti përgjigjen pyetjeve më të vështi-
ra që bëhen nga univeritetet elitare gjatë inter-
vistës së aplikimit, p.sh. pyetjes që i është bërë
një studenti i cili aplikonte për fizikë në Univer-
sitin Oxford: "Sa grimca rëre ka në botë?"
Nxënësit do të dinë të shkruajnë një letër mo-
tivimi të suksesshme, çfarë lëndësh të zgjedhin
në vitin e fundit të shkollës së mesme dhe se
çfarë do të ishte një drejtim karriere i përshtat-
shëm për ta.

Akomodimi
Nxënësit akomodohen në disa kampuse, në
varësi të moshës së tyre. Dhomat janë indivi-
duale ose dyshe, me banjo të përbashkët ose
personale. Të tre vaktet janë të përfshira në
çmim.

Koha e lirë:
Programi intensiv studimor përmbushet me
një program argëtues çdo mbrëmje. Të dielën
nuk organizohen aktivitete, në mënyrë që nxë-
nësit të vizitojnë atraksionet turistike lokale.

Ekskursione:
Organizohen vizita në universitetet Oxford
ose Cambridge, si dhe në universitete të
tjera elitare të Londrës siç janë: LSE, Impe-
rial College dhe UCL. Gjithashtu mund të vi-
zitohen edhe Bursa e Londrës dhe Pallati i
Drejtësisë.

http://p.sh/
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Academic summer, DLD London

rive si dhe mjedisi dhe shoqëria.
Modulet e specializuara
Këto module ofrohen si pjesë e kursit akade-
mik ose më vete. Ato janë përshtatur për
nxënësit e moshës mbi 15 vjeç dhe një niveli
minimal Anglishteje B2.

Përgatitje IELTS (33 orë) - 1-javë kurs in-
tensiv, fokusuar plotësisht në formatin e pro-
vimit. Në qoftë se kanë dëshirë, nxënësit
mund të japin provimin pas përfundimit të
kursit. Për detaje rreth datave të provimit, ju
lutem pyesni Integral.

Oxbridge – 22 – 29 Korrik – Ky program
zhvillohet për studentët ambicioz të cilët sy-
nojnë të studiojnë në univeritetet Oxford
dhe Cambridge. Kursi do t’i ndihmojë stu-
dentët që të kuptojnë procesin e aplikimit në
universitetet elitare, gjithashtu ata do të
mund të zhvillojnë aftësitë e tyre kritike, ana-
litike dhe komunikuese, si dhe do të prakti-
kohen për një intervistë.

Studime mjeksore – 8 - 22 korrik ose 29
korrik - 12 gusht - Ky kurs është për ata nxë-
nës që duan të studiojnë mjekësi. Ai përfshin
eksperimente praktike në kimi dhe biologji.
Nxënësit do të mësojnë si të japin ndihmën e
shpejtë, etikën mjekësore. Gjithashtu do të or-
ganizohen vizita në një institucion shëndetë-
sor si dhe mbledhje pune me një doktor. Gjit-
hashtu përfshihen edhe përgatitje për apliki-
met universitare për mjekësi (shkrimi i letrës
së motivimit, intervista, UKCAT dhe BMAT).

Përgatitje për SAT (22 Korrik - 5 Gusht)

Akomodimi
Akomodimi i studentëve bëhet në dhoma të
reja, të cilat ndodhen në ndërtesën e DLD
College. Dhomat janë individuale ose suita.
Gjithashtu, studentët mund të perdorin edhe
shërbimin e lavanterisë.

Sport dhe kohë e lirë
Kampusi disponon nje pishinë, sallë sporti,
studio kërcimi, fitnes dhe fushë tenisi. Gjatë
mbrëmjeve organizohen një sërë programesh
dhe aktivitetesh të ndryshme. Gjatë kohës së
lirë, studentët mund të vizitojnë Londrën.

Mosha: 13-18 vjeç; 25+
Akomodimi: rezidencë
Studimi: 40 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e shtunë / e shtunë
Periudha: 1 Korrik - 26 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
25+: min B1

Taksa përfshin:
Akomodim në rezidencë

Tre vaktet
40 orë mësimi në javë
Materialet e studimit
Çertifikatë për mbarimin e kursit
3 ekskursione ditore për 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 1, 8, 15, 22, 29, Gusht 5, 12 £ 2500
3 javë Korrik 1, 8, 15, 22, 29, Gusht 5 £ 3750
4 javë Korrik 1, 8, 15, 22, 29, £ 5000 
Javë shtesë £ 1250 
Oxbridge 22 - 29 korrik £ 1500
Medical Studies 8 - 22 korrik, 29 korrik -12 gusht £ 3200
Përgat. për SAT 22 korrik - 5 gusht £ 3000
Përgat. për IELTS 1 javë £ 1650

Depozitë në regjistrim: £ 500 (e zbritur nga pagesa e kursit)

* Për më shumë informacion rreth Kampit ditor dhe kur-
seve të gjuhës për prindërit, ju lutem kontaktoni Integral.

Shkolla
Që nga 2015 kolegji privat “DLD College Lon-
don” u shpërngul në një ndërtesë të re mu në
zemër të Londrës, në një kampus me pamje
nga Westminster dhe Lumi Thames. Zona për-
reth shkolles është mjaft e famshme për ndër-
tesat e saj historike. Në DLD College ka shumë
ambjente moderne studimi, salla sporti, men-
së, kafene Starbucks dhe akses falas Wi-Fi.

Programet
Kurs akademik
Programi mësimor është dizenjuar duke u ba-
zuar tek metoda CLIL - Mësimi me përmbajte
dhe gjuhë të integruar. Kjo lloj metode zhvil-
lohet për mësimin e lëndeve të ndryshme
akademike dhe njëkohësisht mundëson për-
mirësimin e aftësive gjuhësore të studentëve.
Ky program ofrohet edhe për studentët që
Anglishten e kanë gjuhën e tyre amtare. Stu-
dentët 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 ata që aktualisht janë duke studiuar
në Angli. Në këtë kurs kombinohen mjaft
mire teoria dhe praktika. Çdo të premte ka
leksione mbi temat aktuale, të udhëhequra
nga lektorë të ftuar, të cilët konsiderohen au-
toritete në temat përkatëse.
Përgatitja dhe përsëritja për IGSCE: 13-14 vjeç
Programi përfshin një larmi të madhe të lën-
dëve akademike si: Anglisht, matematikë,
shkenca natyrore dhe humane dhe arte. Nxë-
nësit zhvillojnë aftësitë e tyre në IT dhe më-
sojnë si të mbledhin informacion dhe të bëj-
në prezantime.
Përgatitja dhe përseritja për IB/ A levels: 15-18
vjeç
Nxënësit duhet të zgjedhin në bazë të nevoja-
ve dhe interesave të tyre, 4 lëndë të cilat ata do
ti studiojnë çdo javë. Ata duhet të bëjnë para-
prakisht zgjedhjen e tyre për të parë disponu-
eshmërinë e një opsioni që është në varësi të
numrit të nxënësve të cilët janë rregjistruar në
atë klasë specifike: arte, histori e teknologjisë
dhe dezajnit, histori, Anglisht, shkrim i eseve,
aftësi prezantuese, letërsi, matematikë, infor-
matikë dhe IT, media, psikologji, teori e njohu-
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Mosha: 7 -12 vjeç dhе 13 - 18 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 26 ose 40 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e shtunë / e shtunë
Periudha: 8 Korrik - 26 Gusht
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 ose 3 ekskursione një herë në javë (përveç javës së fundit)

1 ekskursion gjysëm ditor në javë.

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 8, 15, 22, 29*, Gusht 5*, 12*, 19* £ 2100
3 javë Korrik 8, 15, 22, 29*, Gusht 5*, 12* £ 3150
4 javë Korrik 8, 15, 22, 29*, Gusht 5* £ 4200
javë shtesë £ 1050
Academic Sports 22 korrik - 5 gusht, 5 -19 gusht £ 2250
Përgatitje për IELTS 1 javë £ 1350
* Nxënësit 13-18 vjeç

Transferim jashtë intervalit të parashikuar:
Gatwick:  200 £ (një drejtim) Heathrow:  160 £ (një drejtim)

Taksë shtesë sipas kërkeses:
Hipizëm: rreth £ 40/ 1 orë
Depozite ne regjistrim: £ 500

Academic Summer, Sidcot

Rreth shkollës
Sidcot School ndodhet në jug-perëndim të
Anglisë, vetëm 20 minuta larg Aeroportit
Bristol dhe afërsisht 2 orë larg Londrës. Kjo
shkollë është e pajisur me pishinë, pistë kalë-
rimi, akses falas në internet Wi-Fi, bibliotekë,
qëndër arti dhe një mensë moderne. Kurset
synojnë zhvillimin e aftësive të nevojshme
studimore, njohjen me terminologjinë e për-
dorur duke përfshirë këtu konsulltimin e li-
brave shkollor.

Rreth kurseve
Kurs për fëmijë (7-12 vjeç) (8 korrik - 5 gusht)
Kursi përfshin 26 orë mësimi Anglishteje çdo
javë, matematikë, shkenca natyrore, art dhe
vetë-përgatitje. Mësuesit janë profesionistë
dhe me shumë eksperiencë në mësimdhë-
nien e femijëve të kësaj grupmoshe.
Përgatitje dhe përsëritje për IGCSE/GCSE,
IB dhe A-Levels (13-14; 15-18 vjeç)
Nxënësit e moshave 15-18 vjeç mësojnë 4
lëndë në javë, çdo lëndë duhet zgjedhur pa-
raprakisht. Ato përfshijnë: art, teatër, muzik,
biologji, kimi, fizikë, ekonomi dhe biznes, di-
zajn dhe teknologji, histori, Anglisht, shkrim
eseje, aftësi prezantuese, letërsi, matematikë,
informatikë dhe IT, teknologji e medias, psi-
kologji, teori e dijes si dhe shoqëria dhe mje-
dis. Disponueshmëria e këtyre lëndëve, është
në varësi të numrit të nxënësve të regjistruar
në këto lëndë.
Academic Summer Plus (13-18 vjeç)
Këto module të specializuara zhvillohen ve-
tëm ose në kombinim me programet stan-
darte që janë në përputhje me moshën e
studentit. Në varësi të interesit të studentëve
ata mund të zgjedhin midis:
Përgatitje për IELTS (33 orë)
Kurs intensiv 1-javor, që fokusohet tërësisht
në formatin e provimit. Nxënësit fokusohen
në komponentët e provimit që janë: leximi,
shkrimi, të folurit dhe dëgjimi. Pas përfundi-
mit të kursit nxënësit mund të japin provimin.
Back to School (19 - 26 gusht) - Ky program
i ndihmon studentët të përgatiten për filli-
min e vitit të ri shkollor. Studentët do të foku-
sohen në shkrim e lexim, matematikë, çës-

htjet aktuale dhe çështjet globale.
Sport akademik 
(22 korrik - 5 gusht; 5 - 19 gusht)
Kursi kombinon praktikimin e sporteve të
ndryshme si: tenis, basketboll, hokej, kriket,
vrapim, not etj., me trajnerë profesionistë, të
cilët mësojnë teorinë dhe filozofinë e një
sporti të caktuar. Gjithashtu ata mësojnë se si
funksionon trupi i njeriut dhe principet e të
ushqyerit të shëndetshëm.

Akomodimi 
Akomodimi i nxënësve bëhët në dhoma indi-
viduale ose për dy persona. Sipas rregullave
dhomat individuale  ofrohen për nxënësit e
moshës mbi 16 vjeç. Për kursin për fëmijë
ofrohen dhe dhoma me nga 3 ose 4 krevate.
Banjot janë të përbashkëta dhe ndodhen në
çdo kat. Në kampus ka dhoma të përbashkë-
ta në të cilat shërbejnë për kalimin e kohës
së lirë, dhe janë të pajisura me kuzhinë dhe
lavanderi.

Koha e lire
Gjatë pasditeve dhe mbrëmjeve organizohen
aktivitete si: kërkim thesari, qitje, bowling, dis-
ko, kinema, barbecue, takime me pedagogët
e brendshëm që shërbejnë si plotësim i pro-
gramit studimor.
Aktivitetet sportive:
Nxënësit mund të përdorin bazën sportive të
shkollës e cila përfshin sallën e sportit dhe
pishinën. Kundrejt një pagese shtesë ofrohet
edhe hipizëm në hipodromin e shkollës.
Stërvitjet janë të përshtatshme për të gjitha
moshat dhe çdo javë mund të zgjedhësh 2
deri në 3 orë hipizëm.
Ekskursionet
Gjatë të shtunave dhe të dielave organizo-
hen ekskursione një ditore për në Weston-
Super-Mare, Thrope Park, Stafford, Oxford,
Birmingham, Londër, Bounemouth, West
Midlands Safari Park, Eden Project, Warwick
dhe Bath. Gjithashtu organizohen edhe ek-
skursione gjysëm ditore në Bristol, Berkey
Castle, Wood House Park dhe Cardiff.
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Mosha: 7-11 vjeç, 12-14 vjeç, 15-18 vjeç
Studimi: 15-20 orë/javë anglisht, fren-
gjisht/ ose lëndë të tjera
Akomodimi: kampus
Periudha: 24 Qershor- 15 Gusht* 
Grupet: deri në 12 nxënës

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus

Ushqim i plotë për kurset e pushimeve dhe ushqim i pjes-
shëm për turet turistike

15 ose 20 orë studimi/javë në varësi të kursit

Test për përcaktimin e nivelit të njohurive

Çertifikatë pas mbarimit të kursit dhe libra

Sport dhe programe krijuese çdo ditë

2 ekskursione ditore në javë

Bileta për hyrje në muze

Përdorimi i bazës shkollore

Sigurimi shëndetësor

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 24 qershor - 13 korrik; 22 korrik - 9 gusht 6 800 CHF

Zbulo Europën
4 javë 24 qershor - 19 korrik; 22 korrik - 15 gusht 9 800 CHF

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)
*Nxënësit që nuk mbërijnë në ditët zyrtare nuk e kanë akomodi-
min të siguruar

Leysin American School
Rreth shkollës dhe akomodimit
LAS është një nga shkollat elitare të Zvicrës, e
cila ndodhet në stacionin malor Leysin në
lartësinë 1300m. Qendra shkollore përfshin
disa ndërtesa me ambjente për akomodim
dhe klasa, si dhe laboratore gjuhësore, sallë
informatike, biblioteka, qendra artesh, teatër
modern, sallë gjimnastike dhe terrene sporti-
ve. Akomodimi bëhet në dhoma komode me
2 deri në 4 krevate, me banjo.

Rreth kurseve
Të gjitha modulet (me përjashtim të Frëngjis-
htes), udhëzimet dhe aktivitetet ekstrakurri-
kulare zhvillohen në gjuhën Angleze.

Aventura malore (7-11 vjeç)
Ky program përfshin 3 orë në javë në njërin
nga modulet me zgjedhje të mëposhtme:

Gjuha (Anglisht si gjuhë e dytë ose Frën-
gjisht)

Informatikë, matematikë dhe studim i
mjedisit.

Zvicra dhe Bota

Zbulimet alpine (12-14 vjeç) dhe sfi-
dat alpine (15-18 vjeç)
Studentët më të rritur zhvillojnë 20 orë më-
simi në javë. Ata mund të zgjedhin njërin nga
opsionet e mëposhtme: Gjuhë të huaja (An-
glisht si gjuhë e dytë; ose Frëngjisht në pro-
gramin e përthithjes së gjuhës Frënge)
- STEM (Matematikë magjike, programim vi-
zual, rregullimi i kodit, zbërthimi i kodit të
programit për të parë si funksionon). Kursi
është një kombinim i klasave eksperimentale
praktike dhe projekteve. Nxënësit më të
mëdhenj (mosha 15-18 vjeç), mund të zgjed-
hin ndërmjet matematikës, inxhinierisë dhe
programimit kompjuterik. 
- Art dhe Kreativitet (art dhe fotografi; pia-
no/kitarë; teatër; miksim i muzikës)
- Sipërmarrje (për moshat 12-14 vjeç) -
numrat në biznes; çdo gjë është çështje ne-
gociatash dhe një opsion ekstra për nxënësit
e moshave15-18 vjeç - fillimi i një projekti.
- Shkencat humane (mosha 12-14 vjeç) -

çfarë më pëlqen nga vendi im; çështjet botë-
rore; si të fitosh në një debat; 15-18 vjeçar -
të drejtat e njerëzimit; aftësi drejtuese, si
punë dhe misione sekrete.

Aktivitete e mbërmjes
Për studentët më të vegjël (mosha 7-11 vjeç),
qendra ofron bowling, ecje në mal, disko,
not, talent show, netë filmash filmi, teatër,
futboll, basketboll, patinazh në akull, etj.
Nxënësit më të mëdhenj (mosha 15-18 vjeç),
mund të marrin pjesë në sporte dhe aktivite-
te të tjera si: futboll, tenis, basketboll, not, ka-
lërim, yoga, pilates, rafting, kërcim tematik,
ngjitje, orientim, ngjitje, gjithashtu edhe të
mësojnë për zakonet e ngrënies së ushqime-
ve të shëndetshme dhe mënyra të ndryshme
për të bërë një jete aktive.

Ekskursionet
Për nxënësit më të vegjël (moshat 7-11 vjeç)
ofrohen të gjitha destinacionet e jashtëza-
konshme që janë listuar më poshtë: Lau-
sanne (Olympic Museum), Zermatt. Ndërsa
për ata pak më të mëdhenj, ofrohen ekskur-
sione që përfshijnë vizita në Gjenevë, Bern
dhe Lucernë.

Zbulo Europën 
Turi i Europës (12-18 vjeç)
Nxënësit më të mëdhenj kanë mundësinë e
rrallë që të vizitojnë dy nga shtetet më të
famshme të Europës: Francën dhe Italinë.
Spanjë - Barcelona
Itali - Riviera italiane
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Shkolla
Kjo shkollë u themelua në vitin 1904. Lyceum
Alpinum Zuos është një ndër shkollat elitare
ndërkombëtare në Zvicër. Ajo ndodhet në
Zuoz, në pjesën Gjermane të Zvicrës, në
lartësinë 1750m. mbi nivelin e detit, me një
pamje mahnitëse të resortit alpin St. Mortiz.
Shkolla ofron kurse sporti, fusha tenisi, fitnes
etj.

Akomodimi
Studentët akomodohen në rezidencën e
shkollës në dhoma individuale dhe dhoma
dyshe me banjo në të njëjtin kat.

Programet
Kampe verore 
(10-15 vjec; 16 - 29 Korrik; 30 Korrik
– 30 Gusht)
Kursi i gjuhës kombinon gramatikën dhe
fjalorin me aktivitete kurrikulare praktike.
Klasat e gjuhës zhvillohen në mëngjes dhe
në mbrëmje, gjithashtu ofrohen dy opsione
për modulet e sportit:

Multisport
Kjo paketë me 3 sporte të ndryshme përf-
shin: tenis, futboll, mountain biking, basket-
boll, volejboll, rope park, navigim etj.

Akademia e golfit
Kursi shërben për dy kategori lojtarësh, ata
fillestarë dhe më të avancuar. Studentët e apa-
sionuar pas sportit të golfit mund të frekuento-
jnë 3 orë të personalizuara trajnimesh në ditë.
Ky kurs u dizenjua nga një arkitekt i famshëm
Kanadez dhe shquhet për pamjen mahnitëse
panoramike të maleve Engadine, dhe fshatrave
Zuoz dhe Madulain. Gjithashtu pajisjet e golfit
ofrohen edhe me qera.

Ekskursionet dhe koha e lirë
Aktivitetet e kohës së lirë përfshijnë ekskur-
sione dhe sporte të ndryshme si: not, piknik,
rafting, shëtitje në Malet Engadine, banjot ter-
male Scuol Bad, parkun kombëtar Monterasch
Glacier, St. Moritz dhe liqenin Silvaplana.

Academia përgatitore 
(14-17 vjeç, 13 - 25 Gusht)
Programi zhvillohet tërësisht në gjuhën An-
gleze 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 lëndët Anglisht dhe
matematikë, ndërsa klasat e mbrëmjes përf-
shihen në modulin “Study skills” ose “Aftësi
studimi”.

Gjuha Angleze

Studentët përgatiten që të perfeksionojnë af-
tësitë në të shkruar duke ju përshtatur stilit të
artikujve e teksteve gazetareske. Gjatë këtyre
klasave studentët diskutojnë për gjuhën e
përdorur në reklama dhe rolin e medias në
shoqëri.

Matematika

Disa nga programet me të cilat punojnë stu-
dentët janë: faktorizimi i dyfishtë, përpjes-
timet, ekuacionet lineare dhe të pjesshme,
koncepti i funksioneve, përllogaritjet etj.

Aftësi Studimi

Studentët përmirësojnë aftësitë e tyre plani-
fikuese dhe organizuese, gjithashtu ata thel-
lohen më shumë rreth stileve dhe teknikave e
të mësuarit, për eleminimin e ankthit nga
provimet si dhe teknikat e provimit.

Koha e lirë
Në fund të ditës studentët mund të shijojnë
programet speciale që kanë të bëjnë me
sporte dhe aktivitete të larmishme.

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: 16 Korrik – 25 Gusht
Grupi me  12 studentë
Niveli i gjuhës: Anglisht, Gjermanisht: A1-
B2, Frengjisht: A1 – A2

Pagesa përfshin:
Akomodimin në një rezidencë

Tre vaktet e përfshira (drekë e ngrohtë)

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 përf-
shirë 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 16, 30  4100 CHF

Akademia e golfit Korrik 16, 30  4900 CHF

Akademi përgatitore Gusht 13 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 – 250 CHF

Pagesë shtesë për transfertat:
Zurih – 390 CHF /1 rrugë

Lyceum Alpinum Zuoz



Mosha: 6 – 14, 14 –20 vjeç 
Akomodimi: në hotel-kampus
Studimi: 25 orë gjuhë angleze, franceze
ose gjermane/ javë
Mbërritja/ Nisja: e hënë - e shtunë
Periudha: 2 Korrik – 13 Gusht
Qëndrimi: 1 – 6 javë
Grupet: maksimumi 12 nxënës

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus

Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)

25 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 reko-
mandohet deri në orën 17:00, dhe në largim deri në 12:00)

Datat e fillimit:
Cdo të diel duke filluar nga 2 korrik, duke konsideruar
mbarimin e kursit në 13 gusht

Taxat në CHF:
2 javë 3 javë 4 javë 

6480 8890 11370

2 javë (1 javë kurs +1 javë IELTS)  – 6670 CHF

Manuale: ndërmjet 80 dhe 120 CHF

Depozitë për regjistrim: 1000 CHF (zbriten nga taksa e kursit dhe rim-
bursohet në fund të kursit, pasi janë hequr shpenzimet)

Taksë shtesë sipas kërkesës
Dhoma individuale: 250 CHF/javë
Provimi IELTS: 380 CHF
Transferta jashtë orarit zyrtar: 300 CHF (një drejtim)
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Cannes
Diell, palma dhe det i kalter

Rreth qytetit dhe shkollës
Arosa është një stacion i famshëm malor, i
cili tërheq turistë gjatë gjithë periudhave të
vitit. Kampi i veror Arosa ndodhet pranë
fshatit me famë botërore San Bernardino.
Mësimdhënia zhvillohet në një shtëpi alpine
me klasa të mëdha e të ndriçuara.

Kurset përfshijnë:
Kurse për fëmijë (mosha 6-14 vjeç)
Adoleshentë (mosha 14-20 vjeç)
*Art dhe fashion design
*Drejtues të rinj dhe të folurit në publik
*Mediat dixhitale
Kurs IELTS (mosha 14+; 6-12 gusht)

Akomodimi
Gjatë kursit të gjuhëve të huaja, nxënësit
akomodohen në qendrën e një kompleksi
hotelesh elitarë. Akomodimi bëhet në dho-
ma mjaft të rehatshme, të pajisura me 2 ose
4 krevate dhe banjo të përbashkëta. Nxënë-
sit kanë në dispozicion lavatriçe, të cilën
mund ta përdorin kundrejt një tarife shtesë
prej 60 Frangash Zviceriane.

Aktivitetet sportive dhe koha
e lirë
Hoteli është i pajisur me pishinë të hapur, sallë
fitnessi dhe ofron kushte për basketboll, volej-
boll, futboll, mini golf, bilardo, ping-pong, qitje
dhe patinazh. Organizohen turne futbolli,
orientim në terren dhe çiklizëm alpin. Gjithas-
htu kundrejt një pagese shtesë ofrohen edhe
trajnime golfi, tenisi e hipizmi.

Ekskursione
Organizohen ekskursione në Chur, St. Galen,
Zurich si dhe vizita në shumë objekte e destina-
cione të tjera turistike. Zakonisht çdo të dielë orga-
nizohen ekskursione njëditore, kurse gjatë javës
vizitohen krahinat dhe qytetet në afërsi të shkollës.

Institut auf dem Rosenberg
Mosha: 13 – 17 vjeç
Akomodimi: familje pritëse/kampus
Studimi: 20 ose 26 orë studimi/javë
Mbërritja/Nisja: e dielë- e shtunë
Periudha: 2 Korrik- 19 Gusht
Qëndrimi: 2 – 7 javë
Grupet: 15 nxënës

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

Çertifikatë vlerësimi

1 ekskursion nje ditor çdo javë

1 ekskursione gjysmë ditore çdo javë

Festa e mirëseardhjes

Barbeque një herë në javë

Akses në internet

Program sportiv dhe argëtimi çdo ditë

Akses në bazën e shkollës

Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence

Transferim nga/deri në aeroportin e Nisës

Taksat në Euro:
20 orë/javë 26 orë/javë

2 javë € 1580 € 1726
3 javë € 2370 € 2589
4 javë € 3160 € 3452
Jave shtesë € 790 € 863
14 korrik dhe 15 gusht janë festa kombëtare dhe nuk zhvillohet mesim

Takse shtesë sipas kërkesës:
Ditë shtesë: €90 
Bowling: €18/2 games
Ushqim i shëndetshëm: €195 /javë
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Rreth qytetit
Në Cannes (Kanë) mund të vizitohen të gjitha ob-
jektet dhe atraksionet turistike të Bregut të Kaltër
(Cote d’Azur) - duke filluar nga varkat e peshkimit
dhe tregjet piktoreske deri tek lojrat plot energji
të bowlingut. Janë të pakta vendet ku deti dhe
bregdeti janë kaq magjepsëse si këtu.

Rreth shkollës
Kurset zhvillohen në godinën e shkollës Sainte
Marie de Chavagnes. Shkolla ndodhet disa minu-
ta larg plazhit dhe bulevardit Croisette. Shkolla
është e pajisur me pishinë dhe fusha sporti.

Kurset
Kurs kryesor – Kursi përfshin 20 orë studimi në javë,
dhe nxënësit ndahen në grupe me nga 15 veta.
Kurs intensiv – Në kursin e përgjthshëm shto-
hen 6 orë studimi në javë, ku nxënësit ndahen
në mini grupe prej maksimumi 8 vetash të cilët
bazohen tek frëngjishtja e folur.

Akomodimi
Familje pritëse
Akomodimi në familje pritëse bëhet në dhoma
dyshe. Shkollëa është afërsisht 30 minuta larg
duke përdorur mjetet e transportit publik.
Kampus
Akomodimi ofrohet në kampusin e shkollës ku
zhvillohen edhe kurset. Ofrohen dhoma dyshe
dhe çdo dy dhoma përdorin një banjo të për-
bashkët.

Koha e lirë dhe ekskursionet
Katër herë në javë gjatë pasditeve organizohen
akivitete sportive dhe argëtuese si: yahting, vizi-
ta në Antibes, Nisë dhe në parkun tematik Anti-
bes Land. Gjithashtu organizohen ekskursione
njëditore në Nisë, Aqua Splash Park dhe ishullin
Leri, si dhe ekskursione gjysëm ditore në Mona-
co, Antibes dhe akuariumin në Marineland.

Rreth shkollës
Ecole des Roches shtrihet në një sipërfaqe prej
60 ha dhe ndodhet mes natyrës së mrekul-
lueshme të Normandisë. Ajo është e rrethuar
nga një park gjigand dhe është e pajisur me sal-
la kompjuterike dhe multimedia, sallë kine-
matografike me kapacitet 450 vende dhe sallë
teatri. Ecole des Roches ndodhet vetëm një orë
larg nga Parisi dhe 90 minuta larg detit dhe
kështjellave të bregut të lumit Loire.

Rreth kurseve
Kursi përfshin 26 orë të gjuhës Franceze, ndërsa
nxënësit e moshës mbi 14 vjeç të cilët e zotëro-
jnë mirë Frëngjishten mund të përgatiten dhe
të paraqiten për të dhënë provimin TCF më 19
korrik.

Akomodimi
Akomodimi bëhet në 12 shtëpi të stilit tradicional
Norman. Dhomat janë të pajisura me 2 deri në 8
krevate, me banjo të përbashkët në çdo kat.

Sport, argëtim, ekskursione
Studentët mund të praktikojnë sportet e më-
poshtme: tenis, not, kalërim (kundrejt një pagese
shtesë), aerobi, futboll, handball, basketboll,
vollejboll, tenis tavoline, badminton etj. Gjithash-
tu ofrohen edhe shumë argëtime të tjera si:
disko, barbecue, konkurse Miss dhe Mister,
karaoke, kërcim, bërje maskash, mësime gatimi,
lojra të ndryshme etj. Disa nga destinacionet tur-
istike më karakteristike në të cilat organizohen
ekskursione janë: Disneyland, Zoo de Cezra,
shopping në Paris, Kulla Eifel, Pallati i Versajës etj.

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

Programi përfshin:

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

2 ekskursione çdo javë

Program për argetim

Mbikqyrje të përhershme të nxënësve

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)

Datat e nisjes dhe taksat në Euro: (2016)*
Anglisht
2 javë: qershor 12, korrik 3, 24 2540 Euro

Francez
3 javë: qershor 12, korrik 3, 24 3660 Euro
5 javë: qershor 12, 19, korrik 3,10 5750 Euro
6 javë: qershor 12, korrik 3 6720 Euro
9 javë: qershor 12 8890 Euro
Depozitim në rast dëmtimesh: 200 Euro (rimbursohet në fund të kursit)

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

Takse shtesë sipas kërkesës:
Transferimi jashtë intervalit të orarit të parashikuar: 200 Euro
(vetëm 1 rrugë)
Taksë për provimin TCF (mbi 14 vjeç): 150 Euro (
Ditë shtesë: 140 Euro Hipizëm: 35 punds/ora

* për datat dhe çmimet aktuale, ju lutem kontaktoni zyrën e Integralit.

Ecole des Roches
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Pushime në familje
Day camp: 6 - 12 vjeç, 13 - 17 vjeç; 17+
Studim: 20-26 orë/ javë
Mbërritja / nisja: e dielë - e shtunë
Periudha: 2 korrik - 12 gusht
Grupet: maksimumi 15 nxënës

Kurset
Day camp (6-12 vjeç, 13-17 vjeç)

Kurset për fëmijë zhvillohen në godinën e
shkollës Saint Nicolas çdo ditë nga e hëna deri
të premten, ndërmjet orëve 9-12, me një pus-
him të vogël. Gjatë procesit të mësimit për-
fshihen shumë lojra interaktive dhe debate, të
cilat i bëjnë orët mjaft argëtuese dhe të pël-
qyeshme për nxënësit. Për pjesëmarrësit e
moshës mbi 13 vjeç kundrejt një pagese
shtesë, mund të organizohen aktivitete të
ndryshme në mesditë dhe pasdite, së bashku
me fëmijët e tjerë të kursit.

Kurs për prindërit

Gjatë kohës që fëmijët e tyre studiojnë, prin-
dërit kanë mundësinë të zgjedhin ndërmjet
20 ose 26 orë në javë kurse të gjuhës France-
ze, ose mund ta kalojnë kohën e tyre të lirë
duke pushuar ose shëtitur në qytet. Kurset për
prindërit fokusohen në aftësitë e komunikimit
dhe përdorimin e gjuhës së përditshme Fran-
ceze dhe në tematikat e propozuara përfshi-
hen fushat e kulturës dhe qytetërimit Francez.

Akomodimi për familjet dhe fëmijët
Sipas kërkesës, nxënësit mund të akomodo-
hen në garsonierë të përshtatshme për dy
persona ose në apartamente për 4-6 persona,
të cilat janë të pajisura me televizor, kuzhinë
dhe banjo. Ushqimi nuk është i perfshirë në
çmim.

Kurs pushimi
Mosha: 12 - 17 vjeç
Akomodimi: Kampus
Studim: 20 orë/ javë
Mbërritja / nisja: e dielë - e shtunë
Periudha: 2 Korrik - 12 Gusht
Grupet: maksimumi 15 nxënës
Rreth kursit
Programi përfshin 20 orë të gjuhës Franceze
në javë, nga ora 9 deri në 12 dhe nxënësit
ndahen në grupe me nga 15 persona. Kursi
është shumë interaktiv dhe përfshin lojra ak-
trimi, tekste të këngëve bashkëkohore, artikuj
nga revista dhe emisione televizive, duke u fo-
kusuar kështu në zhvillimin e aftësive të ko-
munikimit.

Akomodim
Akomodimi bëhet në të njëjtën godinë në të
cilën zhvillohen edhe kurset. Dhomat janë me
nga 4 krevate dhe godina është e pajisur me
banjo në çdo kat. Të tre vaktet janë të përfshi-
ra, gjithashtu nxënësit kanë në dispozicion
makineri për sanduiçe, kafe dhe pije freskuese
si dhe një dhomë për larjen e rrobave.

Sport dhe Ekskursione
Organizohen mjaft aktivitete të tjera shtesë
si dhe shëtitje në Paris. Çdo javë bëhen 3 ek-
skursione gjysëm ditore dhe çdo dy javë një
ekskursion njëditor. Gjithashtu, kundrejt një
pagese shtesë mund të vizitohen edhe Dis-
neyland, Parku Asterix, si dhe Loire Valley
Castles.

Rreth shkollës
Qendra e gjuhëve të huaja ndodhet në ndërtesën e re dhe moderne të kampusit “Saint Nicolas”, në pjesën jugore të Parisit. Pranë saj ndodhet parku
“Porte de Versailles”, dhe vetëm 5 minuta larg ndodhet parku i famshëm ujor “Aquaboulevard de Paris”. Hyrja në vendet turistike dhe kulturore të Pari-
sit bëhet mjaft lehtësisht. Gjithashtu, stacioni i metrosë “Corentin Celton” ndodhet fare pranë shkollës. Nxënësit kanë në dispozicion klasa të mëdha,
kompjutera, mensë, restorant me vetëshërbim dhe taraca të përshtatshme për pushim në kohën e lirë.

Pushime në Paris

Taksa përfshin:
20 ose 26 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.
2, 9, 16 korrik € 2150 € 3130 € 4110 € 980
23, 30 korrik, 6 gusht € 1890 € 2740 € 3590 € 850
Shkrim/Gramatikë - kurs në grupe të vogla maksimumi 6 stu-
dentë, 5 orë/javë -€ 150/javë 
Program mësimi një- me -një 5 orë/javë - €450/javë 
Ditë e plotë në Loire Valley Castles (15,29 Korrik; 5 Gusht) - € 300
Ditë e plotë në parkun e argëtimit  Asterix (13,27 Korrik) - €150
Ditë e plotë në Disneyland (6,20 Korrik, 3 Gusht) - € 180

Pushime në familje (2 korrik - 12 gusht)
2 javë 3 javë 4 javë jave sht.

Day camp (20 orë) € 660 € 990 € 1320 € 330
Day camp (26 orë) € 760 € 1140 € 1520 € 380
Prindërit (20 orë): € 600 € 900 € 1200 € 300
Prindërit (26 orë): € 660 € 990 € 1320 € 330
Pushime familjare, fëmijë (13+) - dreka + aktivitete ekstra kurriku-
lare- 380 euro/javë. 

Akomodim për kursin e pushimeve në familje
Taksë për akomodim: € 80 (jo e rimbursueshme)
Garsoniere për 2 persona:  790 Euro/ javë
Apartament deri në 4 persona: 1250 Euro/ javë
Apartament deri në 6 persona: 1650 Euro/javë
Taksë për transferim: 
Paris 160/270 euro - i rritur + fëmijë - dy drejtime 
14 korrik janë festa kombëtare dhe nuk do të zhvillohen kurset.
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Valbonne

Mosha: 10 - 14 vjeç dhe 15 - 19 vjeç
Akomodimi: Kampus
Studim: 32 orë/ javë
Mbërritja: e dielë/e shtunë
Nisja: e shtunë
Periudha: 9* - 29 Korrik
Kohëzgjatja: 2 ose 3 javë
Grupet: 7-10 nxënës

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 në javë

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 korrik 9*, 16 € 3030
3 javë Korrik 9* € 4520 

Fillestarë mund të fillojnë kursin në të gjitha datat e dhëna.

* Data e parë e fillimit është 9 korrik.

Depozitë për dëme dhe materiale studimi: 100 Euro

(paguhen në mbrritje dhe rimbursohen në fund të kursit)

Taksë shtesë për transferimin:
Pagese shtese kur udhetoni si UM - 20 Euro/1 drejtim

Taksë shtesë fakultative:
Park "Marineland" - rreth 40 Euro

Rreth shkollës
Rajoni Valbonne ndodhet shumë afër Cote
d`Azur, rreth 25 km larg nga aeroporti i Nice
dhe 13 km larg nga Cannes.

Kurset
Kursi është shumë intensiv pasi zgjat 8 orë
në ditë; nxënësit ndahen në grupe të vogla
deri në 10 persona. Klasat janë shpërndarë
në këtë mënyrë: 4 orë të gjuhës Franceze; 2
orë seminare të specializuara; 2 orë rishikim
dhe bërja e detyrave të shtëpisë nën
mbikqyrjen e një mësuesi.

Aftësi të përgjithshme

Kursi përfshin 4 orë në ditë që fokusohen në
lexim, gramatikë, shkrim dhe komunikim.
Metodat dhe materialet e përdorura janë
mjaft moderne dhe çdo nxënës do të pajiset
me një fletore studimi.

Modulet sipas zgjedhjes

Disa nga modulet përfshijnë 2 orë mësim në
ditë dhe grupet ndahen sipas grupmoshave.
Ofrohet: gramatikë, repertoir Francez, gatim,
bërje filmash, përgatitje provimi, Frengjishte
biznesi dhe akademike si dhe teatër. 

Komunikim elektronik

Një orë në ditë dedikohet për leksion E-com,
gjatë të cilit përdoren kompjutera me pro-
grame software të hartuara enkas për
studimin e gjuhëve të huaja dhe praktikimin
e shkrimit. Studentët që kanë zgjedhur mod-
ulin e dramës do të ndahen në grupe dhe do
të marrin pjesë në përgatitjen e pjesës
teatrale që do të performohet më vonë për-
para të gjithëve. Provat zhvillohen 2 herë në
javë. Të premten në mbrëmje do të organizo-
het një konkurs ndërmjet spektakleve, dhe
juria e përbërë nga profesorë do të vendosë

fituesin e mbrëmjes.

Përgatitje ekstra

2 orë në ditë nën mbikqyrjen e mësuesit,
nxënësit rishqyrtojnë gjërat që kanë mësuar
dhe bëjnë detyrat e shtëpisë të cilat kanë lid-
hje me ekskurionet e organizuara.

Akomodim
Nxënësit akomodohen në të njëjtin kampus
ku zhvillohet mësimi. Ofrohen dhoma dyshe
(10 - 14 vjeç) ose teke (15 - 19 vjeç) me banjo
en suite.

Sport
Nxënësit kanë akses në pishinën e jashtme si
dhe në fushat sportive brenda dhe jashtë
kampusit.

Ekskursione
Çdo javë organizohen 2 ekskursione me tem-
atikë të ndryshme. Disa nga destinacionet
janë: St. Tropez, Nice, Cannes, Monaco, Gras,
parku i argëtimit Marineland, St. Paul de
Vence dhe Iles de Lerins.

Afër Nice
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Coasta de azur, Nisa

Mosha: 8 – 17 vjeç
Akomodimi: kampus/familje pritëse 
Studimi: 20 ose 26 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e dielë - e shtunë
Periudha:
12 Mars - 28 Tetor (familje)
25 Qershor- 19 Gusht (rezidencë)
Grupet: max. 15 nxënës

Taksa përfshin:
Akomodim në familje pritëse ose kampus

Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)

20 ose 26 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 12 mars deri

në 28 tetor

Kampus- Çdo të diel, duke filluar që nga 25 qershor deri në 19 gusht

17 prill, 1, 8, 25 maj, 14 korrik, 15 gusht janë festa zyrtare dhe nuk do të
zhvillohen kurset.
Datat për fillestarët: 12, 26 mars; 9, 23 prill; 8, 21 maj; 4, 18 qershor; 2,
17, 30 korrik; 13, 27 gusht; 10, 24 shtator; 8 tetor

Fillestarët : çdo të diel

Taksa në Euro:
2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë

Kurs përg. €1580 €2340 €3100 €760
Kurs intensiv €1690 €2505 €3320 €815

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

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

Sport ekstra për kursin e përgjithshëm (2 korrik -
15 gusht):
Zhytje : € 330 /javë (5 mbasdite)
Tenis: € 330  / 7.5 orë 
Lundrim: € 330/javë(15 mësime)

Transferim jashtë intervalit kohor të përfshirë:
Aeroporti Nisa: €35 ( 1 rrugë)

Rreth shkollës
Kurset zhvillohen në të njëjtën godinë ku
akomodohen nxënësit.

Rreth kurseve
Kurs i përgjithshëm  – 20 orë/javë - Kurset do
të zhvillohen gjatë mëngjesit, ndërsa disa ni-
vele të caktuara do të zhvillohen gjatë pasdites.

Kurs intensiv – 26 orë/javë
Kurset do të zhvillohen gjatë mëngjesit dhe
pasdites. Kurset nuk do të zhvillohen gjatë
ditëve kur në program janë të përfshira ek-
skursione gjysëm ditore.
Leksione individuale
Në kursin e përgjithshëm prej 20 orësh që
zhvillohet çdo javë, mund të shtohen edhe 5,
8, 10 ose 15 orë studimore individuale. 

Akomodimi
Familje pritëse
Akomodimi bëhet në dhoma dyshe, ndërsa kun-
drejt një pagese shtesë ofrohen edhe dhoma in-
dividuale. Të tre vaktet janë të përfshira në çmim,
ndërsa distanca deri në shkollë është përafërsisht
30 minuta.
Kampus
Akomodimi bëhet në katër kampuse, të cilat
ndodhen në të njëjtat godina ku zhvillohen
kurset. Sigurohet autobus falas deri në qen-
drën e qytetit, i cili qarkullon ndërmjet inter-
valit kohor 14:00 -01:00. Prindërit duhet të
firmosin një formular ku specifikohet ora e
kthimit të nxënësit në kampus. Orari më i
vonë në të cilin fëmijët e moshës 13-15 vjeç
duhet të jenë në kampus është 19:30, ndërsa
ata më të rriturit në 00:30.

Collinettes (2 korrik - 12 gusht)
Kampusi ndodhet pranë plazhit dhe qendrës
së qytetit të Nisës, me një kapacitet prej 250
dhomash të pajisura me lavaman dhe dush.
Gjithashtu, godinat janë të pajisura me banjo
në çdo kat. Kampusi ka recepsion, televizorë
dhe Wi-Fi, ndërsa kurset zhvillohen në ndër-
tesën Estienne d’Orves, e cila ndodhet vetëm
3 minuta larg kampusit. 

Park Imperial (25 qershor - 19 gusht)
Kjo godinë është ish-rezidenca e familjes
mbretërore ruse e shekullit të 19. Ajo ndod-
het në një zonë të qetë vetëm 15 minuta me
këmbë larg plazhit dhe 20 minuta larg qen-
drës së qytetit. Dhomat e konviktit janë të
mëdha dhe një pjesë e tyre kanë pamje nga
deti. Ato janë të pajisura me 3 ose 4 krevate
dhe banjo individuale. Klasat e mësimit
ndodhen në të njëjtën godinë dhe kampusi
ka recepsion, mensë, fusha sporti dhe në
afërsi të tij ndodhet edhe një pishinë.

Estienne d'Orves (2 korrik - 29 gusht)
Kampusi është mjaft modern dhe ndodhet
në parkun me të njëjtin emër në qytetin e Ni-
cës. Akomodimi bëhet në dhoma me nga dy
ose tre krevate, me banjo të përbashkët për
çdo dy dhoma. Orët e kursit zhvillohen në të
njëjtën godinë ku akomodohen nxënësit.
Fëmijë (8 - 12 vjeç; 2 - 29 korrik)
Kampusi ndodhet 20 km larg nga Nisa, në
zonën e famshme të Bregdetit të Kaltër (Cote
d'Azur). Akomodimi ofrohet në dhoma dys-
he, në një godinë që ndodhet vetëm 10 mi-
nuta larg plazhit. Çdo dy dhoma përdorin
banjo të përbashkët.

Sport 
Disa nga sportet që mund të praktikojnë nxënë-
sit janë: tenis, basketboll, volejboll, futboll dhe
patinazh. Kundrejt një pagese shtesë, nxënësve
të moshave 13- 18 vjeç që janë regjistruar në kur-
sin standart, gjatë pasditeve u ofrohet edhe tenis
e zhytje 5 orë/javë.

Ekskursione
Disa nga ekskursionet që do të zhvillohen kanë si
destinacion: Monako, Antibes, Muzeu i Oqeanit,
Muzeu Picasso, di Veux Nice, de Eze, Galimard,
Saint Tropez, Cannes, si dhe shëtitje me varkë në
ishullin Lerin.

http://dividuale.t�/
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Mosha: 
9 - 11 vjeç, 12 - 15 vjeç, 16 – 17 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 28 orë anglisht, frengjisht,
gjermanisht ose hollandisht/ javë
Mbërritja/ Nisja: e dielë/e shtunë
Periudha: 25 Qershor - 26 Gusht
Kohëzgjatja: 2 – 9 javë
Grupet: 6 - 9 nxënës
Niveli i gjuhës: А1 - С1

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus

Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)

28 orë gjuhë angleze, franceze, gjermane ose hollandeze në
javë

Test, material studimi dhe çertificatë për mbarimin e kursit

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

aktivitete sportive dhe argëtimi në javë

Mbikqyrje të përhershme të nxënësve

Telefon 24/24 në rast emergjencë

Data e fillimit:
Hollandisht : korrik 30*, gusht 6, 13*

Frengjisht: qershor 25, korrik 2*(t), 9 (t) 16*(h), 23(h/g), 30* (g), gusht 6(t),

13*(h)

Anglisht: qershor 25(t), Korrik 2*(h), 9(h), 16(g), 23(t), 30*(t), gusht 6(g),

13(g),

Gjermanisht: Korrik 2*, 9(t), 16(t), 23, 30*, Gusht 6, 13

*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.
€ 2830 € 4245 € 5660 € 1415

Kurs gjuhësor + golf/ hipizëm/tenis
€ 3520 € 5280 € 7040 € 1760

Transferim deri në aeroport :
Pagesë shtesë kur udhëtoni si UM - 48 Euro/1 drejtim
Transferta nga aeroporti: Bruksel (120km): 110 Euro/1 drejtim 

Taksa shtesë sipas kërkesës:
Akomodim për një natë shtesë: 75 Euro

Mësim individual shtesë: 2 orë/ javë- 140 euro

Belgia, Spa & Liege
Rreth qytetit dhe shkollës
Kurset zhvillohen në zonën me ndërtesat e mrekullueshme të gjimnazit Saint Roch në Ferrieres, të
cilat janë objekte historike të ndërtuara në shekullin e VII. Kompleksi përfshin një park, 26 salla,
oborr të madh dhe restorant.
Qyteti Liege ndodhet 40 minuta larg shkollës, duke përdorur transportin publik, ndërsa qyteza Ay-
waille vetëm 10 minuta larg. Kursi i gjuhës Gjermane zhvillohet në qendrën e gjuhëve të huaja, ve-
tëm 5 minuta larg qytetit Spa dhe disa km larg Ferrierës. Shkolla disponon 5 klasa, një restorant, dy
salla pushimi, oborr dhe park.

Sport dhe koha e lirë 
Çdo fillim jave, nxënësit duhet të zgjedhin
një aktivitet të cilin do ta praktikojnë intensi-
visht gjatë ditëve në vazhdim. Programi ës-
htë i përbërë nga tre module sipas zgjedhjes,
të cilat janë pjesë e përgatitjes gjuhësore.

Modul Shëndet“
Në këto oferta përfshihen: yoga, aqua fitnes,
pilates, turizëm, Thai Chi, kërcim, etj.

Modul „Sporte të ndryshme“
Ky modul përfshin: volejboll, futboll, basket-
boll, atletizëm, hokey, hendboll dhe badmin-
ton.

Modul „Art dhe argëtim“
Ky modul përfshin: kurse skulpture, vizatim, fo-
tografi, teatër, origami etj.

Ekskursione
Ekskursionet gjysëm ditore përfshijnë: turne
bowling, vizita në muze të ndryshëm, parqe
lojrash elektronike dhe shëtitje, ndërsa ek-
skursionet ditore zhvillohen në Koln, Aachen,
Bruksell, Maastricht ose Bruges.

Kurse
Kurs pushimi (anglisht, frengjisht, gjerma-
nisht ose hollandisht)
Ky kurs është fokusuar në përgatitjen e të fo-
lurit dhe të shkruarit të nxënësve si dhe në
përmirësimin e aftësive për të kuptuar, anali-
zuar dhe marrë informacione të ndryshme.
Për këtë qëllim përdoren disa metoda të
ndryshme dhe interesante si: role të ndrys-
hme, prezantime, pjesëmarrje në debate,
shkrim i një hartimi etj.

Mësim individual shtesë
Nxënësit e moshave mbi 13 vjeç mund të
shtojnë në programin e tyre mësimor 2 deri
në 8 orë studimi individual në javë.

Kurs gjuhe + golf/ hipizëm/tenis (13-17
vjeç)
Moduli është një kombinim ndërmjet kursit
të gjuhës 11 orë/javë gjatë mëngjesit dhe ak-
tiviteteve sportive gjatë pasdites, të asistuar
nga trajnerë me eksperiencë.

Akomodim në kampus
Ferrierës - është një kampus që ofron mjaft
komoditet, i pajisur me dhoma me nga dy
ose tre krevatë dhe banjot ndodhen në çdo
kat.
Spa - nxënësit e kursit të gjuhës Gjermane
mund të akomodohen në dhoma të pajisura
me dy krevate dhe banjo individuale.
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Ligniano

Rreth qytetit dhe shkollës
Ligniano është një pikë turistike pranë Detit
Adriatik, që ndodhet në qytezën Villagio
Adriatico. Qendra e gjuhëve të huaja ka një
plazh privat, dhe ndodhet mes një pylli të
bukur që shtrihet përgjatë bregut të detit.
Mësimdhënia është fokusuar në përmirësi-
min e njohurive të gjuhës Italiane dhe u
mundëson nxënësve arritjen e një niveli gju-
hësor mjaftuëshëm për komunikim. Nxënësit
kanë mundësi të praktikojnë gjuhën Italiane
gjatë takimeve me studentët Italianë të së
njëjtës moshë, që ndodhen me pushime në
kompleksin e shkollës.

Akomodimi
Nxënësit akomodohen në dhoma me 2 deri
në 4 krevate, të pajisura me banjo. Vajzat dhe
djemtë akomodohen në ndërtesa të ndara,
ndërsa ndarja nëpër dhoma bëhet në varësi
të moshës së tyre. Gjithashtu kampuset dis-
ponojnë mensë dhe ambjente të përbas-
hkëta të pajisura me televizor.

Sport dhe aktivitete në mbrëmje
Kampusi përfshin ambjente të shumta për të
praktikuar sporte: sallë multifunksionale, 4
pishina, 1 fushë të madhe dhe 3 fusha të
vogla futbolli, fusha basketbolli e volejbolli,
aerobi dhe ushtrime në ujë, plazh privat, si
dhe volejboll dhe futboll plazhi. Pjesë e akti-
viteteve të pasdites janë: klasa gatimi, viza-
time në bluza, bërje kostumesh etj, ndërsa
në aktivitetet e mbrëmjes përfshihen: ki-
nema verore, shëtitje në qytet, disko, party
në plazh, etj.

Ekskursione
Ekskursionet zhvillohen në: Venezia, Verona,
Trieste, Ferrara, Cividale, Udine, Villa Manin-
Passiano dhe parkun Gardaland. Bileta për në
parkun Gardaland mund të sigurohet kun-
drejt një tarife shtesë prej 28 Eurosh.

Mosha: 12 - 14, 15 - 16, 17- 18 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 orë/ javë
Mbërritja/ Nisja: e dielë - e dielë 
* në javën e fundit, nisja bëhet të
shtunën
Periudha: 25 Qershor - 29 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 25, Korrik 2, 9, 16 1760  
3 javë  Qershor 25, Korrik 2, 9 2600 
4 javë  Qershor 25, Korrik 2 3440

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 - 30 Euro

Dielli i Detit Adriatik
Milano

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 përf-
shirë)

20 ose 30 orë të gjuhës italiane në javë

Test për përcaktimin e nivelit të njohurive

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:
Cdo të diel (përvec fillestarë)
Fillestarët: 8 janar, 5 shkurt, 5 mars, 2 prill, 1, 28 maj, 25 qershor, 9 kor-
rik, 6 gusht, 3 shtator, 1, 29 tetor, 26 nëntor

17, 25 prill; 1 maj; 2 qershor; 15 gusht; 1 nëntor; 8 dhjetor janë festa
zyrtare dhe nuk do të zhvillohen kurset.

2 javë 3 javë 4 javë javë sht.

Standart: 800 1160 1520 360
Intensiv: 1010 1475 1940 465 
Superintensiv : 1730 2555 3380 825 
Përgatitje për regjistrim në universitet  (pa banesë)

4 javë 2 korrik 1380
12 javë 7 maj 2580
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 23 Euro

Transferim deri në aeroport:
Milano Malpensa: 125 Euro (1 drejtim)
Milano Linate: 70 Euro (1 drejtim)

Opera dhе moda
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Rreth shkollës
Ndërtesa e qendrës së gjuhëve të huaja ndod-
het në një vend të shkëlqyer, fare pranë qen-
drës tregtare “Milano”, në rrugën e famshme
“Corso Buenos Aires”. Ajo mund të gjendet
mjaft lehtësisht, pavarësisht se në cilën anë të
qytetit ndodheni, pasi është shumë pranë sta-
cionit të metrosë “Lima”. Shkolla ndodhet në
një godinë mjaft të bukur e cila ofron standar-
de të larta për zhvillimin e kurseve gjuhësore.
Klasat janë shumë të mëdha dhe në dispozi-
cion të nxënësve është vënë një ambjent të
përbashkët pushimi, i pajisur me Wi-Fi dhe lu-
lishte.

Koha e lire
Organizohen shumë vizita në muze dhe mo-
numente kulturore, në opera të famshme dhe
objekte arti e historike. Nxënësit mund të prak-
tikojnë sport, të provojnë ushqimet tradiciona-
le të Italisë së veriut dhe të argëtohen në kine-
ma ose disktotekë.

Akomodimi
Sipas kërkesës, nxënësit mund të akomodohen
së bashku me nxënës të tjerë në hotel me mën-
gjes të përfshirë, ose në familje italiane, ku së-
rish sipas zgjedhjes së tyre u sigurohet
mëngjesi dhe një tjeter vakt ose vetëm mën-
gjesi. Dhomat janë individuale, por për nxënë-
sit që udhëtojnë së bashku ofrohen edhe
dhoma dyshe. Akomodimi më i largët nga
shkolla është rreth 30 minuta me transport pu-
blik.

Kurset - Kurs kryesor (20 orë/ javë), 
Kurs intensiv (30 orë/ javë) 
Në këto kurse përfshihet gramatika, Italishtja e
folur si dhe idioma gjuhësore sipas nivelit të
çdo nxënësi.
Kurs superintensiv
Përfshin 20 orë mësimi në grup dhe 10 orë
mësimi individuale.
Përgatitje për të aplikuar në universitetet
Italiane.
Programi synon përgatitjen e studentëve kan-
didatë për specialitete e fusha të ndryshme.
4 javë - 30 mësime/javë nga 2 Korriku (arkitek-
ture, dizajn, inxhinieri)
12 javë - 20 mësime/javë nga 7 Maj (gjatë katër
javëve të para përfshihen: gjuhë Italiane dhe
terminologji, ndërsa gjatë periudhës së dytë:
biologji, kimi, fizik, matematikë, arkitekturë, di-
zajn dhe inxhinieri)  

Rreth shkollës
Shkolla disponon 3 godina në qendër të qyte-
tit, të cilat ndodhen vetëm disa minuta në
këmbë, larg stacionit qëndror të trenave. Kom-
pleksi ofron sallë për gjuhët e huaja, qendra të
shfaqjes së videove, sallë informatike, biblio-
tekë dhe snack-bar, si dhe lulishte e verandë.

Rreth kurseve
Kursi bazë: 15 orë mësimi në javë në grup. 
Kursi standart: 20 orë mësimi në javë në grup.
Kursi i kombinuar: 25 orë mësimi. 
Kurse të tjera:

Italishte biznesi – gjatë këtij kursi studen-
tët zhvillojnë aftësitë e komunikimit, më-
sojnë se si të zhvillojnë biseda në lidhje me
biznesin, si të negociojnë dhë bashkëbise-
dojnë, si të drejtojnë korrespondencën në
një biznes dhe si të bëjnë prezantime. 

Përgatitje universitare – ky kurs është i
ndarë në dy pjesë, pjesa e parë ka si qëllim
zhvillimin e aftësive gjuhësore – kuptues-
hmëria, degjimi, e folura. 

Fotografi – gjatë javës së parë studentët
mësojnë teknikat e filmimit, fotografisë dix-
hitale dhe bëjnë analizimin e e fotografive. 

Gatimi – kursi përfshin teorinë (4 ditë në
javë) dhe praktikë (1 mbasdite në javë)

Teatër – çdo kurs fillon me një tekst të cak-
tuar – gazetë, revistë, këngë, etj. bazuar në
tekst nxënësit duhet të pergatisin një perfor-
macë teatrale. 

Përgatitje për CIEL – përgatitje 6 javore e
specializuar për provim, që konsiston në 6
orë në javë. Data e fillimit – 23 prill; 7 maj; 8,
22 tetor

Akomodimi
Akomodimi bëhet sipas zgjedhjes së familjes
pritëse, mundësohet përdorim i kuzhinës, si
dhe një apartament për të rinjtë, rreth 45 mi-
nuta larg shkollës. 

Ekskursione
Kundrejt një pagese shtesë organizohen ek-
skursione në: Campidoglio, Castel Sant'Angleo,
3 kishat në stilin barok, etj. Gjithashtu zhvillo-
hen edhe seminare ose shfaqen filma italianë. 

Romë
Qyteti i përjetshëm

Mosha: mbi 16 vjeç
Akomodimi: Familje pritëse/aparta-
ment
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

Taksa përfshin:
Akomodim në familje pritëse ose apartament

15, 20 ose 25 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:
Çdo të dielë (perveç nivelit fillestar)
Datat për nivelin fillestar: (kursi kryesor) - 15*, 29 janar; 12*, 26 shkurt;
12*, 26 mars; 9*, 23 prill; 7*, 21 maj; 4*, 18 qershor; 2*, 16, 30* korrik;
13, 27* gusht; 10, 24* shtator; 8, 22* tetor; 5, 19* nëntor; 4 dhjetor
* është vetëm për kursin standart dhe të kombinuar 

Kurs për përgatitjen e CILS: 23 prill; 7 maj; 8, 22 tetor

6 janar; 7, 25 prill; 1 maj; 2, 29 qershor; 15 gusht; 1 nëntor; 8 dhjetor janë
festat kombëtare dhe në këto ditë nuk do të zhvillohen kurset.

Taksat në Euro:
Familje pritëse 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
Kurs kryesor 742 1012 1232 260
Standart 797 1102 1352 260
Kombinuara 947 1332 1662 370
Apartament 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
Kurs kryesor 757 1042 1272 270
Standart 812 1132 1392 270
Kombinuara 962 1362 1702 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) : 28 Euro/javë
Dhomë lluksi në apartament: 33 euro/javë
Materialet e studimit - 19 Euro
Transferim deri në aeroport:
Romë: përafërsisht 82 Euro (1 drejtim)
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Mosha: mbi 17 vjeç
Akomodim: Familje pritëse/hotel për të rinj
Studimi: 20,24 dhe 28 orë të gjuhës gjer-
mane të përgjithshme ose 20 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 për-
gjithshme

Test, materiale studimi, çertifikatë

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: 15 jan., 26 mars, 14 maj, 18 qershor, 20 gusht, 15 tet.
Fillestarët: 5 shkurt (Berlin), 5 mars, 2 prill, 1 maj, 5 qershor; 2,16
korrik, 6 gusht, 3 shtator, 1, 29 tetor
Festat zyrtare: 14, 17 prill; 1, 25 maj; 5 qershor; 3, 31 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 (2 Korrik - 26 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 (2 Korrik - 26 Gusht): € 35 /javë

Testi DAF: 175 Euro; Materiale studimi- rreth 30 Euro; Transferta nga aero-
porti Berlinit në nisje mes orës 8 dhe 20  - 75 Euro/ njërrugë; 
Pagesë për ndërrimin e kursit: min 50 Euro

Rreth kurseve
Kurset zhvillohen në mëngjes ose në mbrëmje, sipas zgjedhjes së studentëve.
Kurs i përgjithshëm – Moduli përfshin 20 orë mësimore në javë, të cilat zhvillohen gjatë mëngje-
sit ose pasdites, në varësi të nivelit të gjuhës, dhe nxnënësit ndahen në grupe prej 12-15 vetash.
Kursi i gjuhës përfshin përgatitje praktike siç janë: gramatika, fjalori, leximi, bisedimi dhe fonetika.
Kurs standard – Moduli përfshin 24 orë mësimore në javë, dhe në kursin bazë janë shtuar edhe
dy orë të tjera mësimore 2 herë në javë të cilat janë fokusuar në tema aktuale si: politika, kultura
dhe shkenca.
Kurs intensiv – Moduli përfshin 28 orë mësimore në javë. Në mbrëmjen e katërt do të zhvillohen
edhe 2 klasa shtesë, të cilat shërbejnë për të kompletuar programin kryesor. Gjithashtu, studentët
do të punojnë edhe me ushtrime gramatikore shtesë.
Gjermanishtja e biznesit – Moduli përfshin 20 orë studimi në javë, dhe është një kombinim
ndërmjet Gjermanishtes së përgjithshme dhe fjalorit për biznesin. Programi përfshin përdorimin
e materialeve moderne dhe multimediale. Për tu regjistruar në këtë kurs kërkohet një nivel mini-
mal i gjuhës A2.
Kurs Test DaF – Shkolla shërben si qendër zyrtare e vlerësimit të testit DaF, i cili vlen për pranim
në universitetet Gjermane. Kohëzgjatja e kursit është 4 javë, gjatë të cilave kombinohen 20 orë në
javë të gjuhës së përgjithshme Gjermane me 20 orë në javë përgatitje të specializuar që përfshin
teste të shumta që ndihmojnë nxënësit të familjarizohen me formatin dhe kërkesat e provimit të
pranimit ne universitetet Gjermane. Niveli minimal i kërkuar i gjuhës është C1 dhe vlerësohet në-
përmjet një testi që jepet tek zyra e Integralit përpara regjistrimit. Pasi të jenë regjistruar, maksi-
mumi tre ditë përpara fillimit të kursit, të interesuarit mund të japin testin në përfundim të tij. Da-
tat për dhënien e provimit janë: 14 shkurt; 26 prill; 14 qershor; 19 korrik; 20 shtator dhe 16 nëntor.
Munchen 17+ vjeç

Hotel për të rinjtë (mbi 18 vjeç)
Nxënësit me moshë mbi 18 vjeç mund të
akomodohen në hotel për të rinjtë.
Dhomë individuale në apartament për
moshat mbi 18 vjeç.
Nxënësit mund të akomodohen në dhomë
individuale, që mund të jetë pjesë e një gar-
soniere ose apartamenti, dhe të ndajnë kuz-
hinën dhe banjon me një familje/ pronar
shtëpie/ shok apartamenti të grupmoshave
dhe kombësive të ndryshme, të cilët mund të
mos jenë të regjistruar në një kurs gjuhësh.
Hotel standart për të rinjtë- Hotel A&O
Hoteli ndodhet afërsisht 10-20 minuta larg
shkollës me transport publik, dhe 10 minuta
larg qendrës së qytetit. Stacioni më i afërt i me-
trosë është Hackerbruecke. Dhomat janë indi-
viduale dhe të pajisura me dollap, televizor,
banjo dhe ballkon. Mëngjesi është i përfshirë
në çmim dhe kundrejt një pagese shtesë ofro-
het edhe internet Wi-Fi dhe biçikleta me qera.
Hotel i rehatshëm për të rinjtë*** (Hotel
Meininger)
Hoteli ndodhet vetëm 10 minuta larg shkol-

Shkolla në Mynih është themeluar në vitin 1977
dhe ndodhet pranë stacionit qëndror të trenave
dhe zonës së famshme të këmbësorëve Karls-
platz, e njohur si një nga vendet më të popullua-
ra në Europë. Këtu ndodhet edhe rruga e mbus-
hur me qendra tregtare e dyqane të markave të
ndryshme ndërkombëtare. Godina shkollore ës-
htë 2 katëshe dhe përfshin 11 klasa, 1 qendër
moderne multimediale e pajisur me kompjute-
ra, bibliotekë, internet kafe, sallë të përbashket
me dsitributor pijesh freskuese dhe një verandë
të bollshme me tavolina ping pongu. Gjithashtu,
ofrohet edhe internet Wi-Fi dhe me kabëll.
Akomodim Munchen
Studentët e moshës nën 18 vjeç duhet të
akomodohen në familje pritëse ose në hotel
për të rinjtë.
Familje pritëse
Familjet pritëse ndodhen në zona të ndrys-
hme të Mynihut. Shkolla mund të arrihet për
40-50 minuta me transport publik. Dhomat
janë individuale dhe dyshe, dhe janë të paji-
sura me banjo dhe kuzhinë të përbashkët.
Mëngjesi është i përfshirë.

Frankfurt

Berlin - Munchen - Frankfurt

Munchen
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lës me transport publik, dhe stacioni i më i
afërt i metrosë është Hackerbruecke. Në hol-
lin e hotelit nxënësit mund të kenë akses Wi-
Fi falas, ndërsa kundrejt një pagese shtesë
shërbimet e internetit, kuzhinës dhe barit
ofrohen edhe në dhomë. Gjithashtu, mën-
gjesi është i përfshirë në çmim.
Koha e lire dhе ekskursione
Ditët e para në Mynih janë të lodhshme dhe
njëkohësisht mjaft interesante, pasi shumica e
nxënësve bëjnë shëtitje nëpër qytet, dhe vizi-
tojnë galeri e evenimente të ndryshme kultu-
rore. Programi kulturor është mjaft i pasur dhe
përfshin vizita në objekte të ndryshme turisti-
ke, si Muzeu i Arteve Moderne, Parku Anglez,
klubi i famshëmfutbollistik Bayern Munchen
etj. Gjithashtu, organizohen ekskursione të
shumta në Alpet Bavareze, lumenjtë Chiem-
see, liqenet Amersee dhe Starnberger, qytetet
Augsburg, Regensburg dhe Salzburg, si dhe në
kështjellën Neuschwanstein.
Frankfurt  17+ vjeç
Qendra gjuhësore ndodhet në qarkun Sa-
chsenhausen, në afërsi të lumit Main, ku
ndodhen edhe shumë muze të famshëm.
Shkolla ndodhet pranë stacionit të trenit e
metrosë, përballë Sudbahnhof. Ajo ka klasa
moderne, salla për përgatitje individuale të
pajisura me sistem audio-video, sallë multi-
mediale të pajisur me kompjutera, internet
kafe, internet me kabëll si dhe Wi-Fi.
Akomodim Frankfurt
Studentët e moshës nën 18 vjeç duhen të
akomodohen në një familje pritëse ose në
hotelin për të rinjë.
Familje pritëse
Familjet pritëse ndodhen në zona të ndrys-
hme të Mynihut. Shkolla mund të arrihet në-
përmjet transportit publik për 40-50 minuta.
Dhomat janë individuale dhe dyshe, ndërsa
banjo dhe kuzhina janë të përbashkëta. Mën-
gjesi është i përfshirë në çmim, dhe kundrejt
një pagese shtesë ofrohet dhe një tjetër vakt.
Hotel për të rinjtë (mbi 18 vjeç)
Nxënësit me moshë mbi 18 vjeç mund të
akomodohen në hotel për të rinjtë. 
Dhomë individuale në apartament për
moshat mbi 18 vjeç.
Nxënësit mund të akomodohen në dhomë
individuale, që mund të jetë pjesë e një gar-
soniere ose apartamenti, dhe të ndajnë kuz-
hinën dhe banjon me një familje/ pronar

shtëpie/ shok apartamenti të grupmoshave
dhe kombësive të ndryshme, të cilët mund të
mos jenë të regjistruar në një kurs gjuhësh.
Hoteli i të rinjve. A&O.
Hoteli ndodhet 10-20 minuta larg shkollës
me transport publik. Dhomat janë të kom-
pletuara me të gjitha orenditë e nevojshme
dhe mëngjesi është i përfshirë në çmim.
Hotel i rehatshëm për të rinjtë*** (Hotel
Meininger)
Hoteli ndodhet pranë stacionit të metrosë
Messe, afërsisht 10 minuta me transport publik
nga qëndra e qytetit dhe 20 minuta larg shkol-
lës. Dhomat janë individuale dhe dyshe, të pa-
jisura me dush ose banjo dhe televizor. Holli i
hotelit është  i pajisur me oxhak me dru; kun-
drejt një pagese shtesë ofrohet: internet Wi-Fi,
kuzhinë e përbashkët, bar, kasafortë, lavratiçe
dhe makineri për tharjen e rrobave. Gjithashtu,
mëngjesi është i përfshirë në çmim.
Koha e lire dhе ekskursione
Frankfurti ofron mundësi të shumta argëtimi,
programe të pasura kulturore si dhe festivale e
ekspozita ndërkombëtare, mes të cilave mund
të veçojmë: Sallonin e Makinave, Panairin e Li-
brit, etj. Organizohen ekskursione në shtëpinë
e poetit të famshëm Goethe, Operën Alte, fa-
brikat Opel, diskoteka, etj. Kundrejt një pagese
shtesë ofrohen ekskursione gjysëm ditore në
Aschaffenburg, Darmstadt, Mainz dhe Wiesba-
den, si dhe ekskursione një ditore në Wur-
zburg, brigjet e lumit Rhein dhe Heidelberg.
Berlin - kurs 17+ vjeç 
Qendra gjuhësore është themeluar në vitin
1990 dhe ndodhet në një rrugë të qetë pranë
qendrës historike të Berlinit- Mitte, vetëm 15
minuta me këmbë larg nga simboli Berlinez
“Porta e Brandenburgut”. Stacioni më i afërt i
metrosë është Oranienburger Strasse. Shkol-
la është një ndërtesë moderne dy katëshe, e
pajisur me 15 klasa të mëdha, sallë të përbas-
hkët, verandë të madhe të mbuluar, bibliote-
kë me pajisje audio-video për përgatitje indi-
viduale, sallë multimediale me kompjutera,
internet kafe dhe akses në rrjetin Wi-Fi.
Akomodim Berlin
Studentët e moshës nën 18 vjeç duhen të
akomodohen në një familje pritëse ose në
hotelin e caktuar për të rinjë.
Familje pritëse
Akomodimi bëhet në familje pritëse që ndod-

hen në zona të ndryshme të Berlinit, afërsisht
40-50 minuta larg shkollës me transport pu-
blik. Dhomat janë individuale dhe mëngjesi
është i përfshirë në çmim. Kundrejt një page-
se shtesë ofrohet edhe një tjetër vakt.
Hotel për të rinjtë (mbi 18 vjeç)
Nxënësit e moshave mbi 18 vjeç mund të
akomodohen në hotel për të rinjtë.
Dhoma individuale në një apartament (18+) 
Nxënësit mund të akomodohen në dhoma
individuale, që mund të jenë pjesë e një gar-
soniere ose apartamenti, dhe të ndajnë kuz-
hinën dhe banjon me një familje/ pronar
shtëpie/ shok apartamenti të grupmoshave
dhe kombësive të ndryshme, të cilët mund të
mos jenë të regjistruar në një kurs gjuhësh.
Youth Hotel A&O
Ndodhet 10 minuta larg shkollës me trans-
port publik, dhe 10 vetëm minuta larg qen-
drës së qytetit. Stacioni i më i afërt i metrosë
është Hauptbahnhof (Stacioni qëndror).
Dhomat janë individuale, të pajisura me tele-
vizor dhe banjo. Mëngjesi është i përfshirë në
çmim. Hoteli ka recepsion non-stop, dhe
kundrejt një pagese shtesë ofron akses në
rrjetin Wi-Fi. Gjithashtu ekziston edhe një
mundësi për akomodimin e studentëve të
moshës nën 18 vjeç.
Hotlei i të rinjve Melninger ***
Hoteli ka dy ndërtesa. Njëra ndodhet 8 minu-
ta me këmbë larg shkollës dhe 5 minuta nga
qendra e qytetit, ndërtesa tjetra ndodhet pra-
në Stacionit Qëndror të Berlinit, vetëm 10 mi-
nuta larg shkollës me transport publik dhe 5
minuta nga qendra e qytetit. Dhomat janë in-
dividuale dhe dyshe, të pajisura me banjo,
dhe një pjesë e tyre kanë pamje nga Rei-
chstag (Selia e Parlamentit Gjerman). Gjithas-
htu, mëngjesi është i përfshirë në çmim.
Koha e lirë dhе ekskursione
Nxënësit mund të regjistrohen në programin
për të kaluar kohën e lirë, ku një pjesë e aktivite-
teve janë falas, ndërsa për të tjerat paguhet një
tarifë simbolike. Në programin e kohës së lirë
përfshihen: Turi i Berlinit – vizitë në Qendrën Kul-
turore Alternative Tacheles, teatrin Friedri-
chstadt-Palast, ndërtesën Reichstag dhe Post-
dam Platz. Kundrejt një pagese shtesë ofrohen
ekskursione në Postdam për të vizituar Sansouci
dhe New Palais, qytetin e vjetër dhe kështjellën
Cecilienhof, në të cilën më 1945 është zhvilluar e
famshmja “Konferenca e Postdamit” etj.

Berlin
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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: 2 - 29 Korrik

30 Korrik – 26 Gusht 
Kohëzgjatja e kursit: 4 javë
Nivelet e kursit: A2-C2

Tarifa përfshin:

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 

Datat e fillimit dhe tarifat ne 
Euro:
Familje Korrik 2, 30 € 1860
Apartament Korrik 2, 30 € 1660
Hotel për të rinjtë** Korrik 2, 30 € 2060
Hotel për të rinjtë*** Korrik 2, 30 € 2580

Shpenzimet opsionale:
Çertifikate pëe kreditet ECTs: 45 €
Materialet e studimit: - aprox. 30 €
Transferim në dhe nga Berlin, Frankfurt, aeroporti dhe transporti
nga Hamburg dhe 75 €/vajtje.

Kursi:
Kursi është ideuar si një iniciativë e përbashkët
ndërmjet mësuesve të Shkollës së Gjuhëve të
Huaja dhe lektorëve të Shkollës Nderkombëtare
të Menaxhimit (ISM), e cila disponon katër kam-
puse dhe është një nga shkollat më të mëdha të
biznesit në Gjermani. Moduli është një kombinim
i programit bazë të mësimdhënies Gjermane, dhe
seminareve dhe projekteve aktuale të punes që
lidhen me njohuritë rreth kulturës dhe civilizimit,
duke u bazuar në udhëzimet e një lektori nga
ISM. Gjatë seminareve nxënësit diskutojnë tema
që lidhen me sociobiologjinë, jetën kulturore dhe
ekonomike në Berlin, Frankfurt, Hamburg dhe
Mynih. Kombinimi i teorisë dhe praktikës u mun-
dëson nxënësve të njihen me eksperienca të vër-
teta jetësore dhe të zgjerojnë dituritë e tyre rreth
botës. Gjtatë kohës së lirë studentët mund të or-
ganizojnë shëtitje në natyrë ose ekskursione.

Mësimet e mëngjesit
Moduli përfshin 20 mësimi në javë për të gjitha
nivelet e gjuhës. Programi mësimor i nxënësve
do të fokusohet kryesisht në: lexim, shkrim,
dëgjim dhe aftësitë e komunikimit.

Seminaret dhe panairet e punës
Çdo javë do të zhvillohen katër seminare, të ci-
lat do të drejtohen nga lektorë të zgjedhur nga
Universiteti ISM. Programi përfshin 8 projekte
mësimore , për të cilat nxënësit do të ndahen
në disa grupe të vogla. Temat e projektit lidhen
me sociobiologjinë dhe jetën kulturore e eko-
nomike të Gjermanisë. Në fund të kursit nxënë-
sit bëjnë një test dhe një prezantim përpara
nxënësve të tjerë dhe mësuesve të shkollës. Pas
përfundimit me sukses të kursit, kundrejt një
pagese shtesë nxënësit mund të pajisen edhe
me një çertifikatë që vlen 6 kredite ECTS.

Projekti i punës
Projekti i punës është ideuar dhe pasuruar me
seminare javore dhe panaire pune. Përmbjatja e
tij varion në bazë të veçorive dhe tipareve krye-
sore të qytetit dhe vizitave kulturore dhe eskur-
sioneve të organizuara gjatë kursit.
Shëmbuj të temave të projektit: 

Berlin
Metropoli: E shkuara, e tashmja dhe e ar-
dhmja e kryeqytetit Berlin 
Frankfurt
Para, Para, Para: Jeta ekonomike dhe finan-
ciare e Gjermanisë

Hamburg
Porta hyrëse në botë: Globalizimi nga toka, uji
dhe ajri
Munich
Mes laptopit dhe veshjeve tradicionale Bava-
reze (Lederhosen): Kryeqendra e teknologjisë
Gjermane.

Vlerësimi përfundimtar
Në përfundim të kursit zhvillohet një test special
gjuhe si dhe bëhet prezantimi i projekteve të rea-
lizuara gjatë programit mësimor. Bazuar në rezul-
tatet e arritura, nxënësit pajisen me një çertifika-
të pjesëmarrjeje dhe një dokument shtesë që
pasqyron arritjet dhe performancën e tyre. Pas
përfundimit me sukses të kursit, nxënësit mund
të marrin 4 kredite ECTS, bazuar në Sistemin Eu-
ropian te Transferimeve dhe akumulimit dhe ak-
reditimit të arritjeve arsimore nga institucionet e
tjera të arsimit të lartë. Kriteret 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 i nxënësve bëhet në dho-
ma individuale në familje pritëse, të cilat ndod-
hen në zona të ndryshme te qytetit. Distanca e
maksimale e udhëtimit nga banesa për në
shkollë është 40-50 minuta me transport publik.
Mëngjesi është i përfshirë në çmim.
Hotel për të rinjtë** - Hotelet për të rinjtë
ndodhen 10-20 minuta larg shkollës, me trans-
port publik. Dhomat janë individuale dhe të pa-
jisura me banjo. Gjithashtu, mëngjesi është i
përfshirë në çmim.
Hotel për të rinjtë*** - Hotelet për të rinjë
ndodhen 10-20 minuta larg shkollës, me trans-
port publik. Dhomat janë individuale dhe të pa-
jisura me TV dhe banjo. Gjithashtu, mëngjesi ës-
htë i përfshirë në çmim.
Dhoma teke ne një apartament  (18+)
Duke zgjedhur këtë opsion, nxënësit mund të
akomodohen në dhoma individuale, që mund të
jenë pjesë e një garsoniere ose apartamenti, dhe
të ndajnë kuzhinën dhe banjon me një familje/
pronar shtëpie/ shok apartamenti të grupmos-
have dhe kombësive të ndryshme, të cilët mund
të mos jenë të regjistruar në një kurs gjuhësh. 

Koha e lirë dhe ekskursionet
Organizohen shëtitje nëpër vënde të bukura si
dhe ekskursione në qytetet aty pranë.

International Summer University
Berlin, Munich, Frankfurt, Hamburg
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Mosha: 18+
Akomodimi: apartament/familje/studio
Kurset: 20, 25 ose 30 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: E dielë – E dielë
Periudha: Gjatë gjithë vitit
Gjuhët: Anglisht, Gjermanisht
Grupet: maksimumi 12 studentë

Taksa përfshin:
Akomodimi në familje pritëse 

Programi në varësi të kursit të zgjedhur

Testim i njohurive të gjuhës

Përdorim i materialeve studimore

Çertifikatë pas përfundimit të kursit

Aktivitete argëtuese në kohën e lirë

Përdorim i interentit

Telefon 24/24 orë në rast emergjence

Datat e fillimit dhe tarifat në Euro:
Kurs 30+: 25 qershor – 19 gusht;
Përgatitje për testin DAF: 15 janar; 26 mars; 14 maj; 18 qer.; 20 gusht
Përgatitje për Telc C1: 26 mars; 14 maj; 18 qershor
Përgatitje për Goethe: 1*, 29 janar; 26* shkurt; 26 mars; 23* Prill; 28
maj; 25*qershor; 23 korrik; 20* gusht; 17 shtator; 15* tetor; 12 nëntor
*Vetëm për nivelin B1 të gjuhës
Çdo kurs tjetër: Çdo e dielë

Familje pritëse: 2 javë 3 javë 4 javë Javë shtesë
Kurs fillestar – 20 orë € 697 € 1060 € 1423 € 339
Kurs 30+ – 20 orë € 777 € 1180 € 1583 € 379
Kurs standart – 25 orë€ 777 € 1180 € 1583 € 379
Kurs intensiv – 30 orë€ 957 € 1450 € 1943 € 459
Kurs fillestar 20 orë/javë + 10 orë klasa individuale

€ 1497 € 2260 € 3023 € 724
Kurs fillestar 20 orë/javë  + 10 orë Gjermanishte Biznesi

€ 1627 € 2455 € 3283 € 784

Kurse përgatitore për provime– 4 javë tarifë shkolle + 5 jav
€ 2305

Tarifat shtesë:
Kulmi i sezonit (25 qershor – 19 gusht) - € 80/javë; Akomodimi - € 40/javë
Depozitë për dëme dhe humbje të celësave : € 100 (paguhet në mbërritje
dhe rikthehet në fund të kursit në rast se s’ka dëmtime)
Tarifa e pastrimit: € 30 (e parimbursueshme; paguhet në mbërritje)
Transferta tek/nga aeroporti I Berlinit: € 60 (një drejtim)
Akomodimi në apartament (mëngjesi i përfshirë): duke filluar nga € 221/javë
Tarifat e provimeve: Test DAF: € 175; Telc C1: € 150; Goethe: € 200 – 295

Berlin College

Shkolla
Është e vendosur në një nga rajonet më modern të
Berlinit – Prenzlauer Berg. Distancë e shkurter nga
Island Museum, Brandenburg Gate; Reichstag dhe
nga qendra tregtare Hackescher. Shkolla shtrihet
në një hapësirë prej 9000 m2 dhe ka një kopësht të
mrekullueshëm. 

Kursi
Të gjitha kurset janë të fokusuara në aftësitë bazë
të gjuhës: dëgjim, shkrim, lexim dhe bisedim. Bise-
dimet në klasë, bisedat dhe angazhimi në klasë
ndihmon në zhvillimin e shprehjeve verbale, fjalo-
rin dhe strukturën e fjalive. Gramatika është studi-
uar nëpërmjet testeve informative dhe stimuluese
që ofrojnë një sfond kulturor, politik dhe historik.
Disa nga temat më të prekura në klasë përfshijnë:
marrëdhëniet, jetën shoqërore, punën, historinë e
Berlinit, identitetin kulturor etj.
Kursi fillestar: 20 orë gjuhe në javë në një grup
prej maksimumi 12 persona 
Për moshat 30+– 20 orë gjuhe në javë në një grup
prej maksimumi 12 persona
Kurs standart: 25 orë gjuhe në javë në një grup
prej maksimumi 12 persona
Kursi intensiv: 30 orë gjuhe në javë në një grup
prej maksimumi 8 persona
Kurs fillestar + tarifat individuale: 20 orë gjuhe
në javë në një grup prej maksimumi 12 persona në
kombinim me 10 orë mësim individual 
Kurs fillestar + mësim individual për Gjermanis-
hte Biznesi: 20 orë gjuhe në javë në një grup prej
maksimumi 12 persona, kombinon 10 klasa me
mësime individuale të cilat fokusohen në një disi-
plinë të specializuar, e cila mund të jetë: Gjermanis-
hte biznesi e përgjithshme, Drejtësi, Gazetari, Mje-
kësi, Gjermanishte për mësuesit.
Kurs fillestar + kurse përgatitore për provime:
20 orë gjuhe në javë në një grup prej maksimumi
12 persona + 10 orë përgatitje për provime në një
grup prej maksimumi 6 personash. Ky kurs zgjat 4
javë dhe nëse studentët planifikojnë të japin provi-
min përfundimtar, duhet të prenotojnë  akomo-

dim për pesë javë. Përgatitja është ofruar për këto
provime:  Test DAF, Telc C1, Goethe B2 - C2. 

Akomodimi
Familje pritëse:- Studentët janë të akomoduar
në dhoma teke. Nëse ata dëshirojnë, mund të
kërkojnë mëngjesin ose mëngjesin dhe darken
(me një tarifë shtesë).
Dhomë teke në një apartament: Studentët
kanë opsionin të akomodohen në dhoma teke
(pjesë e një apartamenti) në kampusin e shkol-
lës ose në një apartament të vendosur vetëm 20
min larg shkollës me transport publik. 

Sport dhe aktivitete argëtuese 
Një herë në javë për studentët organizohen se-
minare falas, të cilët mbulojnë tema si: letërsi, art,
kinema ose histori Gjermane. Gjatë fundjavave
organizohen ekskursione interesante në qytete
si: Leipzig, Potsdam, Schwerin, etj. Studentët nuk
paguajnë për guidën turistike, por do t’i duhet të
paguajnë tarifa shtesë për hotelin ku do të flenë
atë natë, transportin etj. 
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Konstanz, 
Kurs TestDaF
Mosha: mbi 18 vjeç
Akomodimi: kampus
Kurs intensive: 30 orë/ javë
Mbërritja/ Nisja: e dielë - e shtunë
Periudha: 2-22 prill; 29 tetor; 11 nëntor
Kohëzgjatja: 2 javë
Niveli i studimit: C1 – C2
Grupet: max. 10 nxënës 

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus

Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)

30 orë studimi të gjuhës gjermane në javë

Test, materiale studimi

Çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit

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

Program sportive dhe argëtimi

Akses në internet, barbeque

Përdorim i të gjitha mjeteve të kampit

Telefon 24/24 për çdo rast urgjence

Data e fillimit:
Fillimi i kursit:
9 prill, 29 tetor

Datat e provimit Daf:
26 prill, 16 nëntor

Datat e fundit të regjistrimit për provimin:
29 mars, 19 tetor

Taksa në Euro
2 javë 1560 Euro 

Depozitë për dëme dhe humbje të celësave : € 50 (paguhet në
mbërritje dhe rikthehet në fund të kursit në rast se s'ka dëmtime)

Transfer deri në aeroport:
Zurich : 55 euro ( 1 rrugë)

Taksë shtesë sipas kërkesës:
Taksë për provimin Test DaF: 175 euro
Ditë shtesë: 50 euro

Mosha: 12 - 17 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e dielë - e dielë
Periudha: 25 Qershor - 20 Gusht
Kohëzgjatja: 2 – 8 javë
Niveli i studimit: A2-C2
Grupet: max. 12 nxënës 

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus

Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)

20 orë studimi të gjuhës gjermane në javë

Testim për përcaktimin e nivelit të njohurive

Material studimi dhe çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit

1 ekskursion ditor çdo javë

1 ekskursion gjysëm ditor çdo javë

2 aktivitete sportive ose argëtimi çdo ditë

Akses në qendrën e kampit

Sigurim mjeksor

Mbikqyrje të përhershme të nxënësve

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

Telefon 24/24 për çdo rast urgjence

Data e fillimit:
Çdo të diel, duke filluar që nga 25 qershori, duke patur parasysh për-
fundimin e kampit në 20 gusht. 

Taksa në Euro:
2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
€ 1810 € 2670 € 3530 € 860

Depozitë për dëme dhe humbje të celësave : € 100 (paguhet në
mbërritje dhe rikthehet në fund të kursit në rast se s'ka dëmtime)

Taksë shtesë për transferim jashtë 
intervalit kohor:
Aeroport Munchen : 150 euro (1 rrugë)

Taksa shtesë:
Ditë shtesë : afërsisht 100 euro

Kamp aventurash,
afër Munchen

Rreth qytetit dhe shkollës
Shkolla ndodhet në një hotel me arkitekturë ti-
pike alpine i cili është rinovuar së fundmi.  Ai
ndodhet buzë liqenit Spitzingsee, një nga liqe-
net më të pastër të Gjermanisë, afërsisht 50 km
në jug të Mynihut. Hoteli ofron pamje mahni-
tëse të liqenit edhe maleve përreth. Nxënësit
kanë në dispozicion bibliotekë, sallë sporti,
sauna, mensë, mur të përshtatur për alpinizëm
dhe një ambjent të përbashkët me televizor.

Akomodim
Akomodimi bëhet në hotel në dhoma me tre
ose katër krevate, të pajisura me banjo të
përbashkët. Në çmim përfshihen të trija vak-
tet, të cilat shërben në mensën e shkollës.

Rreth kursit
Kursi rekomandohet për të gjithë të apasionuarit e
aventurave alpine. Orët e gjuhës Gjermane zhvillo-
hen në mëngjes dhe kombinohen me aventura të
ndryshme gjatë pasditeve, të tilla si: ekspedita al-
pine duke përdorur GPS, çiklizëm malor, not në uj-
varë, etj.

Sport dhe koha e lirë
Qëndra sportive ofron: sauna, ambjent të
përbashkët me televizor, sallë gjimnastike si
dhe mur të përshtatur për alpinizëm. Kun-
drejt një pagesë shtesë ofrohen edhe: alpini-
zëm, rafting, kanoe, çiklizëm malor ose rap-
pel (zbritje me litar). Gjatë mbrëmjeve orga-
nizohen shfaqje  filmash të ndryshëm, disko-
tekë, barbeque, lojra dhe ekskursione me
zjarre përreth tendave dhe kalimi i natës në
tendë.

Ekskursione
Ekskursionet organizohen për në qytetin e
Mynihut dhe në destinacione të tjera mjaft
interesante e piktoreske të Alpeve Bavareze,
ku mund të vizitohen edhe liqenet e mrekul-
lueshme Shliersee dhe Tegernsee.
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Rreth shkollës dhe akomodimit
Shkolla ndodhet vetëm 10 minuta në këmbë
nga universiteti dhe 5 minuta larg liqenit. Ajo
është e pajisur me sallë për dhënien e provi-
meve, oborr të madh dhe një ambjent të për-
bashkët me televizor dhe Wi-Fi. Akomodimi
bëhet në kampusin e shkollës, në dhoma in-
dividuale ose dyshe, me banjo më vehte. Në
çmim përfshihen të trija vaktet si dhe fruta
gjatë ditës.

Kurs përgatitor për Testin DaF
Shkolla është një qendër e akredituar për dhë-
nien e Testit DaF, i cili njihet nga të gjitha univer-
sitetet Gjermane. Ky kurs dy javor përfshin
përgatitje të specializuar për provimin e prani-
mit në universitetet vendase. Niveli minimal
gjuhësor i kërkuar për kursin është C1, dhe për-
caktohet nga një test që zhvillohet në zyrën e
Integralit përpara regjistrimit në këtë kurs. Në
përfundim të kursit, jepet një provim për të cilin
është i detyrueshëm një regjistrim paraprak.

Sport
Shkolla nuk ka një kompleks sportiv të vetin,
por nxënësit mund të përdorin fushat sportive
të qytetit për të praktikuar sporte të ndryshme
si: badminton, basketboll, futboll, not në liqen,
volejboll dhe të tjera.

Ekskursione 
Gjatë kohës së lirë organizohen ekskursione në:
Stuttgart, Freiburg, Friedrichshafen, Tuebingen,
Überlingen, Schaffhausen për të vizituar ujëva-
rat e Rinit, ishullin e luleve dhe të fluturave Mai-
nau, Meersburg, Zurich, Basel, St. Gallen dhe
destinacione të tjera.

Rreth qytetit 
Frankfurti renditet si qyteti i pestë në Gjermani
për nga madhësia, me një popullsi afërsisht
690 mijë banorë. Frankfurti njihet edhe si krye-
qyteti financiar i Gjermanisë dhe vetë Europës,
dhe jo rastësisht këtu ndodhet edhe Banka
Qendrore Europiane. Shumica e ndërtesave
janë shumë të larta e të vendosura kryesisht
në qendër të qytetit. Për këtë arsye ka marr
dhe nofkën “Manhattan”, pasi i ngjason shumë
lagjes së famshme të New York. Frankfurti ka
shumë muze dhe i ofron turistëve të tij mun-
dësinë për të vizituar: Katedralen St. Bartolo-
meu, Operën Alte, Kishën St. Paul, si dhe shtë-
pinë e poetit të famshëm Goethe, etj.

Kurset 
I përgjithshëm – Kursi përfshin 20 orë të
gjuhës Gjermane në javë.
Intensiv – Në kursin e përgjithshëm shtohen
edhe 2 orë studimi në javë, gjatë dy pasditeve.

Akomodimi
Nxënësit akomodohen në hotelin për të rin-
jtë "A&O", në dhoma dyshe ose katërshe, të
pajisura me banjo në dhomë. Disa kate të
hotelit janë rezervuar vetëm për nxënësit
dhe ka përfaqësues të shkollës të cilët mbi-
këqyrin 24 orë për të siguruar rregullin dhe
disiplinën në hotel. Përfaqësuesit e shkollës
akomodohen në të njëjtin kat me nxënësit
dhe mësimi zhvillohet në të njëjtën godinë.
Hoteli ka një kafene në taracë e cila ofron një
pamje shumë të bukur të qytetit të Frankfur-
tit. Akomodimi përfshin 3 vaktet, ndërsa
shërbimi i lavanderisë ofrohet kundrejt një
pagese shtesë.

Koha e lirë dhe ekskursione

Qendra ofron një gamë të gjerë aktivitetesh të
organizuara, të tilla si: lojra, sport dhe vizita në
destinacione të ndryshme turistike. Gjithashtu
organizohen edhe ekskursione një ditore të ci-
lat zhvillohen në një nga ditët e lira.

Mosha: 14 -17 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20  ose 24 orë/ javë
Mbërritja / nisja: e diel - e shtunë
Periudha: 25 qershor - 5 gusht
Kohëzgjatja: 2 - 6 javë
Niveli i studimit: А2 - С1
Grupi: maksimumi 15 nxënës 

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus

Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)

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)

Akvitete të organizuara

Abonim për transportin publik

Transferim nga/ deri në aeroportin e Frankfurtit (ndërmjet
orëve 8:00-20:00)

Telefon 24/24 orë në rast urgjence

Datat e fillimit
Çdo të diel duke filluar që nga 25 qershor, duke patur parasysh
mbarimin e kursit në 5 gusht.

Taksa në Euro:
Kurs i përgjithshem 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë

Dhomë dyshe € 1620 € 2370 € 3120 € 750 
Dhomë me 4 krevate € 1470 € 2145 € 2820 € 675

Kursi intensive 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë

Dhomë dyshe € 1720 € 2520 € 3320 € 800
Dhomë me 4 krevate € 1570 € 2295 € 3020 € 725
Depozitë për dëme: 50 euro (pagohet në mbërritje dhe rimbursohet
në fund, në rast se nuk ka patur dëme).

Taksa shtesë:
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

Kurs për të rinjtë, Frankfurt
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Kështjella Salem: 9 - 12; 12 - 14 vjeç
Spetzgart: 14 - 16 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: në funksion të kursit
Periudha: 2 Korrik - 5/6 Gusht
Mbrritje/Ikje: e shtunë-e shtunë/e
dielë
Grupet: maks. 10 nxënës

Taksa përfshin:
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

Vëzhgim i përhershëm i nxënësve

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 10:00 - 16:00

Datat e fillimit dhe taksat në Euro: 
Kështjella Salem (9-12) 22 korrik - 5 gusht 2350 Euro
Kështjella Salem (12-14)22 korrik - 6 gusht 2350 Euro
Spetzgart (14 - 16) 22 korrik - 6 gusht 2350 Euro

Taksë shtesë për transferim jashtë intervalit
të orarit:
Zurich me taksa të përfshira: rreth 120-150 Euro/ 1 drejtim

Schule Schloss Salem

Kështjella Salem 
12-14 vjec, (22 korrik - 6 gusht)
Anglisht ose Gjermanisht:
Rreth shkollës:
E ndodhur mes një natyre të mrekullueshme,
vetëm10 km larg liqenit Konstanz, Kështjella
Salem është ndërtuar sipas stilit të manasti-
reve mesjetare dhe mund të konsiderohet si
një perlë e arkitekturës cisterciane. Shkolla ka
një biblotekë të madhe, klasa komode dhe
atelie të shumta për zhvillimin e aktiviteteve
artistike.

Rreth kursit
Orari i mëngjesit përfshin 2 orë të lëndëve
akademike (duhet të zgjidhet një lëndë): An-
glisht, Gjermanisht për fillestarë, Gjermanis-
hte e avancuar, shkenca të natyrës dhe tek-
nologjisë, sfida matematikore, përgatitje ma-
tematike; 2 orë lëndë arti (mund të zgjidhen
3 lëndë): Fotografi, gdhendje druri, pikturë,
tekstile, xhirim filmi, robotikë; Ndihma e
shpejtë (mund të zgjidhen 2 lëndë): Ndihmë
në rast zjarri, teknikat e shpëtimit të jetës,
dhënie e ndihmës në det të hapur, dhënie e
ndihmës së shpejtë për personat e plagosur.

Akomodimi
Pas mbërritjes në shkollë, djemtë dhe vajzat
do të ndahen në krahë të ndryshme të kës-
htjellës dhe më pas do të akomodohen në
dhoma me nga 2 ose 4 krevate, me banjo të
përbashkët në çdo kat. Secili krah i ndërtesës
është i pajisur me dhomë ndenjeje dhe ban-
jo me kabinë dushi.

Sport, ekskursione dhe kohë
argëtimi
Nxënësit mund të zgjedhin katër nga aktivite-
tet e mëposhtme: break dance, sporte me

Reth shkollës:
Schule Schloss Salem është themeluar në vitin 1920, dhe qendra e saj ndodhet në kështjellën Spetzgart. Kjo shkollë ka terrene të shumta
sportive, qendër multimediale dhe klasa moderne. Kursi i verës ofron mundësi për përfitimin e një burse për studime në shkollë të mesme.

skuadra, hockey dhe sporte të ndryshme si:
not, golf, gjuajtje me hark, tenis, lundrim etj.
Përveç këtyre ata mund të zgjedhin edhe 3
nga opsionet e mëposhtme: turne me biçik-
letë përgjatë bregut të Liqenit Kostanz; lun-
drim, të kalojnë natën në mal, kayaking dhe
ekskursione të ndryshme.

Kështjella Salem
9-12 vjec, (22 korrik - 5 gusht)
Anglisht ose Gjermanisht

Rreth shkollës
E ndodhur mes një natyre të mrekullueshme,
vetëm10 km larg liqenit Konstanz, Kështjella
Salem është ndërtuar sipas stilit të manastireve
mesjetare dhe mund të konsiderohet si një
perlë e arkitekturës cisterciane. Shkolla ka një
biblotekë të madhe, klasa komode dhe atelie të
shumta për zhvillimin e aktiviteteve artistike.

Rreth kursit
Kampi veror është një mundësi ideale për fë-
mijët, për të krijuar një ide se si jetohet në një
shkollë me konvikt, për të përjetuar një aven-
turë dhe për të parë nëse Salem është shkolla
në të cilën do të donin të vazhdonin më tej
arsimimin e tyre. Kërkohet të paktën një nivel
fillestar i gjuhës Gjermane: Mund të zgjedhin
2 ose 3 lëndë nga modulet e mëposhtme:
Moduli i “Arsimimit” përfshin lëndët: Gjer-
manisht, Gjermanisht për të huajit, Anglisht,
shkrim librash, matematikë praktike, Mini-Uni-
versitet. Përbëhet nga 3 orë mësimi në mën-
gjes, me grupe me nga 6 deri në 10 nxënës.
Moduli “Praktik” përfshin: Art, cirk, mjedis,
“Në skenë” dhe windsurfing. Fillimisht nxënë-
sit do të marrin 2 klasa teorike, ndërsa në
mbrëmje ata do të kene klasa praktike për
aktivitetet që kanë zgjedhur.
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Aventura në mal: Ski në ujë, çiklizëm malor
dhe aktivitete të tjera për ata që pëlqejnë
sportet.
Relaks në natyrë: Aktivitete relaksi si shë-
titje, not dhe çiklizëm.
Tenis: Stërvitja bëhet në fushat e shkollës
nën mbikqyrjen e trajnerëve me eksperiencë.
Sporte ujore: Kanotazh, windsurfing, ski në
ujë, etj.
Qeramikë: Mësues me eksperiencë do të
mësojnë nxënësit si të përgatisin një projekt,
krijojnë dhe dekorojnë objektet e tyre të qe-
ramikës.
Art dhe dizajn: Dekorim bluzash, bërje biz-
huterish, etj.
Aktrim: Mësues me eksperiencë do ndih-
mojnë nxënësit të përgatiten për perfor-
manca teatrale që do të zhvillohen në
përfundim të kursit.
Cirk: Nxënësit do të mësojnë të xhonglojnë,
akrobacitë dhe aftësi të tjera cirku.
Muzikë: Për të gjithë ata që duan të zhvil-
lojnë aftësitë e tyre muzikore.

Projekt teatri:
Nxënësit mund të marrin pjesë në projektin e
teatrit të përbashkët dhe në përfundim të kur-
sit do të performojnë një shfaqje përpara publi-
kut të shkollës. Ata do të marrin pjesë në të
gjitha etapat: prapaskenë, skenografi, make up
(makjazh), muzikë dhe aktrim.

Ekskursione
Nxënësit mund të zgjedhin 2 nga opsionet e
mëposhtme: ngjitje në mal (deri në 6 km) me
një natë qëndrimi në vilë alpine, vizitë dhe
qëndrim për një natë në Freiburg, kajak dhe
një natë në çadër kampingu, vizitë në rrëno-
jat e kështjellës Hohentwiel.

Akomodimi
Akomodimi bëhet në dhoma me nga 2 ose 4
krevate, të cilat ndodhen në pjesë të veçanta
të kështjellës. Çdo seksion akomodimi është i
pajisur me dushe, kuzhinë dhe dhomë nden-
jieje për relaksimin e nxënësve.

Sport
Nxënësit mund të përdorin terrene të shkël-
qyera sportive, që përfishjnë: fusha tenisi,
sallë gjimnastike, pishinë dhe portin e jah-
teve të vetë shkollës.

Koha e lirë
Organizohen aktivitete orientimi dhe lojra
zbavitëse si psh.: zbulimi i objekteve, krijimi i
një harte gjeografike, ndërtimi i një kasolleje
ose i një strehimi duke përdorur materiale
rrethanore. Fëmijët njihen edhe me artin tra-
dicional të cirkut në Hohenfels, ndërsa instruk-
torët me eksperiencë u mësojnë numra të
ndryshëm akrobacie, ekilibri, ecjen mbi litar
ose mbi top. Natën e fundit trupa e një cirku
do të dhurojë spektakël për të gjithë nxënësit.
Gjithashtu, organizohen ekskursione në liqe-
nin Kostanz dhe parkun e kafshëve Affenberg.

Spetzgart
Shkollë verore anglo-gjermane
14-16 vjeç, anglisht ose gjer-
manisht (22 korrik - 6 gusht)

Rreth shkollës
Kurset zhvillohen në shkollën Salem, që
ndodhet në kështjellën Spetzgart. Nxënësit
duhet të kenë një nivel mesatar të gjuhës
Angleze, pasi është gjuha kryesore e komuni-
kimit në shkollë.

Kurset në gjuhën gjermane
Ofrohen tre nivele të gjuhës Gjermane: Filles-
tar - Gjermanishtja për bisedim; Mesatar -
lexim dhe komentim i teksteve, artikujve dhe
pjesëve teatrale; I avancuar - nxënësit me
nivel të avancuar mësojnë letërsinë dhe
shkruajnë ese të temave të ndryshme. Në
përfundim të kursit nxënësit do të hartojnë
një revistë.

Kurset në gjuhën angleze
Nxënësit përmisojnë aftësitë e tyre në të
shkruar dhe të folur nëpërmjet Anglishtes së
biznesit dhe asaj letrare.

Akomodim
Nxënësit akomodohen në konvikte komode,
në dhoma me dy krevate. Çdo kat është i pa-
jisur me banjo me dush dhe dhomë ndënjeje
me televizor.

Sporti dhe koha e lirë
Çdo pasdite ofrohet një program sipas zgjed-
hjes së vetë nxënësve:
Sailing: Ky kurs është i përshtatshëm për
nxënësit që dinë të lundrojnë dhe kanë njo-
huri në këtë fushë. Nxënësit do të mund të
përmirësojnë aftësitë e tyre teknike dhe
praktike të lundrimit në portin shkollor në li-
qenin Kostanz.
Alpinizëm: Ajo zhvillohet në kampin sportiv
pranë Radodolfzell, si dhe jashtë përgjatë
bregut të lumit Danub.
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Bad Schussenried
Kurs 10 - 13 vjeç:  25 orë/javë
Kurs 14 - 17 vjeç:  30 orë/javë
Akomodimi: kampus
Mbërritja/ Nisja: e dielë - e shtunë
Kurs high season - 11 Qershor - 19 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

1 ekskursion gjysmë ditor çdo javë

Aktivitete sportive dhe zbavitjeje çdo ditë

Disko dhe barbeque një herë në javë

Akses në bazën e shkollës

Akses në internet

Mbikqyrje të përhershme të nxënësve

Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence 

Transferim nga/deri në aeroportin e Zurich

Datat e fillimit dhе Taksat në Euro:
Kurs gjithë vitin: Çdo të dielë në vit
Për fillestarë: 5 shkurt; 12 mars; 16 prill; 21 maj; 25 qershor; 2, 30
korrik; 3 shtator; 8 tetor; 12 nëntor

Festat zyrtare: 1 Maj; 3 tetor; 1 nëntor; 25 dhjetor - nuk ka mësim
në këto data.
Kurset verore: 11 qershor - 19 gusht

2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
Kurs gjithë vitin € 1920 € 2780 € 3640 € 860
Kurs veror € 1990 € 2855 € 3780 € 895

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: 50 EUR

Taksë për provimet TELC Deutsch: 70-110 EUR

Aktivitete sportive ekstra:
Tenis në çift në sallë (pa trajner): 60 EUR (2 orë/javë) (28 maj - 26 gusht)

Weimar
Qyteti
Popullsia e Weimar është afërsisht 65 000
banorë, dhe qyteti ndodhet 60 kilometra larg
nga Leipzig. Në Weimar shumë ka parqe të
bukur dhe mjaft vende interesante për të viz-
ituar, gjë që e bëjnë vendin një destinacion
mjaft të pëlqyer turistik.

Shkolla dhe akomodimi
Programi dhe akomodimi zhvillohen në
hotelin për të rinjtë “A&O”, i cili ndodhet në
një zonë të qetë fare pranë qendrës historike
të qytetit, e rrethuar me pemë frutore dhe
kopshte të vegjël privat. Dhomat e nxënësve
janë të pajisura me dy ose kater krevate dhe
banjo individuale. Disa nga katet e godinës
janë zënë tërësisht nga nxënësit e qendrës
gjuhësore. Rregulli dhe disiplina sigurohen
gjatë gjithë kohës nga përfaqësuesit e shkol-
lës të cilët janë akomoduar në të njëjtët kate
me nxënësit. Gjithashtu ofrohet dhe Wi-Fi,
dhe te trija vaktet janë të përfshira në çmim.

Programet
Kursi bazë - Zhvillohet në mëngjes dhe përf-
shin 20 orë mësimore në javë.
Kursi intensiv (24 mësime/javë)
Kursit të përgjithshëm i shtohen 2 herë në
javë, 2 orë mësimore shtesë.

Sporti dhe koha e lirë
Për ata nxënës që pëlqejnë sportin, qendra
ofron disa alternativa si psh.: futboll, basket-
boll, table tennis, bilardo etj. Qëndra e Weimar
ndodhet më pak se 30 minuta larg në këmbë,
gjë që u mundëson nxënësve të admirojnë
monumentet e shumta të zonës. Gjithashtu
qendra e qytetit mund të arrihet për rreth 10
minuta me autobus, pasi aboneja e trans-
portit publik është e përfshirë në çimim.

Ekskursionet
Në çmim përfshihen 2 ekskursione në javë:
një ekskursion ditor dhe një gjysëm ditor në
njërin nga vendet më interesnate në Weimar
dhe në zonat përreth tij. 

Mosha: 12-16 vjeç
Akomodimi: rezidencë
Mësimet: 20-24 orë/javë
Ditet e udhëtimit: E dielë– E shtunë
Datat: 25 Qershor – 29 Korrik
Kohëzgjatja: 2-5 javë
Niveli i gjuhës: A2-B2
Grupe me 15 nxënës

Taksa përfshin:
Qëndrim në rezidencë

20 ose 24 mësime në Gjermanisht/javë

Testi hyrës për vendosjen e nivelit të gjuhës

Materialet e studimit

Çertifikatë për mbarimin e kursit

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

1 ekskursion gjysëm ditor/javë

Abone për trasportin publik

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 25 Qershori që konsiston me mbarimin e
kursit me 29 Korrik 

Pagesat në Euro:
2 javë 3 javë 4 javë Javë shtesë

Kryesore € 1600 € 2275 € 2950 € 675
Intensiv € 1700 € 2425 € 3150 € 725
Depozitë për dëme dhe humbje të celësave : € 50 (paguhet
në mbërritje dhe rikthehet në fund të kursit në rast se s'ka
dëmtime)

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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Rreth qytetit dhe shkollës
Qyteti turistik Bad Schussenried është një des-
tinacion mjaft i njohur në Gjermani për SPA
(sauna dhe banjo trmale). Qendra e gjuhëve
të huaja ndodhet në një kompleks modern
me kapacitet mbi 300 nxënës, dhe është qen-
dra më e madhe e këtij lloji në Gjermani. Ajo
është e pajisur me sallë kompjuterash, pishinë
me sistem ngrohjeje, fusha tenisi, mur për
ngjitje (alpinizëm), sauna dhe shumë aktivite-
te të tjera.

Kurset
Kurs 10 - 13 vjeç: Programi përfshin 25 orë
të gjuhës Gjermane në javë.
Kurs 14 - 17 vjeç: Ky program përfshin 30
orë mësimi në javë dhe mundëson përgatit-
jen për dhënien e provimit TELC Deutsch A1 -
B2, regjistrimi për të cilin bëhet 23 ditë para
përfundimit të kursit. Datat e provimeve: 14
korrik; 4 gusht; 18 gusht

Akomodimi
Akomodimi bëhet në dhoma dyshe të pajisu-
ra me banjo individuale. Përfshihen të trija
vaktet, dhe gjatë ditës ofrohen fruta.

Aktivitetet sportive 
Disa nga sportet që mund të praktikohen
janë: basketboll, ngjitje, çiklizëm, pingpong,
tenis, futboll, volejboll, bilardo si dhe not në
pishina të mbyllura.

Aktivitetet sportive ekstra:
Kundrejt një pagese shtesë ofrohet edhe stër-
vitje tenisi.

Ekskursione
Disa nga ekskursionet që organizohen kanë
si destinacion: Augsburg, Buchau, Biberach,
Constance, Friedrichschaffen, Ravensburg,
Lindau, Ishullin Mainau, Meersburg, kës-
htjellat Sigmaringen, Stuttgart, Ulm dhe
Mynih.

Mosha: 14-17 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 ose 24 orë/ javë
Mbërritja/nisja: e diel- e shtunë
Periudha: 25 Qershor - 5 Gusht
Kohëzgjatja: 2 – 6 javë
Niveli i studimit: A2- C1
Grupi: maksimumi 15 nxënës

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)

Datat e fillimit dhe taksat në Euro:
Çdo të diel duke filluar nga 25 qershori, duke patur parasysh
mbarimin e kursit në 5 gusht

Kursi general 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë

Dhomë dyshe € 1670 € 2445 € 3220 € 775
Dhomë me 4 krevate € 1520 € 2220 € 2920 € 700

Kursi intensiv 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë

Dhomë dyshe € 1770 € 2595 € 3420 € 825
Dhomë me 4 krevate € 1620 € 2370 € 3120 € 750

Depozitë për dëme: € 50 ( pagohet në mbërritje dhe rimbur-
sohet 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).

Kurs pushimi, Vienë
Rreth shkollës
Kurset zhvillohen në ndërtesën e hotelit për
të rinjtë “A&O”, i cili është rinovuar kohët e
fundit. Hoteli ofron kushte të shkëlqyera stu-
dimi dhe akomodimi, pasi ndodhet fare pra-
në qendrës së Vienës, vetëm 10 minuta në
këmbë larg stacionit të trenit dhe vetëm 15
minuta në këmbë nga kështjella Belvedere,
një nga atraksionet turistike më të vizituara
të Vienës.

Rreth kurseve
Kurs i përgjithshëm
Kursi përfshin 20 orë Gjermanisht në javë
gjatë mëngjesit, ndërmjet orëve 09:00-12:30,
si dhe program për kalimin e kohës së lirë.
Tre pasdite në javë shërbejnë për të njohur
Vienën dhe atraksionet e saj më të famshme
turistike.
Kurs intensiv
Nxënësit që dëshirojnë një progres më të
shpejtë mund të zjedhin kursin intensiv,
praktikisht kursit të përgjithshëm i shtohen
edhe 2 orë në javë gjatë pasdites. Në këtë
mënyrë, nxënësit nuk do të devijojnë nga
programi i argëtimit i parashikuar gjatë pas-
dites dhe do të kenë mundësi të praktikojnë
gjuhën Gjermane e cila kërkon më tepër im-
penjim.

Akomodimi
Akomodimi i nxënësve bëhet në dhoma të
rehatshme me 2 ose 4 krevate dhe banjo indi-
viduale. Për ta sigurohen çarçafë dhe peshqi-
rë, të cilat ndërrohen çdo 4 ditë, ndërsa pas-
trimi i dhomës bëhet çdo ditë. Kundrejt një
pagese shtesë, ofrohet edhe shërbimi i lavan-
terisë dhe internet Wi-Fi në dhomë. Gjithas-
htu, të trija vaktet janë të përfshira në çmim.

Kohë e lirë dhe ekskursione
Viena ofron mundësi të shumta për kalimin e
kohës së lirë. Gjatë javës organizohen vizita
në muze, kështjella dhe parqe të ndryshme
në qytet. Zakonisht, të shtunën dhe të dielën
zhvillohen ekskursione një ditore dhe gjysëm
ditore. Disa nga destinacionet e mundshme
janë: Liqeni Neusiedler, qyteti Hinterbruhl,
Seegrotte, Donauinsel, etj.
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Mosha: mbi 16 vjeç
Akomodimi: Familje pritëse/kam-
pus/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
Përveç gjuhës Gjermane, ofrohen edhe 5 orë
në javë program kulturor në Vienë, që për-
fshin guidë nëpër qytet, debate të lira dhe vi-
deoprojeksione rreth muzikës, historisë, artit
dhe literaturës Austriake, si dhe një kurs të val-
sit Vienez, party dhe sport.

Kurs i përgjithshëm 20 orë/ javë
Kursi përfshin orë gramatike, të folurit dhe fja-
lorit, të cilat zhvillohen gjatë orëve të mëngje-
sit, në grupe me maksimumi 12 nxënës.

Kurs intensiv – 20 orë/ javë + 
10 orë në minigrup
Në kursin e përgjithshëm shtohen 2 orë në ditë
në minigrupe. Ky kurs është i përshtatshëm për
ata nxënës që dëshirojnë një përmirësim të
shpejtë të gjuhës Gjermane.

Gjuha gjermane e biznesit- 20 orë/ javë +
10 orë komunikim në biznes
Kombinimi i kursit të gjuhës së përgjithshme
Gjermane me atë të fushës së biznesit mundë-
son njohjen e fjalorit specifik të përdorur në
punën e përditshme. Niveli minimal i reko-
manduar për këtë kurs është B1, dhe kohëz-

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 çertifi-
katë vlerësimi për mbarimin e kursit

Fletore dhe  materiale studimi ( merren hua)

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

Internet (WLAN/WI-FI)

Data e fillimit dhe taksat në Euro:
Cdo te dielë të vitit
*niveli fillestar: 29 janar; 5 mars; 2 prill; 1 maj; 5 qershor; 2, 30
korrik; 3 shtator; 1, 29 tetor; 26 nëntor

Gjuha gjermane e biznesit: 7 maj, 16 korrik, 3 shtator

Provim kurs:
5 mars (provimi: 16/17 mars) / 1 maj (provimi: 11/12 maj)
2 korrik (provimi: 13/14 korrik) / 16 korrik (provimi: 27/28
korrik) / 6 gusht (provimi: 17/18 gusht) 27 gusht (provimi:
7/8 shtator) / 29 tetor (provimi: 9/10 nëntor)

17 prill; 1, 25 maj; 5, 15 qershor; 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 € 836 € 1204 € 1572 € 368
Kurs intensiv € 1082 € 1573 € 2064 € 491
Super-intensiv . € 1648 € 2422 € 3196 € 774
Gjuha gjermane e biznesit

€ 1082 - - -

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 (2 korrik - 26 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 / kampus i shkollës: 
Mëngjesi: € 49 / javë; Mengjesi dhe një vakt: €131/ javë, 
Dhoma teke campus „Actilingua“: € 10 / javë
Taksë për ndryshimin e kursit: 40 Euro
Sigurim në rast heqje dorë të kursit: 4% të shumës perfun-
dimtare
Transferta - aerporti Vienna - 40 Euro/1 drejtim
Ekskursionet gjysëm ditore dhe ditore - nga 10 deri në 70 Euro

gjatja është 2 javë.

Kurs super-intensiv -20 orë/ javë + 10 orë
Në kursin e përgjithshëm shtohen 2 orë në
ditë ushtrime individuale, të cilat janë të kom-
binuara me kërkesat specifike, nevojat dhe in-
teresat profesionale të nxënësve.

Gjuha gjermane dhe muzikë (4-52 javë)
Programi përfshin 20 ose 30 orë të gjuhës Gjer-
mane dhe një orë në javë dedikuar një instru-
menti muzikor ose kantos, si dhe 1 deri në 3
lendë teorike. Orët e muzikës zhvillohen në
Konservatorin e Vienës që ndodhet vetëm 20
minuta larg shkollës,me metro.

Kurset e provimit
Shkolla shërben si qendër zyrtare për dhënien
e provimit OSD, i cili mund të jepet në përfun-
dim të kursit. Përveç kursit të përgjithshëm,
kundrejt një pagese shtesë ofrohen 8 orë ush-
trime në grup ose 4 orë individuale në javë, në
varësi të specifikës së vetë nxënësit. Në këtë
kurs mund të regjistrohen vetëm nxënësit me
një nivel të përshtatshëm të gjuhës, i cili për-
caktohet në bazë të rezultateve të marra nga
testet e zhvilluara në përfundim të kursit. Për
këtë arsye, pagesa e kurseve bëhet në momen-
tin e nisjes së tyre.

Vienë Kurse 16+

Qendra e gjuhëve të huaja ndodhet përballë kështjellës Belvedere, në një ndërtesë të mahnitshme
të stilit Art Nouveau, në një nga zonat më të mira të qytetit, ku ndodhen edhe pjesa më e madhe e
ambasadave dhe rezidencave të huaja. Rruga për në Stephan’s Platz zgjat vetëm 15 minuta me
transport publik. Godina moderne tërësisht e rinovuar, disponon 5 klasa të mëdha, të pajisura me
ajër të kondicionuar, mobilje moderne, bibliotekë me pajisje multimediale dhe mensë. Gjatë verës,
qendra e gjuhëve të huajavë në përdorim edhe 15 klasa të tjera nga ndërtesa ngjitur, e cila ndod-
het pranë parkut dhe fushave të sportit.
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Kurset OSD (2 javë)
Zertificat Deutsch (B1*)

Kjo çertifikatë është përgjithësisht e njohur
nga punëdhënësit dhe vërteton nivelin e njo-
hurive të gjuhës Gjermane.

OSD-Mittelstufe (B2*)
C1 Oberstufe Deutsch (C1*)

Këto dy çertifikata janë të barazvlefshme me
provimet e pranimit në universitetet Gjer-
mane dhe Austriake. Fillimisht nxënësit duhet
të verifikojnë nivelin gjuhësor që kërkon uni-
versiteti në të cilin do të aplikojnë. 

Diplom Wirtschaftssprache Deutsch (C2*)

Çertifikata vërteton arritjen e njohurive të du-
hura dhe fjalorit specifik që nevojitet për
degët e biznesit.

Përgatitje për universitet

Programi është një kompletim i kursit të për-
gjithshëm ose atij intensiv. Kohëzgjatja e kur-
sit është minimumi 6 javë. Për më shume
detaje rreth çmimeve që aplikohen, kontak-
toni konsulentët Integral.

Akomodim
Akomodim standard
Ofrohen shumë mundësi akomodimi të tilla si:
familjet pritëse, kampusi shkollor, apartament
ose kampusi “Actilingua”. Akomodimi në kam-
pus bëhet në dhoma individuale dhe përfshin
mëngjesin ose mëngjesin dhe drekën, ndërsa
në familjet pritëse dhe kampusin Actilingua,
lloji i vakteve të ofruara është me zgjedhje.
Kampusi i shkollës

Ofron apartamente me dhoma individuale
ose dyshe, të pajisura me televizor, internet,
kuzhinë dhe banjo, që ndahen mes 2 - 5 nxë-
nësve. Distanca nga ndërtesa e shkollës është
vetëm 10 minuta me transportin publik.

Kohë e lirë dhe ekskursione
Të gjitha kurset përfshijnë 5 orë në javë dhe i
dedikohen njohjes së Vienës, atraksioneve tu-
ristike dhe muzeve të shumta të saj. Kundrejt
një pagese shtesë, organizohen edhe ekskur-
sione një ditore në Wachau dhe gjysëm ditore
në Burg, Kreuzenstein ose Laxenburg.

Kurset e pushimit
Kursi është i dizenjuar për të rinjtë që dëshi-
rojnë të përmirësojnë njohuritë e gjuhës
Gjermane dhe të vizitojnë zonat turistike të
qytetit të Vienës. Studimi i Gjermanishtes
zhvillohet në 20 ose 30 orë në javë.

Kurs OSD
Gjatë kampit veror, nxënësit mund të regjis-
trohen në një kurs individual për pajisjenme
çertifikatën OSD, për të cilën kërkohen 8 orë
përgatitje e specializuar mësimore.

Akomodim
Akomodimi bëhet në një konvikt për të rinjtë
në dhoma dyshe të pajisura me banjo indivi-
duale. Mëngjesi dhe një tjetër vakt janë të
përfshira në çmim. Distanca nga konvikti deri
në shkollë dhe në qendrën e qytetit zgjat
rreth 20 minuta me transportin publik.

Sport dhe kohë e lirë
Organizohen aktivitete të ndryshme sipas
preferencave të nxënësve, të tilla si: vizita në
zonat turistike të Vienës, kurse të kërcimit
Vienez dhe quize të shumta. Gjithashtu të
apasionuarit e sportit mund të luajnë futboll,
basketboll ose volejboll në plazh. Në aktivite-
tet e parashikuara gjatë mbrëmjeve përfshi-
hen; diskoteka, barbeque dhe shëtitje në
Vienë.

Ekskursione
Ekskursionet organizohen kundrejt një pa-
gese shtesë, dhe nxënësit mund të regjistro-
hen në momentin e nisjes. Në destinacionet
kryesore përfshihen: Salzburg, Wachau, La-
xenburg, Burg, Kreuzenstein, si dhe koncerte,
musical etj.

Vienë
Mosha: 16 - 19 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20-30 ore / javë
Mbërritja/ Nisja:  e dielë / e shtunë
Periudha: 2 Korrik - 12 Gusht
Niveli i studimit: A1 - C1
Grupet: maksimumi 15 nxënës

Taksa përfshin:
Akomodim në kampus dhe sigurohet mëngjesi e një vakt

20- 30 orë studimi të gjuhës gjermane / javë

Testim për përcaktimin e nivelit të njohurive

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

Program sportiv dhe kulturor

5 orë studimi në javë

Diskotekë dhe piknik si program argëtimi

Përdorim i mjeteve shkollore

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 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 30 orë

2 javë Korrik 2*, 16, 23, 30* 1236 1500
3 javë Korrik 2*, 16, 23 1701 2097
4 javë Korrik 2*, 16 2166 2694
6 javë Korrik 2* 3096 3888
*Në këto data mund të fillohet niveli fillestar

OSD kurs: 3 korrik (provim - 13/14), 17 korrik (provim- 27/28)
OSD kurs: 100 Euro (8 leksione)* Takse provimi - 102-138 Еuro*
*paguhet në vend pas mbarimit të testit

Abonim për transportin publik- 17 Euro/ javë

Taksë shtesë fakultative:
Dhomë të vetme 68 € / javë.

Media & Punë dhe Karierë  (5 orë/javë) 26 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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Salamanca

Mosha: 5-12 vjeç, 13-14 vjeç, 15-17 vjeç
Akomodimi: kampus/Familje pritëse
Studimi: 20 orë studimi/javë 
Mbërritja/ Nisja: e diel – e shtunë
Periudha: 2 Korrik - 12 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

Aktivitete sportive edhe zbavitjeje çdo ditë

Përdorimi i pajisjeve të shkollës 

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

Transferim nga/deri në aeroportin Salamanca

Datat e nisjes dhe taksat në Euro:
Kurs pushimi Day camp

2 javë Korrik 2, 16, 30 1485 795
4 javë Korrik 2, 16 2485 1525
6 javë Korrik 2 3610 2255

Shtesë për Sport:
Paddleball, tenis, kreativitet, teater, spanjishte e folur, kërcim mod-
ern, aftësi oratorie: 200 Euro/ 2 javë (12 orë)
Kalërim: 200 Euro/ 2 javë (10 orë)
Futboll: 250 Euro/ 2 javë (12 orë)

Takse shtesë sipas kërkesës:
Natë shtesë: 65 Euro
Transferta nga dhe drejt aeroportit të Madritit: 140 Euro (një rrugë)
Anullim i kursit - 9% e vlerës totale të kursit

Rreth shkollës
Shkolla ndodhet shumë pranë pjesës së
vjetër të qyteit Salamanca dhe ofron një
mundësi të shkëlqyera për mësim, sport dhe
relaksim.

Rreth kurseve
Kursi i pushimit - Rreth 60% e nxënësve janë
Spanjollë të cilët mësojnë edhe gjuhë të tjera
të huaja, pasi studimi kombinohet me pro-
gramin e kohës së lirë, në të cilin marrin pjesë
të gjithë nxënësit. Me lejen e prindërve,
nxënësit e moshës mbi 16 vjeç mund të dalin
në qytet të pashoqëruar deri në orën 23.30 (tre
herë gjatë një qëndrimi dy javor).

Day camp - Day camp - Kampi ditor ofron pro-
gram të përditshëm ndërmjet orëve 09:15 - 20:00,
dhe akomodimi nuk është i përfshirë në çmim.

Akomodimi
Kampus
Kampusi ndodhet në ndërtesën e shkollës
dhe nxënësit e moshave më të reja ako-
modohen në dhoma me dy ose tre krevate,
ndërsa nxënësit më të mëdhenj në dhoma
individuale ose dyshe. Të gjitha dhomat
disponojnë të gjitha pajisjet e duhura.
Kampusi është i pajisur me banjo në çdo
kat (një banjo per çdo 4-6 nxënës).
Gjithashtu të trija vaktet janë të përfshira
në çmim.
Familje pritëse / 15-18 vjeç/
Akomodimi i nxënësve bëhet në familje
pritëse, pranë të cilave ata do të kalojnë ko-
hën e lirë dhe ditët e fundjavës.
Sport dhe kohë e lirë
Shkolla ofron fusha futbolli, basketbolli, vole-
jbolli, si dhe pistë patinazhi.
Aktivitete ekstra, (kundrejt një pagese shtesë)
Ka sporte të ndryshme dhe aktivitete të tjera
që zhvillohen gjatë pasdites dhe zakonisht në
të njëjtën kohë me aktivitetet jashtë shkollore.

Ekskursione
Disa nga ekskursionet që organizohen janë:
shëtitje në Salamanca, vizita në të dy katedralet
e qytetit, Shtëpinë me Midhje, “Casa de las
Chonchas”. Ekskursionet një ditore organizohen
në Avilla, Segovia, qytetin në kufi me Portugal-
inë, Suilda Rodrigo dhe qytetet piktoreskë La Al-
berca dhe Alba de Tormes.

Colegio Sampere
Salamanca

Mosha: 13 -15 vjeç dhe 16 -18 vjeç
Akomodimi: Familje pritëse/kampus
Studimi: 20 orë studimi/javë 
Mbërritja/ Nisja: e diel – e shtunë
Kurs në familje mikpritëse -
4 Qershor - 26 Gusht
Kurs në kampus - 18 Qershor - 26 Gusht
Qëndrimi: 2 - 12 javë
Niveli i studimit: A1 - C2
Grupеt: 12 nxënës

Programi përfshin:
Akomodim në familje mikpritëse ose kampus

Sigurohen tre vakte , por dreka me vete

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

Përdorimi i pajisjeve të shkollës dhe internet Wi-Fi

Shërbim për larjen e rrobave

Mbikqyrje të përhershme të nxënësve deri në moshën 16

Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence

Sigurim shëndetësor

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

Datat e nisjes dhe taksat në Euro:
2  javë Qershor 4, 11, 18, 25; Korrik 2, 9, 16, 23, 30; Gusht6,13 1188
3 javë Qershor 4, 11, 18, 25; Korrik 2, 9, 16, 23, 30; Gusht 6 1668
4 javë Qershor 4, 11, 18, 25; Korrik 2, 9, 16, 23, 30; 2108

Pritje/ Përcjellje në aeroport jashtë intervalit:
Madrid: Mbërritja ndërmjet 16:00 dhe 21:00 – 75 Euro (vetëm va-
jtje); mbërritja pas 21:00 ose nisja para 12:00 – 150 EUR (vetëm va-
jtje)
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Rreth shkollës
Caxton College është një shkollë private An-
gleze e cila gjendet në qytetin e qetë Pucol,
mes bregut të detit dhe malit që ka pranë,
vetëm 25 minuta larg me autobuz  nga qyteti
i Valencias. Kompleksi shkollor është i mjaft i
madh dhe përmban 60 klasa, 2 salla informa-
tike, laborator të gjuhëve të huaja, lokal, si
dhe sallë teatri e muzike. Nxënësit mund të
zgjedhin ndërmjet Anglishtes dhe Spanjis-
htes, ndërsa aktivitetet gjatë kohës së lirë
janë të përbashkëta.Një tjetër mundësi
mund të jetë zgjedhja e një kursi tenisi ose
futbolli, duke mos studiuar një gjuhë të huaj.
Stërvitjet bëhen në gjuhën Angleze, 3 orë në
mëngjes dhe 1 orë teori, gjatë pasdites.

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

Akomodimi
Akomodimi bëhet në familje pritëse, në dho-
ma individuale dhe të trija vaktet janë të për-
fshira në çmim. Familjet pritëse gjenden në
Pucol, në një distancë prej rreth 5 minutash
me transportin publik të kolegjit.

Sport dhe Koha e lirë
Kolegji ofron kushte të shkëlqyera për spor-
te, nga të cilat mund të përmendim: tre fusha
basketbolli dhe fusha futbolli, tenis, një pistë
patinazhi, pishinë, sallë kërcimi, baleti, aero-
bie etj. Gjithashtu organizohen edhe shume
aktivitete të ndryshme si: turne shahu, sean-
ca fotografike, karaoke, kurs gatimi, kërcime
flamenko etj.

Ekskursione 
Organizohen ekskursione të ndryshme për
në: parkun tematik Terra Mitica, Peniscola
dhe Carynto, Valencia, plazhin Saler, parkun
Terra Natura & Aqua Natura etj.

Rreth shkollës
Qendra e gjuhëve të huaja ndodhet në një
ndërtesë të madhe, përgjatë një rruge të qetë
në qendër të qytetit Salamanca, vetëm 2 minu-
ta me këmbë larg Plaza Mayor. Shkolla është e
pajisur me klasa me ajër të kondicionuar dhe
sallë informatike me akses në rrjetin Wi-Fi.

Kursi
Nxënësit e moshave 13-15 vjeç studiojnë nga ora 9
deri 12:30, ndërsa 16-17 vjeçarët kanë klasa
mbrëmjeje në varësi të nivelit të Spanjishtes së
tyre. Duke pasur parasysh mënyren e jetesës Span-
jolle, shkolla ofron një kurs nate për nxënësit e
moshave nën 16 vjeç, i cili gjatë javës zhvillohet në
orën 23:00, ndërsa të premteve e të shtunave në
orën 00.30. Për nxënësit e moshave mbi 16 vjeç, ky
kurs ofrohet gjatë javës në orën 1:00, dhe dhe të
premteve e të shtunave në orën në orën 2:30.

Akomodimi
Familje pritëse
Akomodimi bëhet në dhoma dyshe, pranë famil-
jeve pritëse, të cilat ndodhen afërsisht 10 minuta
me këmbë larg shkollës. Në një familje pritëse
akomodohen nxënës të së njëjtës grupmoshe,
dhe të trija vaktet janë të përfshira në çmim. 

Kampus (18 korrik- 26 gusht)
Nxënësit akomodohen në hotele familjare 10
minuta me këmbë larg shkollës. Kujdestarët ku-
jdesen për sigurinë edhe qetësinë e nxënësve
dhe garantojnë kontroll të përhershëm të tyre.
Dhomat janë dyshe, me banjo të përbashkët
për çdo 4 dhoma. Nxënësit kanë në dispozicion
dy kompjutera me akses në rrjetin Wi-Fi. Në
varësi të periudhës së vitit, programi përfshin:
shëtitije në Salamanca, vizitë në Old University,
muzeume dhe galeri, not, bowling, kinema ose
flamenco dhe ekskursione një ditore në
Segovia. Dita e dielë është pushim.

Caxton College
Mosha: 7 - 18 vjeç
Akomodimi: Familje pritëse 
Studimi: 20 orë studimi të gjuhës an-
gleze ose spanjolle në javë /stërvitje
futbolli ose tenisi
Mbërritja/ Nisja: e dielë - e dielë
Periudha: 3 Korrik - 13 Gusht*
Niveli: A1-C2 (spanjisht), 
A1-B1 (Anglisht)

Taksa përfshin:
Akomodim në familjen pritëse/ kampus

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

20 orë studimi të gjuhës angleze/spanjolle në javë

Test për përcaktimin e nivelit të njohurive dhe orienti-
mit në mbrritje

Çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit

1 ekskursion ditor çdo javë

Aktivitete sportive dhe zbavitjeje 

Festë mirëseardhjeje dhe në largim

Not çdo ditë

Mbikqyrje të përhershme të nxënësve

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 dhe taksat në Euro
(2016)*:
Kurs normal 2 javë 3 javë 4 javë javë shtese

Kampi Veror 1425 1775 2125 525
Tenis 1500 1850 2200 -
Fotball 1425 1775 2125 -
31 Korrik dhe 15 Gusht janë festa kombëtare dhe nuk zhvillohen
kurset
Pagesë ekstra sipas kërkesës:

2 javë 3 javë 4 javë
Tenis 5 orë/javë 74 -- 148
Not 5 orë/javë 87 116 128

* Për cmimet aktuale dhe datat e përditësuara ju lutem
kontaktoni Integral



56

Rreth qytetit
Kryeqyteti i Katalonjës, Barcelona me afër-
sisht 2 milion banorë, ndodhet në pjesën
veri-perendimore të Costa Bravës, një prej
vendeve më të famshme të bregdetit e Mes-
dheut. Këtu mund të admirohen veprat e ar-
tistëve Picasso, Miro e shumë piktorëve të tje-
rë të famshëm Spanjoll. Premierat e pjesëve
teatrale dhe koncertet shfaqen më shumë në
Barcelonë se sa në Madrid. Akitektura e qyte-
tit kombinon stilin klasik me atë modern dhe
përmban një numër të madh objektesh e
atraksionesh turistike. Ata që e vizitojnë Bar-
celonën mbeten të mahnitur nga kryeveprat
e mrekullueshme të arkitektit të famshëm
Antonio Gaudi, ku rradhiten Guell, La Pedrera
dhe La Sagrada Familia.

Rreth shkollës
Kurset zhvillohen në ndërtesën e kampusit të Ko-
legjit Sant Jordi. Shkolla ndodhet në pjesën uni-
versitare të Barcelonës, në një prej rajoneve më
të bukura dhe të qeta të këtij qyteti, rreth 30 mi-
nuta larg qendrës së tij. Shumë pranë shkollës
ndodhet stacioni i metrosë si dhe bulevardi i njo-
hur “Diagonal”, me dyqane, restorante dhe kafe-
ne të shumta. Nxënësit kanë në dispozicion klasa
me kondicioner, sallë informatike dhe bibliotekë.

Kurset
Ky program studimor kombinon ushtrimet gra-
matikore me pasurimin e fjalorit.

Kurs normal (20 ore / jave)

Trajnimi përfshin 20 orë në javë të Spanjis-
htes së përgjithshme për të gjitha nivelet.

Kurs intensiv (30 orë / jave)

Kursit të përgjithshëm i shtohen edhe 10 orë,
që fokusohen kryesisht në Spanjishten e fo-
lur.
Koha e lirë  
Kundrejt një tarife shtesë, nxënësit mund të
marrin dyfishin e aktiviteteve.

Barcelona - kurs për të rinjtë

Ekskursione
Ekskursionet njëditore zhvillohen në qytetet
historike të bregdetit Costa Dorada – Tarago-
na dhe Sitges, manastirn Montserrat, Jirona
dhe muzeun Dali. Gjithashtu organizohen
edhe vizita në muzeun Picasso, Katedralen La
Sagrada Familia, lagjen historike El Barrio Go-
tico, Stadiumin Olimpik, Guell Park, Parkun
Ujor dhe destinacione të tjera.

Akomodimi
Familje pritëse
Akomodimi bëhet në familje pritëse Spanjolle,
në dhoma dyshe ose treshe. Në çmim përfshi-
hen të trija vaktet dhe dreka mund të merret
me vehte. Gjithashtu nxënësit mund të përje-
tojnë atmosferën e veçantë të këtij qyteti dhe
të njohin traditat e pasura të këtij rajoni.

Kampus
Akomodimi i nxënësve është caktuar në qen-
drat e disa rezidencave. Për të marrë informa-
cion më të detajuar në lidhje me akomodimin
ne kampus, ju ftojmë të kontaktoni konsulentet
e Zyres Integral.

Mestral Mar
Ndërtesa moderne e kampusit ndodhet në lag-
jen e famshme l'Eixample, shumë pranë plazhit
dhe qendrës së Barcelonës. Pranë saj ndodhet
një pishinë dhe një palestër. Dhomat janë dyshe
dhe të pajisura me ajër të kondicionuar dhe
banjo të përbashkët.

Mosha: 14 - 17 vjeç
Akomodimi: familje pritëse/kampus 
Studimi: 20 ose 30 orë/javë 
Mbërritja/ Nisja: e dielë - e shtunë
Periudha: 25 Qershor - 26 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

Materiale studimi

Çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit

1 ekskursion ditor çdo javë

2 ekskursione gjysmë ditor çdo javë

4 aktivitete në javë

Mbikqyrje të përhershme të nxënësve

Përdorimi i bazës së shkollës Tricou

Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence 

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

Datat e fillimit:
Çdo të dielë: 25 qershor - 26 gusht

15 gusht është festa kombëtare dhe nuk zhvillohen kurset
Taksat në Euro
Kurs normal 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
Familje pritëse 1070 1555 2040 485
Kampus 1310 1915 2520 605
Kurs intensiv 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
Familje pritëse 1170 1705 2240 535
Kampus 1410 2065 2720 665
Depozitë për dëme në kampus: 30 Euro (paguhen në mbër-
ritje 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- 76 Euro
Aktivitete ekstra: 60 Euro/javë
Për ndryshimin e regjistrimit: 50 Euro
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