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Arsimim pa kufi

 Kurse gjuhe jashtë Shqipërisë gjatë gjithë vitit për fëmijë dhe të rinj

 Kurse gjuhe intensive vjetore për të rritur brenda dhe jashtë Shqipërisë

 Kurse përgatitore për testime si: IELTS, TOEFL etj. brenda dhe jashtë Shqipërisë

  Shkolla të mesme dhe programe përgatitore për pranim në universitete jashtë Shqipërisë

 Studime 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 
verore jashtë vendit. Gëzimi i fëmijëve që men-
dojnë për argëtimin gjatë pushimeve verore nuk 
është i mjaftueshëm për të qetësuar emocionet 
dhe shqetësimet e prinderve, që nisin fëmijët për 
herë të parë jashtë vendit. Prindërit dëshirojnë 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 vegjël për një 
eksperiencë të tillë.

Përveç rekomandimeve për programet arsimore 
që ndihmojnë fëmijët në zhvillimin e aspektit ak-
ademik dhe personal, misioni i konsulentëve të 
Integralit 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 
sigurojmë 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 inkura-

johen që t’i shprehin mendimet, por edhe shqetë-
simet e tyre pranë stafit të kursit veror, dhe fakt 
është se deri më tani asnjë fëmijë nuk është ankuar 
se ka qënë i neglizhuar apo i lënë pas dore. Pro-
grami i nxënësve është strikt dhe zakonisht mund 
të mësohet përpara nisjes, në mënyrë që prindi të 
dijë në çdo moment se çfarë bën fëmija i tij, cilat 
janë oraret që mund të telefonojë në shtëpi dhe 
cilat janë aventurat që e presin ditë pas dite. Kjo 
është arsyeja përse i inkurajojmë prindërit që të 
vijnë për një takim në zyrën tonë. Së bashku, mund 
të qartësojmë me durim këto pika, në mënyrë 
që kampi veror të jetë një periudhë relaksimi si 
për fëmijët ashtu edhe për prindërit. Ju ftojmë 
të kontaktoni 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 Integral  
udhëtimi është  
më i lehtë 

Vera nuk është aq larg sa duket!

Në Integral kujdesemi t’ju ofrojmë mundësitë më të mira për pushimet e fëmi-
jëve tuaj dhe të organizojmë udhëtimin e tyre në mënyrën më të sigurtë.

Për udhëtimin e qetë të fëmijës tuaj 
ne iu mundësojmë:

 Bluza portokalli:  Pse portokalli? Pas eks-
perimenteve 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 që e mban me vete. Ai përmban të 
gjitha dokumentat e domosdoshme 

(udhëzime për udhëtimin, dokumenta, 
biletën dhe sigurimin shëndetësor).

  Etiketa për bagazhin: 
Plotësohet me adresën e shkollës 

verore dhe atë personale të nxënësit 
në Shqipëri.

   24 /7 numër emergjence: Për të pasur 
lidhje të pandërprerë me ju gjatë kohës së 
udhëtimit, ne iu vëmë në dispozicion një numër 
telefoni 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 me vete, informacione rreth 
parave të xhepit, sugjerime se si duhet të veproni 
në rast se fëmija juaj mbetet pa para, instruk-
sione për përdorimin e sigurimit shëndetësor e 
shumë të tjera.

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

TR
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Pritja në aeroport
Nëse keni zgjedhur shërbimin e transportit nga – deri në 
aeroport, fëmija juaj do të pritet e përcillet nga një për-
faqësues i shkollës dhe do të dërgohet deri në vendin 
e akomodimit me autobusin e shkollës ose me taksi. 
Nëse fëmija do të udhëtojë 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 aeroport pa përfshirë përcjelljen në check-in. Kjo gjë 
është e specifikuar në katalogun tonë (ku përfshihet dhe 
tarifa). Nëse shkolla e ofron këtë shërbim kundrejt një 
pagese, kemi shtuar edhe mundësinë e kërkesës për t’u 
shoqëruar në check-in.

Shoqërim me stjuardesë (Shërbimi UM)
Për nxënësit nën moshën 12 vjeç është e detyrueshme 
që të shoqërohen nga një stjuardesë deri në momen-
tin e takimit me përfaqësuesin e shkollës. 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 shkolla kërkojnë pagesë shtesë për pritjen ose për 
përcjelljen e fëmijës së pashoqëruar, pasi jashtë shtetit 
kjo kategori udhëtarësh kalojnë check-in në një sportel 
të veçantë.

Regjistrimi 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 shkolla në ditët e festave zyrtare 
nuk zhvillohen orët mësimore. Shumica e shkollave 
verore gjatë këtyre 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 përputhje me kuzhinën kombëtare 
të vendit përkatës dhe përfshin gatime të njohura 
ndërkombëtare. Ekziston edhe mundësia për të zgjed-
hur një menu vegjetariane. Për dieta të tjera ushqimore, 
është e nevojshme t’i drejtoheni qendrës.

Alergji 
Në rast se fëmija ka ndonjë alergji ndaj ushqimeve 
të caktuara, ilaçeve etj., do të jepet një informacion i 
hollësishëm në momentin e regjistrimit. Ky informacion 
do të përcillet për në shkollën verore dhe regjistrimi do 
të bëhet sapo shkolla të konfirmojë se dieta mund të 
zbatohet.
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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 qendër 
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.

Kurseni! 
 
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 garantojnë 
një eksperiencë të paharrueshme. Fëmija juaj do të gëzojë kushtet e ofruara nga 
shkolla dhe siguria e tij në kampus është e garantuar. Falë stafit të shumtë, secili 
fëmijë do të marrë vëmendje dhe përkujdes në çdo moment.

NJIHUNI ME
VENDASIT

TRADITË 
DHE KLASË

STUDENT I 
ARDHSHËM

KURSENI!
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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
Je 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 regjis-
trohesh në kurset për përgatitje të specializuar, të cilat do të të bëjnë një nxënës të 
shkëlqyer.

Sporti si pasion
Programet të cilat kanë këtë simbol bashkojnë kurset e gjuhës me mundësinë për të 
praktikuar sportin e preferuar me një trajner profesionist dhe për të eksperimentuar gjëra 
të reja si: kajak, rafting, hipizëm, surfing, golf, rugby, ngjitje në shkëmbinj, paragliding etj. 
Mos e humbisni mundësinë për t’u trajnuar me “Arsenal” (Exsportise, Queenswood), “Chel-
sea” (Caterham) ose “Milano” (Lugano).

Pushime në familje
Përfaqëson një shans për prindërit të cilët mendojnë që është shumë herët për t’i lënë 
fëmijët e tyre vetëm. Bashkë me ju, ose me gjyshin/gjyshen, fëmija mund të fillojë 
ekskursionet gjuhësore që në moshën 6 vjeçare. Pushimet në familje iu ofrojnë një 
mundësi të shkëlqyer për të mësuar gjuhët e huaja së bashku, ose thjeshtë për t’u 
relaksuar, 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 t’u  
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.

ADHUROJ 
TË STUDIOJ

EKSPERT NË 
GJUHËT E HUAJA

GJAHTARI I
DIPLOMAVE

SPORTI 
SI PASION

KLUBI I TALEN
TEVE TË REJA

PUSHIME 
NË FAMILJE
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plazh

Një javë nga pushimi

Përcjellja dhe pritja në aero-
port. Akomodimi në familjen 

mikpritëse ose në kampus.

Mbrëmja “Mirë se keni ardhur”.

E diela

E enjtja

Orë mësimoreOrë mësimore

E hëna

E premtja

E marta

E shtuna 

E mërkura

ekskursion

E diela

diskotekë

golf

Më shumë se një kurs gjuhe!
Kampi veror iu jep mundësinë të përjetoni kënaqësinë e 
të komunikuarit në një gjuhë të huaj, në një atmosferë të 
këndshme dhe miqësore. KËTU NUK KA DETYRA SHTËPIE! Të 
entuziazmuar nga lojërat dhe argëtimet e shumta, ju mund të 
shfrytëzoni në mënyrë spontane të gjitha njohuritë që keni, si 
dhe të përvetësoni njohuri të reja gjithnjë nëpërmjet komuni-
kimit.

Kursi gjuhësor i kampit veror është tepër i dobishëm sepse ng-
jason 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 mosha-
tarët e tyre. Konviktet janë të përshtatshme edhe për nxënësit 
më të vegjël (7-12 vjeç), të cilët 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, atëherë ata mund të ndahen në grupe interesash, 
për shëmbull: ekip futbolli, grup teatror ose ekskursione. 
Kujdestarët e kohës së lirë do të mbikëqyrin për sigurinë 
tuaj dhe do të pranojnë me kënaqësi idetë tuaja për lojëra, 
ekskursione ose argëtime të reja.

Programe verore

Orë mësimore

Вечеря на свещи и дискотека

Park Ujor

argëtime të 
ndryshme.

Natën e 
mirë.  

laser game

Orë mësimore

WOW

Mbrëmja e lamtumirës

ekskursion 



7

Maltë

Gjermani

Britani e Madhe

PËRMBAJTJA

SHBA

SHBA 
Tufts University, Boston (13-18 vjeç) Faqe 8
Concordia College (12-17 vjeç) Faqe 8

Britani e Madhe 
Plumpton College (10-16 vjeç) Faqe 9
Lancing (13-18 vjeç) Faqe 10
Stafford House, Londër (16+ vjeç) Faqe 11
University of Sussex, Brighton (15-20 vjeç) Faqe 12
Academic Summer Cambridge  (13-18 vjeç)  page 13
Academic Summer, DLD London (13-18; 25+ vjeç) Faqe 14
Academic Summer, Sidcot (7-18 vjeç) Faqe 15
King’s Oxford (16+ vjeç) Faqe 16
d’Overbroeck’s College (13-16 vjeç) Faqe 17
Millfield School (12-17 vjeç) Faqe 18
Downside School  (8-17 vjeç) Faqe 20
Corpus Christi College, Cambridge University (16-18 vjeç) Faqe 21
Chelsea Independent College (14-17 vjeç) Faqe 22
London Docklands (11-17 vjeç) Faqe 23

Portugali 
Algarve (12-18 vjeç) Faqe 24

Maltë 
EC Malta (18+ vjeç) Faqe 25
Sprachcaffe Malta (14-21 vjeç) Faqe 26

Zvicër 
Leysin  (8-17 vjeç) Faqe 27
Leysin American School (10-17 vjeç) Faqe 28
Verbier (6-14 vjeç; 15+) Faqe 29
Tasis Lugano (11-18 vjeç) Faqe 30
Engelberg (10-17 vjeç) Faqe 31

Itali 
Ligniano (12-18 vjeç) Faqe 31
Milano (18+ vjeç) Faqe 32
Firence, kurs për të rinj (15-17 vjeç) Faqe 33
Romë (16+ vjeç) Faqe 34

Francë 
Saint Nicolas (13-17 vjeç) Faqe 34
Cannes (13-17 vjeç) Faqe 35
Coasta de Azur, Nisa (8-17 vjeç) Faqe 36

Belgjikë 
Belgjikë, Spa & Liege (9-17 vjeç) Faqe 37

Austri 
Vienë, kurse 16+ (16+ vjeç) Faqe 38
Vienë (16-19 vjeç) Faqe 39
Kurs pushimi, Vienë (14-17 vjeç) Faqe 40

Gjermani
Berlin College (16-18 vjeç) Faqe 40
Berlin - Munchen - Frankfurt (17+ vjeç) Faqe 42
Kamp aventurash, afër Mynihut (12-17 vjeç) Faqe 44
Bad Schussenried (10-17 vjeç) Faqe 44
Kurs për të rinjtë, Frankfurt (14-17 vjeç) Faqe 45
Schule Schloss Salem (9-16 vjeç) Faqe 46

Spanjë 
Madrid (5-17 vjeç) Faqe 49
Barcelona 17+ (17+ vjeç) Faqe 50
Salamanca (5-17 vjeç) Faqe 51
Anglisht, Spanjisht dhe 
sporte ujore në Barcelonë (15-17 vjeç) Faqe 52
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Mosha: 13-18 vjeç 
Akomodimi: kampus 
Studimi: 20 orë/ javë 
Mbërritja / Nisja: e diel /e diel 
Periudha: 30 qershor - 4gusht 
Kohëzgjatja: 2 - 5 javë
Grupet: maksimumi15 nxënës

Tarifa përfshin:
 Akomodim në kampus

 Të trija vaktet ( dreka e ngrohtë)

 20 orë të gjuhës angleze/ javë

 Test për vlerësimin e nivelit të njohurive

 Materiale studimi

 Çertifikatë për mbarimin e kursit

 1 ekskursion një ditor/javë

 5 ekskursione gjysëm ditore/ javë

 Program argëtimi përgjatë ditës dhe darkës

 Internet dhe Wi-fi

 Mbikqyrje e përhershme e nxënësve

 Telefon 24/24 orë në rast urgjence

 Transferim nga/deri në aeroportin ndërkombëtar Boston

Datat e fillimit:
Çdo të diel duke filluar nga 30 qershori deri në datën e 
fundit të kursit më 4 gusht.
4 korrik- është festë kombëtare dhe nuk zhvillohen kurset.

Tarifa në USD:
 2 javë 3 javë 4 javë  javë shtesë
 $ 3080 $ 4460 $ 5840 $ 1380
Depozitë për dëme: $100 (paguhet në mbërritje dhe 
rimburohet në fund të kursit)

Tarifë për regjistrim me vonesë: $170 ( më vonë se 6 javë 
përpara fillimit të kursit)

Shkolla
Mësimi zhvillohet në universitetin prestigjoz Tufts 
në Boston. Tufts University ndodhet në Medford, 
vetëm 20 minuta larg qëndrës së qytetit. Ky univer-
sitet ka pishinë dimërore, fusha bejzbolli dhe bas-
ketbolli dhe hapsira të bollshme përreth që mund 
të përdoren për aktivitete të ndryshme sportive. 
Gjithashtu nxënësit kanë akses falas në salla inter-
neti dhe Wi-Fi.

Akomodimi
Nxënësit akomodohen në rezidencën e universite-
tit. Dhomat janë teke dhe dyshe, me tualete të për-
bashkëta për cdo 6 nxënës. Nxënësit mund të për-
dorin shërbimin e lavanterisë kundrejt një page-
se shtesë.

Sport dhe argëtim 
Organizohen aktivitete të ndryshme për të kaluar 
kohën e lirë, ku përfshihen: futboll, kërcim, bejzboll, 
volejboll dhe mini-olimpiadë. Gjatë mbrëmjeve or-
ganizohen karaoke, shfaqje filmash të ndryshëm, 
diskotekë, etj.

Ekskursione
Në programin e kursit përfshihen 5 ekskursio-
ne gjysëm ditore në vende turistike që ndodhen 
pranë shkollës, si: Universiteti Harvard, Biblioteka 
Kombëtare, Muzeu i Artit e Shkencave etj. Ekskur-
sionet një ditore organizohen për në: Road Island, 
Salem, Hampton Beach dhe Wrentham Village Pre-
mium Outlets. Kundrejt një pagese shtesë mund 
të merrni pjesë edhe në ekskursione në New York 
dhe Six Flags.

Tufts University
Boston

Mosha: 12 – 17 vjeç; 16+ vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e merkurë – e martë
Periudha: 3 korrik – 6 gusht
Moda, Arti dhe Design 16 +:  
2 qershor - 5 tetor
Kohëzgjatja: 1 – 5 javë
Grupet: maksimumi 15 nxënës

Tarifa përfshin:
 Akomodim në rezidencë

 Programin në varësi të kursit të zgjedhur

 Test për përcaktimin e nivelit të gjuhës

 Përdorimin e materialeve studimore

 Certifikatë pas përfundimit të kursit

 Përdorimin e Wi-Fi

 Telefon 24/24 për çdo rast emergjence

 Transferta nga/në aeroportin La Guardia, Newark, JFK

Kurs standart (12 – 17 vjeç):

 Tre vaktet (drekë me vete gjatë ekskursioneve)

 3 ekskursione ditore

 Aktivitete argëtuese çdo mbrëmje

Programi „English for fashion,art & design” 16 +:

 Tre vaktet

  Akses në sistemin online të mësimdhënies dhe 
librarinë e universitetit

 Program argëtues dhe kulturor

Datat e fillimit:
Kurs standart: Çdo të mërkurë duke filluar nga 3 korriku, 
duke konsideruar mbarimin e kursit në 6 gusht.  
„English for fashion,art&design”: Çdo të diel duke filluar 
nga 2 qershori deri në mbarimin e kursit në 5 tetor. 

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

Kurs pushimesh $3555 $5050 $6545 $1495

Fashion, art & desing – – $2375 –

Depozitë për dëme: $100 (paguhet në mbërritje, rimbursohet 
në përfundim të kursit në rast se nuk ka dëme)

Tarifë shtesë:
Pagesë shtesë për shërbimin UM - (12-16 vjeç): $200/ (16+):$ 275 

Concordia College
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Concordia College

Shkolla
Shkolla ndodhet në kampusin e sigurt dhe atra-
ktiv të Concordia College në qytetin e Bronxville, 
vetëm 30 minuta larg me tren nga New York. Sh-
kolla ka një fushë basketbolli, volejbolli dhe salla 
sportive.

Kurse
Kurs standart (12 – 17 vjeç)
Ky kurs përfshin 20 orë mësimi të gjuhës angleze 
dhe kombinon studimin e gjuhës me vizitat dhe 
eksplorimin e qytetit të bukur të New York e të lag-
jes së famshme Manhattan .

Programi „English for fashion,art & de-
sign” 16 + (2 qershor - 5 tetor) 
Ky program është dizenjuar për ata studentë që 
dëshirojnë të studiojnë rreth modës artit dhe dizaj-
nit. Gjatë paraditeve zhvillohen orët e mësimit në 
anglisht dhe gjatë pasditeve do të mund të vizitoni 
gjithashtu disa nga muzetë më të njohur të qytetit 
dhe të shijoni pamjet e tij më të bukura.

Akomodimi
Nxënësit akomodohen në kampusin universitar, 
në dhoma dyshe me tualet të përbashkët në çdo 
kat. Shërbimi i lavanderisë ofrohet falas.

Sport dhe aktivitete argëtuese
Sportet dhe programet argëtuese për nxënësit 
përfshijnë futboll amerikan, basketboll, dodgeboll, 
futboll, tenis, baseball, handball, bowling etj. Aktivi-
tetet kulturore përfshijnë : art, kërcim, disko, shfaq-
je mode, shfaqje talentesh, karaoke, kuice, etj. Në 
varësi të kursit të zgjedhur do të zhvillohen ekskur-
sione tek Statuja e Lirisë, Central Park, Time Squa-
re, Empire State Building, Broadway, Muzeu i Histo-
risë së Natyrës, Greenwich Village, Soho. Kundrejt 
një pagese shtesë mund të përfitoni edhe ekskur-
sione të tjera. 

Shkolla
Shkolla ndodhet në qytetin e vogël të Plumpton, në 
afërsi të parkut kombëtar të South Downs dhe qyte-
tit bregdetar Brighton.

Kurse
Summer Junior (10 – 13 vjeç):  
25 qershor - 9 korrik
Kursi ofron 26 orë mësimi që fokusohen në gramati-
kë, aftësitë e gjuhës dhe fjalorin.  Nxënësit punojnë 
në projekte në grup dhe temat janë të lidhura me 
ekskursionet që do të zhvillojnë.

Summer (13–16 vjeç): 25 qershor–13 gusht
Ofrohen 20 orë mësimi të gjuhës angleze plus 10 orë 
mësimi për zhvillimin e aftësive akademike.

Summer + (13–16 vjeç):
Kursi i programimit (2 - 30 korrik) përfshin 20 orë 
mësimi anglisht dhe 10 orë programimi kompjute-
rik. Bazat e programimit mësohen në mini-kompju-
terat Raspberry Pi. Kursi i kujdesit ndaj kafshëve 
(2 - 30 korrik) përfshin 20 orë mësimi anglisht  dhe 
10 orë dedikuar kujdesit ndaj kafshëve. Programi 
i aventurave (2 korrik - 13 gusht) ofron 20 orë 
mësimi anglisht dhe 10 orë sporte aventureske – 
windsurfing, çiklizëm në mal, kajaking, hipizëm, raft 
building, ngjitje në mal, fundjavë në parkun kom-
bëtar Snowdonia në Wales. 
Programi STEM (2 korrik - 13 gusht) përshin 20  
orë mësimi  anglisht dhe 10 orë  rreth shkencës, tek-
nologjisë, inxhinierisë dhe matematikës.

Akomodimi
Dhomat janë teke dhe dyshe me tualet të përbash-
kët për çdo kat.

Sport dhe kohë e lirë 
Shkolla ka disa fusha tenisi dhe sportive brenda dhe 
jashtë, kantina vere, qëndra kujdesi për kafshët dhe 
një pyll, ka fermën e saj si dhe një nga stallat më të 
mira në Angli. Aktivitete argëtuese organizohen 
mbasdite dhe në darkë. 

Ekskursione
Gjatë udhëtimeve nxënësit vizitojnë Brighton Pier, 
Londër – Buckingham Palace, Westminster Abbey, 
Trafalgar Square, the British Parliament, Big Ben, 
Thorpe Amusement Park dhe shkojnë të shikojnë 
një shfaqje muzikore.

Plumpton College
Mosha: 10 – 13 vjeç; 13 – 16 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 24, 26 ose 30 orë/javë
Mbërritja / Nisja: e martë – e martë
Periudha: 25 qershor – 13 gusht
Kohëzgjatja: 2 – 6 javë
Grupet: maksimumi 11 nxënës

Tarifa 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
  Çantë shpine, kartë studenti dhe një byzylyk me sim-

bolin e shkollës
  Përdorimi i Wi-Fi
  Sigurimi shëndetësor
  Telefon 24/24 orë në rast emergjence
  Transferta nga/në aeroportin Heathrow ose Gatwick 

midis orëve 10:00 – 22:00

Datat e fillimit dhе tarifat  
në paund britanik :
Summer Junior: 
2 javë  qershor 25   £ 2250
Bucksmore Summer: 
2 javë  qershor 25; korrik 2, 9, 16, 23, 30 £ 2250 
3 javë  qershor 25; korrik 2, 9, 16, 23  £ 3375 
4 javë  qershor 25; korrik 2, 9, 16  £ 4500 
5 javë  qershor 25; korrik 2, 9  £ 5625 
6 javë  qershor 25; korrik 2  £ 6750
Summer Plus: Programim/Kujdesi i kafshëve
2 javë korrik 2 ;16  £ 2600
Summer Plus: Aventure
2 javë korrik 2 ;16; 30  £ 2600
STEM: 
2 javë  korrik 2, 9, 16, 23, 30   £ 2600 
3 javë  korrik 2, 9, 16, 23   £ 3900 
4 javë  korrik 2, 9, 16  £ 5200
Tarifë regjistrimi: £ 500 (e zbritshme nga tarifa totale e kursit)

Depozitë për dëme: £ 50 (paguhet në mbërritje dhe rimbur-
sohet në përfundim të kursit në rast se nuk ka dëmtime)

Tarifë shtesë (opsionale):
Hipizëm: £ 180 / javë  Anglishte intensive: £ 210 / javë
Tarifë shtesë për transferta:
Nga/në aeroportin Heathrow ose Gatwick jashtë orarit të sipërpër-
mendur: afërsisht £ 100 (1 drejtim) 
Nga/në aeroportin Luton: afërsisht £ 100 (1 drejtim)
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Mosha: 13 – 18 vjeç
Akomodimi: kampus 
Studimi: 30 orë / javë
Mbërritja/ Nisja: e diel – e shtunë
Periudha: 30 qershor – 17 gusht
Kohëzgjatja: 2 – 7 javë
Grupet: maksimumi 14 nxënës
Niveli minimal:  Përgatitje për FCE - B2;  

Përgatitje për CAE - C1

Shkolla
Lancing është një shkollë me konvikt, arkitektu-
ra e së cilës ngjason shumë me atë te universite-
teve 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 qytetit Brighton. Lancing është e pa-
jisur me kafene moderne, sallë kompjuterash me 
akses Wi-Fi në disa zona.

Kurse
Kurs intensiv (30 orë/ javë)
Nëpërmjet këtij kursi, nxënësit fitojnë vetëbesim 
dhe rrjedhshmëri të gjuhës. Orët e kursit janë të 
strukturuara si më poshtë:
  Orë për zhvillimin e njohurive të përgjithshme të 
gjuhës angleze, duke përfshirë gramatikën dhe 
fjalorin.

Ky kurs zhvillon aftësitë gjuhësore dhe kuptimin e 
gjuhës nëpërmjet reklamave, revistave, artikujve të 
gazetave, radios dhe programeve në TV. Gjithash-
tu bëhet një “projekt kërkimor” në skuadra, ku stu-
dentët bëjnë kërkimet e tyre për temën e javës 
dhe e prezantojnë atë në formën e një performan-
ce, historie ose diskutimi. Kundrejt një pagese sh-
tesë, klasat e projektit mund të zëvendësohen me 
një ose dy nga lëndët: Mendimi Kritik (30 Qer-
shor, 7, 21, 28 Korrik) Shkrimi i eseve (7, 14, 28 
korrik, 4 gusht) Ekonomi (7, 14, 28 korrik, 4 gusht)
Marrëdhëniet ndërkombëtare (30 qershor, 7, 
21, 28 korrik) Menaxhim (30 qershor, 14 korrik, 21 
korrik, 4 Gusht)

Përgatitje për provimet Cambridge 
FCE dhe CAE (30 orë/ javë)13-17 vjeç
Programi javor përfshin 20 orë mësimi përgatitor 
për provim dhe 10 orë mësimi të projektit kërkimor 
për zhvillimin e aftësive në komunikim. Në pagesë 
përfshihet edhe dhënia e provimit në shkollën Dic-
ker ose në qëndrën rajonale të provimeve.

Akomodimi Kampus
Akomodimi bëhet në dhoma individuale ose 
dyshe, me banjo të përbashkëta në çdo kat.  
Gjithashtu ka edhe disa dhoma me 3-7 krevate.

Sport dhe argëtim
Shkolla ka brenda saj shumë ambiente sporti-
ve. Ajo është e pajisur me një pishinë të mbulu-
ar me gjatësi 25 m, sallë sporti, tre fusha squash, 
sallë kërcimi, studio arti dhe fusha të tjera të hapu-
ra si fusha tenisi, fusha futbolli, etj. Nxënësit marrin 
pjesë në karaoke, diskoteka dhe shfaqje talentesh. 
Akademia e sportit
Aktivitetet janë të përshtatshme për të gjithë 
nxënësit nga niveli fillestar deri në atë mesatar. Nuk 
ka grupe të avancuara. Të gjitha aktivitetet zhvi-
llohen vetëm nëse arrihet numri minimal i nxënës-
ve të regjistruar në aktivitetin përkatës. Ata nxënës 
që marrin pjesë në akademinë e sporteve mund të 
humbasin disa prej aktiviteteve të kohës së lirë. Ek-
ziston mundësia e zgjedhjes së një sporti për ve-
tëm një javë dhe në periudhën e shtatë ditëve nuk 
mund të praktikosh më shumë se një sport.
Sportet e ofruara janë si më poshtë:
filma dhe animacione (7, 14, 21, 28 korrik), pilo-
tim (30 qershor, 21 korrik), vallëzim (30 qershor, 7, 
14, 21, 28 korrik, 11 gusht), fashion design(30 qer-
shor, 7, 14, 21, 28 korrik), aventura sportive, hi-
pizëm, golf, hipizëm, tenis, fotografi, kuzhine, 
futboll,  pilotim.   

Ekskursione
Organizohen ekskursione një ditore në: Londër si 
dhe ekskursione gjysëm-ditore në: Brighton, East-
bourne, Warding, Hastings, Chichester. 

Lancing

Tarifa përfshin:
 Akomodim në kampus

 Të treja 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 çdo javë

  2 ekskursione gjysëm ditore çdo javë (me përjashtim 
të javës së fundit të kursit)

  Aktivitete sportive dhe kulturore çdo mbasdite dhe darkë

 Shërbimi i lavanderisë 2 herë në javë

 Përdorimi i WiFi dhe Internetit

 Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence 

 Sigurim shëndetësor

  Transferim nga/deri në aeroportin Heathrow, Stansted 
dhe Gatwick

Datat e fillimit:
Kurs intensiv: 
Çdo të diel duke filluar që prej datës 30 qershor duke pa-
tur parasysh mbarimin e kursit më 17 gusht.
Përgatitje për FCE: 2 javë - 14 - 27 korrik (provim në datë 
25 korrik) 
Përgatitje për FCE: 3 javë - 7 -  27 korrik (provim në datë 
25 korrik) 
Përgatitje për CAE: 3 javë - 7 - 27 korrik (provim në datë 
24 korrik)

Tarifat në paund britanik:
 2 javë 3 javë 4 javë  javë shtesë
Kurs intensiv £ 2400 £ 3600 £ 4800 £ 1200 
Përgatitje  FCE £ 2700 £ 4000 – – 
Përgatitje  CAE – £ 4000 – –

Depozitë për regjistrim:  £ 500 (e zbritshme nga tarifa e plotë)

Tarifa shtesë sipas kërkesës:
Aventura sportive 4.5 herë / javë x 60 min. £ 250
Mendimi kritik  3 herë / javë x 60 min. £ 100
Shkrim eseje/prezantim       3 herë / javë x 60 min. £ 100
Marrëdhenie ndërkomb.  3 herë / javë x 60 min. £ 150
Ekonomi dhe menaxhim biznesi 3 herë / javë x 60 min. £ 150
Hipizëm 3 herë / javë x 60 min. £ 250
Golf 6 herë / javë x 60 min. £ 250  
Tenis/Fotografi 6 herë / javë x 60 min. £ 175  
Pilotim 90 min. / javë £ 650 
Futboll 6 herë / javë x 60 min. £ 225
Vallezim/Fashion/Kuzhine                  6 herë / javë x 60 min.  £ 200

Tarifë për ndryshimin e sportit të zgjedhur £ 25 
Tarifë për anullimin e sportit të zgjedhur £ 75
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Stafford House, Londër
Mosha: 16+ vjeç
Akomodimi: rezidencë/ familje pritëse
Kurset: 20, 25,  30 orë / javë
Mbërritja / Nisja:  e diel – e shtunë
Periudha:  gjatë gjithë vitit
Kohëzgjatja: minimumi 2 javë
Grupet:  maksimumi 15 nxënës
Minimumi i nivelit për kursin IELTS: 
mesatar

Shkolla
Ndërtesa e shkollës është rinovuar tërësisht në vi-
tin 2011 dhe ndodhet në lagjen Bloomsbury në 
zemër të Londrës. Të gjitha klasat janë të pajisu-
ra me tabela të bardha interaktive, gjë e cila u lejon 
nxënësve përdorimin e internetit, rrjeteve sociale 
dhe video HD. Profesorët përdorin gjithmonë me-
todat më të avancuara të mësimdhënies dhe i për-
gatisin nxënësit për përdorimin e gjuhës si në je-
tën e përditshme ashtu edhe në atë virtuale (onli-
ne). Nxënësit mund të përdorin sallat e informati-
kës, internetin, bibliotekën dhe mensën.

Kurse
Kurs standart – 20 orë/javë
Kurset zhvillohen vetëm në mëngjes dhe nëpërm-
jet tyre mund të praktikohen aftësitë e të dëgjuarit, 
të folurit, të shkruarit, leximit, gramatikës dhe fjalorit. 
Kjo është një zgjedhje e shkëlqyer për ata nxënës që 
dëshirojnë të kombinojnë përgatitjen gjuhësore me 
turizmin apo fusha të tjera.

Kurs intensiv- 25 - 30 orë/ javë
Në ndryshim nga kursi standart ky kurs ofron 10 
orë shtesë të anglishtes teknike në fusha që  nxënë-
sit kanë zgjedhur në përputhshmëri me preferencat 
dhe nevojat e tyre. Disa prej temave janë si mëposh-
të: kultura britanike, debate për çështje të lidhura me 
aktualitetin, media dhe roli i mediave sociale në mje-
disin e punës, anglishte biznesi, aftësi akademike, për-
gatitje për karrierën dhe përgatitje për provimet e 
Cambridge.

Përgatitje për provimin IELTS 25-30 
orë/ javë
Ky kurs është i përshtatshëm pë studentët me një ni-
vel mesatar të gjuhës angleze. Programi kombinon 

mësimin e gjuhës me strategjitë që duhen përdorur 
në provim. Ushtrimet e gjuhës përqëndrohen në zg-
jerimin e njohurive leksikore dhe gramatikore, njoh-
jen me teknikat e provimit dhe llojin e pyetjeve të 
përfshira në provim. Shqyrtohen të gjithë kompo-
nentët e provimit dhe zhvillohen teste provë gjatë 
gjithë kohës. 

Akomodimi
Rezidenca Piccadily - 18+ 
Ofrohet akomodim gjatë gjithë vitit. Dhomat janë 
individuale. Ambjenti i banimit përbëhet nga 6 
dhoma, të cilat janë përshtatur në apartamente 
me një kuzhinë të përbashkët dhe dhomë ndenje-
je. Rezidenca ndodhet në zonën 2, vetëm 3 stacio-
ne me metro larg shkollës.

Rezidencë për 16-17 vjeç  
(30 qershor - 24 gusht)
Nxënësit akomodohen në dhoma individuale ose 
dyshe, të pajisura me tualet. Akomodimi përfshin 
të tre vaktet. Rezidenca ndodhet vetëm 3 minuta 
në këmbë larg shkollës.

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

Sport dhe kohë e lirë
Kundrejt një pagese shtesë, shkolla organizon akti-
vitete 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 për të vizituar 
Londrën. Në afërsi ndodhet një kompleks sportiv i 
pajisur me pishinë dhe sallë fitness. Çdo javë orga-
nizohen të paktën tre aktivitete pa pagesë.

Tarifa përfshin:
 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

 Materiale studimi

 Çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit

 Program social të paktën 3 herë në javë

  Shërbimi i lavanderisë një herë në javë për nxënësit e 
akomoduar në familje pritëse

 Akses në internet dhe Wi-fi

 Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence 

Datat e fillimit:
Kurset fillojnë çdo ditë të hëne të vitit, ndërsa akomodi-
mit ofrohet të dielave. Shkolla është e hapur deri më 22 
dhjetor.

Tarifat në paund britanik:
Hostel Piccadily, dhomë individuale me tualet, pa ushqim 
 2 javë 3 javë        4 javë          javë shtesë
Kurs standart - 20 orë £ 1200 £ 1740 £ 2280 £ 540 
Kurs intensiv / IELTS 25 orë £ 1280 £ 1860 £ 2440 £ 580 
Kurs intensiv / IELTS 30 orë £ 1360 £ 1980 £ 2600 £ 620
Depozitë për dëme në momentin e akomodimit në kampus: £100
Familje mikpritëse, dhomë teke, Zona 3 - 4, mëngjesi dhe një vakt
 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
Kurs standard - 20 orë £ 1110 £ 1605 £ 2100 £ 495 
Kurs intensiv / IELTS 25 orë £ 1190 £ 1725 £ 2260 £ 535 
Kurs intensiv / IELTS 30 orë £ 1270 £ 1845 £ 2420 £ 575
Dhomë individuale, Zona 2, mëngjesi dhe një vakt - £30 / javë 
Dhomë individ. me tualet, Zona 3, mëngjesi dhe një vakt - £45 / javë 
Tarifë shtesë për akomodim në familje mikpritëse në periudhë të 
ngarkuar (9 qershor - 24 gusht) - £ 20 / javë
Për nxënësit 16-17 vjeç: dhomë teke me tualet, 3 vakte të përfshi-
ra - £ 115 / javë
Depozitë për tekstet: £ 30

Tarifë shtesë për transferim:
Heathrow*- £ 115 (1 drejtim); Gatwick dhe Luton *- £ 135 (1 drejtim)
*Transferimi i ofruar nga qendra e gjuhëve të huaja është i detyruar 
për nxënësit nën moshën 18 vjeç. Integral ofron shërbimin e asis-
tencës në ditët e udhëtimit, vetëm në rastin kur transferimi është 
kërkuar në momentin e regjistrimit dhe është i ofruar nga shkolla.
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Shkolla
Shkolla ndodhet në qendër të parkut kombëtar të 
South Downs. University of Sussex kombinon ar-
kitekturën moderne me bukurinë e gjelbërt, duke 
qënë në këtë mënyrë mjedisi perfekt për nxënësit 
e moshave 15 deri në 20 vjeç. Kampusi është i paji-
sur me restorante, sallë interneti, supermarket, far-
maci, bare, zyrë postare, ATM, fusha futbolli dhe te-
nisi, salle fitnesi si dhe ofron shërbimin e Wi-Fi.

Kurse
Programi ka për qëllim zhvillimin e aftësive 
gjuhësore të pjesëmarrësve në një mjedis multi-
kulturor, si dhe përshtatjen në mënyrë sa më të 
mirë me universitetet 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 krye-
sore:

 Aftësi gjuhësore: (13 orë): këto klasa fokusohen 
në praktikimin e shqiptimit dhe intonacionit, zg-
jerimin e fjalorit të studentëve si dhe përdorimin 
e drejtë të strukturës gramatikore dhe fjalorit në 
kontekstin formal dhe jo-formal.

 Aftësi komunikuese: (7 orë): fokusi në këto klasa 
është të zbulohen aftësi dhe strategji që kanë për 
qëllim zhvillimin dhe përdorimin e duhur të gjuhës 
në një nivel të lartë, në kontekste të ndryshme pro-
fesionale, në gjuhën e folur dhe  të shkruar. Nxënë-
sit mund të zgjedhin 5 prej lëndëve të mëposht-
me (për zhvillimin e  kursit nevojitet një numër mi-
nimal nxënësish): Etikë Biznesi, prezantim, mena-
xhim, zgjidhje e rasteve, shkrim kreativ, shkrimi i 
raporteve të menaxhimit, të menduarit kritik, de-
bat, shkrim akademik dhe aftësi negociuese.

 Aftësi Profesionale: (13 orë): klasat janë të stru-
kturuara sipas modelit CLIL (Përmbajtja dhe më-
simi i integruar i gjuhëve të huaja) që fokusohet në 
studimin e gjuhës në bazë të profesionit. Nxënësit 
mund të zgjedhin katër prej lëndëve të mëposht-
me (për zhvillimin e  kursit, nevojitet një numër mi-
nimal nxënësish): trajnime, film, politika ndërkom-

bëtare, histori moderne, financë, teknologji, sipër-
marrje, shëndeti dhe të ushqyerit shëndetshëm.

Përgatitje për IELTS 16 - 20 vjeç
Në vënd të moduleve të aftësive gjuhësore dhe af-
tësive komunikuese, nxënësit mund të zgjedhin 
të bëjnë përgatitje për IELTS (20 orë) . Nxënësit pu-
nojnë me strukturën dhe komponentët e pro-
vimit, mësojnë teknika dhe strategji të ndryshme 
për të arritur rezultate të larta në provim, gjithash-
tu bëjnë edhe teste praktikuese. Moduli i përga-
titjes IELTS zgjat 2 javë (datat e provimeve: 20, 27 
korrik, 10 gusht) . Provimi është i pëfshirë në çmim. 
Nxënësit të cilët do të studiojnë modulin e IELTS ni-
sen të dielën.

Akomodimi
Akomodimi i nxënësve bëhet në kampus, në dho-
ma individuale me tualete. Nxënësit pajisen me 
kupon me vlerë 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 mundë-
si të shumta argëtimi. Çdo mbrëmje organizohen 
programe argëtimi që kanë për qëllim familjarizi-
min e pjesëmarrësve me jetën studentore në Uni-
versitetin Brighton si dhe lidhjen e miqësive me 
njëri tjetrin. Pjesëmarrja në këto aktivitete nuk ësh-
të e detyrueshme. Nxënësit janë të lirë të organi-
zojnë vetë programin e tyre nëse dëshirojnë. Të sh-
tunën dhe të dielën organizohen ekskursione në 
qytetet Brighton, Londër dhe në jug- lindje të An-
glisë.

University of Sussex, Brighton
English for the future 

Mosha: 15 - 20 vjeç
Përgatitje për IELTS: 16 - 20 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 33 orë/javë
Mbërritja/Nisja: e dielë - e shtunë
Moduli “Përgatitje për IELTS”: 
e dielë - e diel
Periudha: 30 qershor- 17 gusht
Kohëzgjatja: 2 - 7 javë
Grupet: maksimumi 14 nxënës
Niveli minimal: Përgatitje për IELTS - B1

Tarifa përfshin:
 Akomodim në kampus

 Të trija vaktet

 Test për vlerësimin e nivelit të njohurive

 Materialet studimore

 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

 Shërbimi i lavanderisë një herë në javë

 Sigurim mjekësor 

 Telefon në raste urgjence 24/24

  Transferim nga/deri në aeroportin Heathrow, Gatwick 
dhe Stansted

Datat e fillimit
Kurs intensiv: Çdo të diel duke filluar që nga 30 qershori 
duke patur parasysh mbarimin e kursit në 17 gusht. 
Përgatitje për IELTS: 7 - 21 korrik; 14 - 28 korrik; 28 korrik 
- 11 gusht

Tarifat në paund britanik
 2 javë 3 javë 4 javë  javë shtesë
Kurs intensiv (33 orë) £ 3000 £ 4500 £ 6000 £ 1500 
Përgatitje për IELTS £ 3300 – – –
Depozitë për regjistrim: £ 500 (zbritet nga tarifa e kursit)

Depozitë për dëme: £ 80 (rimbursohet në përfundim të kursit)
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Shkolla
Kampusi i ri i Abbey Cambridge College ndodhet 
afër qëndrës së qytetit Cambridge dhe ofron për 
nxënësit një atmosferë universiteti, gjë e cila e bën 
shkollën një vend ideal për kamp veror. Shkolla 
është e pajisur me klasa moderne, laboratorë, stu-
dio arti, mensë, palestër dhe fusha sportive.

Kurse
Mësimi është një kombinim i leksioneve, ekskur-
sioneve, seminareve dhe punëve praktike. Marr-
ja e informacioneve nga fusha të ndryshme do t’ju 
ndihmojë të përmirësoni aftësitë tuaja të të mësu-
arit, progresin akademik dhe social, si dhe të zhvi-
lloni aftësitë komunikuese. Nxënësit inkurajohen 
të japin më të mirën e tyre, të familjarizohen me 
kultura të reja dhe të zgjerojnë njohuritë e tyre mbi 
temat aktuale globale.

Kursi për fëmijë: 7 – 12 vjeç 
(29 qershor - 10 gusht)
Programi përfshin 26 orë mësimi në javë prej një 
game të gjërë degësh akademike: anglisht, mate-
matikë, shkencat e natyrës dhe ato humane, art. 
Mësuesit janë ekspertë me përvojë të gjerë me 
këtë grupmoshë.

Përgatitje për IGCSE– Levels: 12–14 vjeç
(29 qershor - 24 gusht)
Kurrikula përfshin një gamë të gjerë lëndësh aka-
demike: anglisht, matematikë, shkencat e natyrës 
dhe ato humane, art. Studentët zhvillojnë aftë-
sitë e tyre si IT, mësojnë si të mbledhin informacio-
ne dhe të bëjnë prezantime. Ky kurs u jep atyre një 
bazë të shkëlqyer për studime të mëtejshme aka-
demike.
Përgatitje për IB/A – Levels: 15 –17 vjeç 
(29 qershor - 24 gusht)
Nxënësit mund të zgjedhin 4 lëndë, të cilat do t’i 
studiojnë çdo javë. Zgjedhja duhet të bëhet pa-
raprakisht në varësi të vendeve të lira të një de-
ge specifike dhe në varësi të numrit të nxënësve 
që janë regjistruar për: art, teatër, muzikë, biologji, 
kimi, fizikë, ekonomi dhe biznes, histori dhe politi-
kë, anglisht, shkrim akademik, aftësi prezantimi, le-
tërsi, matematikë, media, teori njohurish, shoqëria 
dhe mjedisi.  

Academic Summer, Cambridge

Mosha: 7-12 vjeç, 12-14 vjeç, 15-17 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 26 - 40 orë/javë
Mbërritja / Nisja: e shtunë – e shtunë
Periudha: 29 qershor – 24 gusht
Kohëzgjatja: 1 – 8 javë
Grupet: maksimumi 15 nxënës
Niveli minimal:
12 – 14 vjeç: B1
15 – 17 vjeç: B2

Tarifa përfshin:
  Akomodim në kampus

  Të treja vaktet

  Testim i njohurive të gjuhës

  Materiale studimore

  Çertifikatë 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

  Telefon 24/ 24 për çdo rast emergjence

  Transferta në / nga aeroporti Heathrow në mbërrit-
je midis orëve 6:00 – 18:00, në ikje midis orëve 8:00 – 
20:00

Tarifat në paund britanik:
Kursi akademik 
2 javë  Qershor 29, Korrik 6, 13, 20, 27 Gusht 3 *, 10 * £ 2700 
3 javë  Qershor 29, Korrik 6, 13, 20, 27 *, Gusht 3 * £ 4050 
4 javë  Qershor 29, Korrik 6, 13, 20 *, 27 *  £ 5400 
javë shtesë  £ 1350 
* vetëm për kurse për 12-17 vjeç
Oxbridge 27 korrik - 3 gusht   £ 1600
Depozitë për regjistrim : £ 500 (rimbursohet në përfun-
dim te kursit)
Tarifë shtesë për transfertë jashtë intervalit 
të përcaktuar:
Aeroporti Heathrow:  £ 375 /një drejtim 
Aeroporti Luton / Stanstead:  £ 200 /një drejtim

Oxbridge (27 korrik– 3 gusht)
Ky kurs është dizenjuar për të gjithë ata që janë të 
interesuar për të vazhduar shkollimin në univer-
sitetet më të mira. Programi përfshin informacio-
ne të dobishme për përgatitjen për provimet hyrë-
se dhe intervistat në Oxbridge, Imperial, LSE dhe 
universitete te tjera te Russell Group, mbi kriteret e 
pranimit dhe letrën e motivimit. Programi do t’ju 
ndihmojë të zhvilloni të menduarit kritik dhe ana-
litik, të përmirësoni aftësinë e të komunikuarit dhe 
të praktikoheni për intervistën. .

Akomodimi 
Studentët akomodohen në rezidencën brenda 
kampusit. Dhomat janë teke me tualet në dhomë. 

Sporte dhe aktivitete argëtuese
Programi i kohës së lirë përfshin një shumëllo-
jshmëri aktivitetesh sportive dhe kulturore. Stu-
dentët përmes këtyre aktiviteteve do të praktiko-
jnë gjuhën e folur. Do të organizohen ekskursio-
ne ditore për të eksploruar Londrën, Birmingham, 
Norwich,Baronet, Oxford, si dhe do të bëhen vizita 
në kështjellën Warwick, Bury St - Edmunds, Cam-
bridge, Muzeu i Shkencave, Studiot e Harry Potter, 
Kings College London, etj.  



14

Academic summer, DLD London
IT, media, psikologji, teori e njohurive ,mjedis dhe 
shkenca humane.

Modulet e specializuara
Këto module ofrohen si pjesë e kursit akademik 
ose më vete. Ato janë të përshtatshme për nxënë-
sit e moshës mbi 15 vjeç dhe me një nivel minimal 
anglishteje B2.
 Përgatitje IELTS (33 orë) - Ky kurs intensiv 1 javor 

fokusohet plotësisht në formatin e provimit. Në-
se kanë dëshirë, nxënësit mund të japin provimin 
pas përfundimit të kursit. Për detaje rreth datave të 
provimit kontaktoni me Integral.
 Studime mjekësore – 6 - 20 korrik ose 27 

korrik - 10 gusht - Ky kurs perfshin 40 orë mësimi 
dhe është i përshtatshëm për ata nxënës që dëshi-
rojnë të studiojnë mjekësi. Programi është struk-
turuar me ndihmën e studentëve të mjekësisë, të 
cilët kanë studiuar në universitetet më të mira të 
mjekësisë në Angli dhe është bazuar edhe në për-
vojën e tyre personale. Nxënësit do të bëjnë ekspe-
rimente praktike në kimi dhe biologji. Ata do të 
mësojnë etikën mjekësore dhe si të japin ndihmën 
e shpejtë. Kursi përfshin vizitë në një institucion 
shëndetësor si dhe mbledhje pune me një doktor 
profesionist. Gjithashtu bëhen përgatitje për apliki-
met në universitete mjekësore dhe jepen instruksi-
one mbi shkrimin e letrës së motivimit, intervistës, 
UKCAT dhe BMAT.

Akomodimi
Akomodimi i studentëve bëhet në dhoma të reja 
brenda kolegjit. Dhomat janë individuale ose su-
ita. Studentët mund të përdorin shërbimin e la-
vanderisë.

Sport dhe kohë e lirë
Kampusi disponon nje pishinë, sallë sporti, stu-
dio kërcimi, fitnes dhe fushë tenisi. Gjatë mbrëm-
jeve organizohen një sërë programesh dhe aktivi-
tetesh të ndryshme. Gjatë kohës së lirë studentët 
mund të vizitojnë Londrën.

Eksursione
Në fundjavë organizohen 2 ekskursione ditore në 
Oxford, Cambridge, Windsor, Winchester, Brighton 
,Bournemouth dhe 4 ekskursione gjysëm ditore 
në javë në vendet më të bukura të Londrës.  

Mosha: 7-12 vjeç, 12-14 vjeç; 15-17 vjeç; 
Akomodimi: kampus
Studimi: 26 - 40  orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e shtunë / e shtunë
Periudha: 29 qershor - 24 gusht
Kohëzgjatja: 2-8 javë
Grupet: maksimumi 15 nxënës
Niveli minimal: 
7-12 vjeç: A2
13-14 vjeç: B1 
15-17 vjeç: B2

Tarifa përfshin:
 Akomodim në kampus

 Tre vaktet (dreka e ngrohtë)

 26 ose 40 orë mësimi në javë

 Materiale studimi

 Çertifikatë për mbarimin e kursit

 3 ekskursione ditore për 2 javë

 4 ekskursione gjysëm ditore në javë në Londër

 Sport dhe program aktivitetesh

 Akses në Wi-Fi

 Shërbimi i lavanderisë

 Sigurimi shëndetësor

 Telefon 24/24 për çdo rast emergjence

  Transferta në / nga aeroporti Heathrow për arritjet 
ndërmjet orëve 06:00 - 18:00 dhe nisjet ndërmjet orë-
ve 08:00 - 20:00.

Datat e fillimit dhe tarifat  
në paund britanik: 
Kurs akademik  
2 javë     Qershor 29, Korrik 6, 13, 20, 27, Gusht 3, 10 £ 2700
3 javë     Qershor 29, Korrik 6, 13, 20, 27, Gusht 3 £ 4050
4 javë     Qershor 29, Korrik 6, 13, 20, 27, £ 5400
Javë shtesë   £ 1350 
Programi mjekësor 6- 20 korrik, 27 korrik -10 gusht £ 3500
Përgatitje për IELTS (1 javë)                     20-28 korrik £ 1870

Depozitë për regjistrim: £ 500 (zbritet nga pagesa e kursit) 
Transferta jashtë orarit: për/nga Gatwick £ 140 (1 drejtim), 
për/nga Heathrow £ 150 (1 drejtim)

* Për më shumë informacion rreth Kampit Ditor dhe Kurseve të 
gjuhës për të rritur, ju lutemi të kontaktoni Integral.

Shkolla
Që prej vitit 2015 kolegji privat “DLD College Lon-
don” është shpërngulur në një ndërtesë të re në 
zemër të Londrës, në një kampus me pamje nga 
Westminster dhe Lumi Thames. Zona përreth sh-
kollës është mjaft e famshme për ndërtesat e saj 
historike. Në DLD College ka shumë ambjente 
moderne studimi, salla sporti, mensë, kafene Star-
bucks dhe akses falas Wi-Fi.

Kurse
Kurs akademik
Programi mësimor është dizenjuar duke u bazu-
ar tek metoda CLIL - Mësimi me përmbajte dhe 
gjuhë të integruar. Kjo lloj metode rekomandohet 
për mësimin e lëndeve të ndryshme akademike 
dhe njëkohësisht mundëson përmirësimin e aftë-
sive gjuhësore të studentëve. Ky program ofrohet 
edhe për studentët që anglishten e kanë gjuhën e 
tyre amtare. Studentët janë të ndarë në grupe du-
ke u bazuar tek mosha e tyre dhe jo tek niveli i an-
glishtes. Kurset janë të përshtatshme për studen-
tët që planifikojnë të ndjekin GCSE, IB os A-leve-
ls dhe për ata që aktualisht studiojnë në Angli. Në 
këtë kurs kombinohen mjaft mire teoria dhe pra-
ktika. Çdo të premte ka leksione mbi temat aktua-
le të udhëhequra nga lektorë të ftuar, të cilët janë 
profesionistë në fushat që japin mësim.

Përgatitje për IGSCE: 13-14 vjeç
Programi përfshin një larmi të madhe të lëndëve 
akademike si: anglisht, matematikë, art, shkenca 
natyrore dhe humane. Nxënësit zhvillojnë aftësitë 
e tyre në IT dhe mësojnë si të mbledhin informaci-
on dhe të bëjnë prezantime.

Përgatitje dhe përsëritje  
për IB/ A levels: 15-17 vjeç
Nxënësit duhet të zgjedhin në bazë të nevojave 
dhe interesave të tyre 4 lëndë, të cilat ata do t’i stu-
diojnë çdo javë. Ata duhet të bëjnë paraprakisht 
zgjedhjen e tyre për të parë disponueshmërinë e 
opsionit, që është në varësi të numrit të nxënës-
ve të cilët janë rregjistruar në atë klasë specifi-
ke. Lëndët janë: arte, histori e teknologjisë dhe di-
zajnit, histori, anglisht, shkrim akademik, aftësi 
prezantuese, letërsi, matematikë, informatikë dhe 
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Mosha: 7-12 vjeç, 12-14 vjeç, 15-17 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 26 ose 40 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e shtunë / e shtunë
Periudha: 6 Korrik - 24 Gusht
Kohëzgjatja: 2 - 8 javë
Grupi: 7-12 vjeç - max.12 nxënës
Grupi: 13-17 vjeç - max.15 nxënës
Niveli minimal:  7-12 vjeç A2 

12-14 vjeç B1 
15-17 vjeç B2

Tarifa përfshin:
 Akomodim në kampus

 Të treja vaktet (dreka e ngrohtë)

 26 ose 40 orë studimi në javë

 Akses në internet

 Materiale studimi

 Çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit

  3 ekskursione një herë në javë (përveç javës së fundit)

  4 ekskursion gjysëm ditor në javë.

 Aktivitete sportive dhe zbavitjeje

 Mbikqyrje të përhershme të nxënësve

 Shërbimi i lavanderisë

 Sigurim shëndetësor

 Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence 

  Transferim nga/deri në aeroportin Heathrow, Gatwick 
dhe Bristol ndërmjet orëve 06:00-18:00 në mbërritje 
dhe 08:00-20:00 në nisje.

Data e fillimit dhe tarifat në 
paund britanik:
Kursi akademik : 
2 javë  Korrik  6, 13, 20, 27, Gusht 3, 10*,  £ 2300 
3 javë  Korrik  6, 13, 20, 27, Gusht 3   £ 3450 
4 javë  Korrik  6, 13, 20, 27  £ 4600 
javë shtesë  £ 1150
* Nxënësit 12-17 vjeç
Academic Sports  6-13 Korrik,      £ 1240
Transferim jashtë intervalit të parashikuar:
Gatwick:  350 £ (një drejtim)  
Heathrow: 250 £ (një drejtim)
Tarifë shtesë sipas kërkesës:
Hipizëm: £50/ 1 orë
Golf : £50/ 1 orë (plus transportin)
Depozitë për regjistrim: £ 500 (zbritet nga pagesa e kursit)

Academic Summer, Sidcot
Shkolla
Sidcot School ndodhet në jug-perëndim të An-
glisë, vetëm 20 minuta larg aeroportit të Bristol 
dhe afërsisht 2 orë larg Londrës. Kjo shkollë është 
e pajisur me pishinë, pistë kalërimi, akses falas në 
internet Wi-Fi, bibliotekë, qëndër arti dhe një men-
së moderne. 

Kurse 
Kurs për fëmijë (7-12 vjeç) (6 korrik - 17 
gusht)
Kursi përfshin 26 orë mësimi anglishteje çdo javë, 
matematikë, shkenca natyrore, art dhe vetpërga-
titje. Mësuesit janë profesionistë dhe me shumë 
eksperiencë.

Përgatitje për IGCSE/GCSE, IB dhe 
A-Levels (12-14;15-17 vjeç)
Programi përfshin 40 orë studimi në javë dhe 
është dizenjuar për nxënës anglezë dhe të huaj. 
Nxënësit ndahen në grupe jo sipas nivelit, por si-
pas moshës dhe lëndëve që kanë zgjedhur. 
Nxënësit e moshave 15 - 17 vjeç mëso-
jnë 4 lëndë në javë. Ata duhet të zgjedhin një prej 
lëndëve të mëposhtme: art, teatër, muzikë, biolo-
gji, kimi, fizikë, ekonomi dhe biznes, dizajn dhe te-
knologji, histori, anglisht, shkrim akademik, aftë-
si prezantuese, letërsi, matematikë, informatikë 
dhe IT, teknologji e medias, psikologji, teori e dijes, 
edukatë dhe mjedis. Disponueshmëria e këtyre 
lëndëve është në varësi të numrit të nxënësve të 
regjistruar.

Nxënësit e moshave 12-14 vjeç studiojnë 
lëndë të ndryshme si anglisht, art, matematikë, 
shkencat e natyrës dhe ato humane., biznes dhe 
dizajn & teknologji. Ata zhvillojnë aftësitë si IT, 
mbledhin informacione dhe bëjnë prezantime. 

Sport akademik 12-17 vjeç 
(6-13 korrik) 
Kursi është dizenjuar posaçërisht për ata studentë 
të cilët e duan sportin, shkencën dhe psikologjinë 
sportive. Progami kombinon praktikën me teorinë  
dhe njohuritë akademike sportive. Gjatë kursit do 
të trajtohen tema të tilla si: biznesi sportiv, psikolo-
gjia sportive dhe biomekanika sportive. Gjithashtu 

ata mësojnë anatominë e trupit të njeriut dhe prin-
cipet e të ushqyerit shëndetshëm. Në të njëjtën 
kohë studentët do të ushtojnë sportin e tenisit, ose 
notit dhe do të merren me palestër, do të luajnë 
golf, do të bëjnë ngjitje në mal me biçikletë, etj. 

Akomodimi 
Akomodimi i nxënësve bëhët në dhoma individu-
ale, dyshe ose me tre shtretër. Dhomat individua-
le ofrohen kryesisht për nxënësit e moshës mbi 16 
vjeç. Për më të vegjëlit ofrohen edhe dhoma me 
nga 3 ose 4 krevate. Tualetet janë të përbashkëta 
për çdo kat. Në kampus ka dhoma të përbashkë-
ta të cilat shërbejnë për kalimin e kohës së lirë dhe 
janë të pajisura me kuzhinë dhe lavanderi.

Koha e lirë
Gjatë pasditeve dhe mbrëmjeve organizohen akti-
vitete si: kërkim thesari, qitje, bowling, disko, kinema, 
barbecue, teatër, modë.

Aktivitetet sportive
Nxënësit mund të përdorin bazën sportive 
të shkollës, e cila përfshin sallën e sportit dhe 
pishinën. Kundrejt një pagese shtesë ofrohet edhe 
sporti i hipizmit në hipodromin e shkollës dhe 
golf. Stërvitjet janë të përshtatshme për të gjitha 
moshat dhe zhvillohen 3 herë në javë.

Ekskursionet
Gjatë të shtunave dhe të dielave organizohen eks-
kursione një ditore për në Crealy Great Adventu-
re Park, Splash Down Water Park, Birmingham Bla-
ck Country Museum, Long leat Safari Park, Lon-
don Imperial War Museum, Woodland Adventu-
re Park, Cardiff Castle, Exeter Clip & Climb, Oxford 
Storytelling Museum. Eskursionet gjysme dito-
re zhvillohen ne Bristol Zoo, Cheddar Gorge,  We 
the Curious, 
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Qendra zyrtare për  
provimin IELTS

King’s Oxford

Tarifa përfshin:
 20, 28 ose 32 orë mësimi të gjuhës angleze në javë

 Akomodim në familje pritëse ose në rezidencë

 Mëngjesin dhe një vakt

  Test, materiale studimi, çertifikatë vlerësimi për mbari-
min e kursit

 Akses në kompjutera me internet dhe Wi-fi

 2 aktivitete sociale në javë

 Telefon 24/24 orë në rast urgjence

Data e fillimit:
Kurs bazë dhe intensiv: çdo të dielë gjatë vitit 
Kurs IELTS – 32 orë: 2 javë - 24 qershor; 3 javë - 8, 29 korrik
Kurs intensiv IELTS- 28 orë: 7 Janar, 18 Shkurt, 31 Mars, 12 
maj, 23 qershor, 4 gusht , 15 shtator. , 27 tetor.
19, 22 prill, 6, 27 maj, 26 gusht janë festat zyrtare dhe nuk 
do të zhvillohen kurset

Tarifat në paund britanik:
Familja pritëse 2 javë 3 javë 4 javë 6. javë  Javë shtesë 
Standart £ 975 £ 1420 £ 1865 £ 2755 £ 445 
Intensiv  £ 1053 £ 1537 £ 2021 £ 2989 £ 484 
IELTS 28 orë studimi - - - £ 2989 £484 
IELTS 32 orë  £ 1397 £ 2053 - - -
Familja pritëse, dhomë individuale, mëngjesi dhe një vakt: 25 £/ javë
Rezidencë  2 javë 3 javë 4 javë 6. javë  Javë shtesë 
Standart £ 1227 £ 1798 £ 2369 £ 3511 £ 571 
Intensiv £ 1305 £ 1915 £ 2525 £ 3745 £ 610 
IELTS 28 orë studimi - - - £ 3745 £ 610 
IELTS 32 orë  £ 1649 £ 2431 - - -

Depozitë për dëme £ 150 për akomodim në rezidencë (e rim-
bursuseshme nëse nuk ka pasur dëme)

Studio, dhome teke, pa ushqim: £ 150/javë

Tarifa e provimit IELTS: përafërsisht £ 150  

Tarifë shtesë sipas kërkesës :
Transferim nga/deri në aeroportin Gatewick ose Stansted £ 195  
(1 drejtim)
Transferim nga/deri në aeroportin Heathrow ose Luton £ 151 (1 drejtim)
Kontrolloni me qira për kurse 16+: £ 40
Tarife per ndryshimin e akomodimit : £ 20
*Transferimi i ofruar nga qendra e gjuhëve të huaja është me detyrim 
për nxënësit nën 18 vjeç. Studentët mbi 18 vjeç nëse dëshirojnë 
mund ta organizojnë vetë transferimin. Integral ofron shërbimin e tij 
gjatë ditëve të udhëtimit vetëm në rastin kur transferta është kërkuar 
që në regjistrim dhe njëkohësisht kur e ofron edhe shkolla.

Mosha: 16 +
Akomodimi: familje pritëse/ rezidencë
Studimi: 20, 28 ose 32 orë studimi/ javë
Mbërritja/ Nisja: e dielë – e dielë
Kurs intensiv dhe standart: min 2 javë
Përgatitje intensive për IELTS: min 6 javë
Crush course IELTS: 2 ose 3 javë
Grupi: maksimumi 15 nxënës
Niveli min. për IELTS: Intermediate

Shkolla
King’s Oxford zhvillon kurse verore në dy shkolla: 
St. Michael’s dhe St. Joseph’s. Shkolla e parë ndo-
dhet në qendër të qytetit Oxford dhe përbëhet 
nga dy ndërtesa. Në këtë zonë ka dyqane, bare, 
restorante, bibliotekë, qendër sportive dhe pishinë. 
Sallat e studimit janë të pajisura me mjete moder-
ne, bibliotekë, qendër kompjuterike për përgatit-
je individuale, akses në Wi-Fi falas dhe një mensë 
ku ofrohet dreka. Në shkollën St. Joseph zhvillohet 
kursi “Crush Course IELTS”. Shkolla ndodhet në lag-
jen studentore Cowley, vetëm 25 minuta larg me 
autobus nga qendra e qytetit dhe pranë reziden-
cës Crescent Hall.

Kurse
Kurs standart (20 orë/javë)
Ky kurs përfshin 20 orë të gjuhës angleze dhe zh-
villohet gjatë gjithë javës nga e hëna në të prem-
te. Fokusi është përmirësimi i 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 përg-
jithshme të gjuhës Angleze dhe 8 orë për një pro-
gram me zgjedhje të lirë, në varësi të nivelit dhe 
kërkesave të vetë nxënësve. Nxënësit mund të zg-
jedhin: bisedim, dëgjim, shqiptim, art dhe design, 
përgatitje për IELTS dhe shkrim akademik.

Përgatitje intensive për IELTS (6 javë - 
28 orë/javë)
Programi i këtij kursi përfshin 20 orë të Anglishtes 
së përgjithshme dhe 8 orë përgatitje për provimin 

IELTS. Në të studiohet gramatika bazë, leksiku, aftë-
sitë dhe teknikat gjuhësore, metoda të vetëvlerësi-
mit dhe korrigjimit, të cilat janë teknika mjaft të do-
mosdoshme për një paraqitje të mirë në provim. 
Gjithashtu bëhen dhe provime provë.

IELTS- Crush Course  
(2 ose 3 javë - 32 orë/javë)
Ky është ndër të paktët kurse që ofron përgatit-
je për IELTS, në vetëm 2 javë. Në javën e parë thek-
si vendoset në shrim, lexim e më pas në fjalor dhe 
gramatikë. Ndërsa në javën e dytë bëhen provimet 
provë, punohet fort me dëgjimin dhe leximin, dhe 
mësohen teknika të veçanta për të pasur një per-
formancë sa më të mirë. 

Akomodimi
Familje pritëse
Akomodimi bëhet në dhoma dyshe, por kundrejt 
një pagese shtesë mund të zgjidhet edhe dhomë 
individuale me tualet të  përbashkët. Pjesa më e 
madhe e familjeve pritëse jetojnë në një distancë 
të vogël nga shkolla. Ofrohet shërbimi i lavande-
risë një herë në javë. 

Rezidencë (23 Qershor- 18 Gusht)
Gjatë periudhës së verës nxënësit mund të akomo-
dohen në konviktin Crescent Hall, i cili është pjesë 
e qendrës shkollore të Universitetit Oxford Broo-
ks dhe ndodhet vetëm 2 minuta në këmbë larg 
nga qendra e gjuhëve të huaja. Akomodimi bëhet 
në gjashtë dhoma individuale që janë të grupu-
ara në formë apartamentesh dhe janë të pajisura 
me 2 banjo dhe telefon. Mëngjesi dhe një vakt tje-
ter (sipas dëshirës) ofrohen nga shkolla. Gjithash-
tu nxënësit mund të përdorin edhe lavanderinë e 
kampusit. Distanca deri në St. Michaels është 20-
30 minuta larg me autobus. 
Gjatë periudhës 16 qershor - 1 shtator akomodimi 
mund te bëhet edhe në The Wavy Gate Hostel.  
Dhomat janë teke me tualet personal dhe ushqimi 
nuk është i siguruar..

Koha e lirë
Kundrejt një tarife shtesë nxënësit mund të marrin 
pjesë në aktivitete sociale dhe klubet e organizuara.
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d’Overbroeck’s College
Shkolla
D’Overbroeck’s është një nga shkollat më të mira 
në Britaninë e Madhe. Ndodhet në qendër të qyte-
tit Oxford, pranë zonës komerciale të qytetit dhe uni-
versitetit të Oxford. Shkolla ka klasa komode dhe bi-
blioteka me akses në internet. Nxënësit kanë akses 
në bibliotekë, studio arti, sallën për argëtim e
pushim.

Kurse
Për të gjithë ata që dëshirojnë të studiojnë një an-
glishte akademike jashtë kornizës së kurseve stan-
date d’Overbroeck’s është shkolla e duhur vero-
re. Kursi kombinon anglishten akademike me ori-
entim profesional. Nxënësit mund të zgjedhin një 
ose disa lëndë dhe t’i studiojnë për dy javë. Lëndët 
zgjidhen në mënyrë të atillë që t’i ndihmojnë stu-
dentët në karrierën e tyre të ardhshme. Orët më-
simore përfshijnë teori, mësime praktike dhe punë 
në grup. 

Biznes dhe financë
Ky kurs është i përshtatshëm për studentët që 
synojnë të studiojnë mbi sipërmarrjen dhe bizne-
sin në tërësi. Gjatë kursit do të mësohet si mund të 
bësh një biznes të suksesshëm përmes studimit të 
tregut, analizave, diskutimeve mbi temat globa-
le të shekullit 21, metodave të zgjerimit të biznesit, 
strategjinë e biznesit dhe përgjegjësinë sociale. 

Bazat e mjekësisë
Në këtë program do të mësoni rreth mënyrës së 
identifikimit të sëmundjeve, rregullave dhe etikës 
mjekësore, anatomisë dhe kërkimit shkencor. Di-
sa nga temat kryesore që do të studiohen janë: bi-
ologjia mjekësore, anatomia, mjekësia moderne, 
epidemitë globale, etj. Paralelisht do të zhvillohen 
edhe eksperimente në laboratorë.

Arte
Studimi i një sërë temash të tilla si: artet skenike, 
shkrimi i një skenari, krijimi dhe zhvillimi i perso-
nazheve, muzika bashkëkohore, ndryshimi i ten-
dencave teatrore, stilet e ndryshme të veprimit, do 

Mosha: 13-16; 16-18 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 33 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e martë - e martë
Periudha: 9 korrik - 6 gusht
Kohëzgjatja: 2-4 javë
Grupet: 11 nxënës
Niveli minimal: B1

Tarifa përfshin:
  Akomodim në kampus 

  Tre vaktet

 33 orë studimi në javë

 Test, materiale studimi, çertefikatë

 2 ekskursione të plota edukative ditore në javë 

 Sigurim shëndetësor

 Program sportiv dhe argëtimi

 Akses në internet dhe shërbimin e lavanderisë

 Telefon 24/24 në rast urgjence

  Transferim nga/deri në aeroportin Heathrow ose 
Gatwick në intervalin 10:00 - 22:00

Datat e fillimit dhe tarifat në 
paund britanik:
2 javë  Korrik 9, 16, 23 £ 3100
3 javë   Korrik 9, 16 £ 4650
4 javë   Korrik 9 £ 6200

Tarifë regjistrimi: £ 500 (e zbritshme nga pagesa totale e kursit)
Depozitë për dëme: £ 50 (për akomodim në kampus)
Tarifa shtesë:
Transferta jashtë orarit deri / nga aeroporti Gatwick / 
Heathrow - afërsisht £ 100 /1 drejtim 

t’i ndihmojnë studentët të përmirësojnë aftësitë e 
tyre në këtë fushë.

Media dhe komunikim
Ky program vlen për të studiuar dhe analizuar te-
knikat dhe mënyrat me të cilat mediat moder-
ne reflektojnë dhe ndikojnë botën rreth nesh. Di-
sa prej tyre janë: roli i teknologjisë së marketingut, 
globalizimi i medias, e ardhmja e radios, audienca 
e synuar, prodhimet televizive, etj.

Shkencat inxhinierike
Nëse dëshironi të zhvilloni njohuritë e aplikuara sh-
kencore, matematikore dhe praktike për krijimin e 
strukturave dhe pajisjeve të reja për nevojat e për-
ditëshme, atëherë ky kurs bën për ju. Temat që do 
të trajtohen janë: dinamika dhe termodinamika, 
përdorimi i materialeve, testimi i pajisjeve, koefiçi-
enti i përçueshmërisë termike, etj. 

Ekskursione dhe sporte 
Shkolla verore organizon ekskursione edukative 
çdo javë, të cilat janë të lidhura me programin aka-
demik. Në pasdite dhe në mbrëmje organizohen 
aktivitete të ndryshme si lojëra në grup, barbekju, 
mbrëmja e filmave, shfaqje talentesh, disko, etj. 

Akomodimi në kampus 
Kampuset ndodhen pranë shkollës dhe dhomat e 
tyre janë teke, dyshe ose  me tre krevate. Tualetet 
jane të përbashkta dhe ndodhen në çdo kat. Mën-
gjesi dhe darka ofrohen në kampus, ndërsa dreka 
në mensën e shkollës.
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Millfield School  
Një qytet olimpik

Shkolla
Shkolla Millfield ndodhet në jug perëndim të An-
glisë, pranë qyteteve historike Glastonburry dhe 
Bath. Themeluar më 1935, Millfield është një nga 
shkollat më prestigjoze në Britaninë e Madhe. Ajo 
është e pajisur me një bazë të madhe sportive dhe 
ngjason me një qytet të vogel olimpik. Shkolla ka 
kampuse moderne dhe shumë hapësira të gjel-
bërta, 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 tualet të përbashkët në çdo kat. 
Ka edhe dhoma individuale, disa prej të cilave janë 
të pajisura me tualet më vete.

Ekskursione 
Të mërkurave zhvillohen ekskursione një ditore në 
Oxford, Wells, Bath, Bristol, qytete turistike bregde-
tare, muzeun e shkencave 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 ekskursione 
dy ditore në Londër dhe Oxford. Pagesa përfshin 
dy netë akomodimi, të tre vaktet dhe tarifat e hyr-
jes në vendet turistike. Nisja bëhet të premten pas-
dite dhe kthimi të dielën në darkë. Nxënësit do të 
jenë të shoqëruar nga stafi i shkollës gjatë gjithë 
ekskursionit.
26-28 korrik - - Sightseeing London. Përfshin vizi-
ta në destinacione të ndryshme turistike dhe ven-
de me rëndësi historike, në këtë mënyrë nxënë-
sit mund të admirojnë disa nga pasuritë kulturore 
të Britanisë së Madhe. Gjithashtu studentët do të 
mund të vizitojnë edhe të famshmin London Eye.
 Shopping në Londër. Është një mundësi mjaft e 
mirë për të bërë shopping, pasi organizohen vizi-
ta 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:  7 korrik - 18 gusht
Kohëzgjatja: 2-6 javë
Grupet: maksimumi 12 nxënës

Tarifa përfshin:
 Akomodim në kampus

 Përfshihen të trija vaktet (dreka e ngrohtë)

  20 ose 30 orë në javë dhe 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

 Shërbimi i lavanderisë ofrohet 2 herë në javë

 Akses në internet

 Sigurim shëndetësor

 Telefon 24/24 orë në rast urgjence

Datat e fillimit dhe tarifat në  
paund britanik:
  Grupi 1* Kurset e tjera
2 javë Korrik 7, 21, Gusht 4 £ 2885 £ 2725 
3 javë Korrik 7, 28 £ 4135 £ 3895 
4 javë Korrik 7, 21 £ 5205 £ 4885 
6 javë Korrik 7 £ 7530 £ 7050
Përgatitje për Cambridge PET, FCE dhe CAE (12-17 vjeç) 
3 javë  korrik 7  £ 4145
Depozitë për regjistrim:  £ 300 (e zbritshme nga tarifa e kur-
sit dhe nuk rimbursohet në rast se kursi anullohet) 
Depozitë për dëme: £ 30 (rimbursohet në rast se nuk ka pa-
tur dëme)

Tarifë shtesë për transferim:
Transfertat për/nga aeroportet Heathrow ose Gatewick: £ 190 /2 
drejtime 
Tarifë shtesë sipas kërkesës:
Provim Trinity (korrik 26; Gusht 16): £95 
Eskursione në fundjavë në Londër, Oxford: £425 
Tarifë për ndryshimin e detajeve të kursit: £10 
*Grupi 1: hipizëm, golf, tenis, arte marciale, skermë ,akademia e fil-
mit, gatimi, programimi kompjuterik , shije e Britanisë.

9-11 gusht - Weekend në Oxford. Përfshin vizita në 
kampuset e Universitetit Oxford dhe në destinacio-
ne të tjera turistike. Gjithashtu nxënësit do të kenë 
mundësinë të shetisin me varkë mbi lumin Isis.

Kurse
Global Young Learders (14 +)
Programi perfshin 20 ore anglisht në javë. dhe zh-
villohen tema të tilla si komuniteti, lidershipi, var-
fëria, toleranca, ngrohja globale, të drejtat e nje-
riut, e ardhmja jonë dhe kështu me radhë. Temat 
janë të ndryshme për çdo ditë. Gjatë kursit aftësitë 
e komunikimit të studentëve zhvillohen nëpërm-
jet roleve, debateve, punës në grup. Në përfundim 
te kursit , të gjithë do të dinë se çfarë sjell njerëzit 
së bashku, si të jenë persona produktivë dhe  qy-
tetarë të suksesshëm të botës. Kursi ndiqet edhe 
nga fëmijët anglezë që dëshirojnë të zhvillohen në 
këtë drejtim

Programe akademike
Përgatitje për gjimnazin në Britaninë 
e Madhe
Kursi është i dizajnuar për t’u përgatitur për aplikim 
në nivelet e GCSE të shkollave të mesme britanike. 
Provime  të ngjashme, teknikat e mësimdhënies 
për prezantim, aftësitë e komunikimit, shkrimet e 
eseve, leximi i literaturës akademike.
Përgatitje për provimet Cambridge 
PET, FCE dhe CAE 12-17 vjeç
(7-28 korrik)
Programi përfshin përgatitje për gjuhën angleze, 
udhëzime mbi teknikat që duhet të përdoren dhe 
bërjen e provimeve provë. E gjithë përgatitja është 
e fokusuar në marrjen me sukses të provimit. Pro-
vimi zhvillohet në fund të kursit. 

Anglisht dhe sport / 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:
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   Hipizëm (çdo javë) - Në kampusin e shkollës  zh-
villohen kurse  të specializuara për nxënës të një 
niveli të avancuar. Kurset zhvillohen në fushë të 
mbuluar ose të hapur. 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 praktikohen teknika të 
ndryshme stërvitjeje. Trajnerët janë të akreditu-
ar nga UEFA.

   Golf (çdo javë) - Mësimi zhvillohet nga trajnerë 
mjaft të specializuar e të akredituar nga Profes-
sional 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 mëso-
jnë si të zgjedhin stilin e duhur si dhe ftohen të 
marrin pjesë në organizimin dhe zhvillimin e një 
sfilate mode.

   Arte të bukura (çdo javë) - Studiohet mode-
lim, skicë dhe pikturë. Gjithashtu nxënësit kanë 
në dispozicion të gjitha burimet e studios së artit 
Millfield. Në fund të programit, nxënësit organi-
zojnë një ekspozitë me veprat e tyre.

   Hockey (7 korrik - 4 gusht) - Stërvitjet zhvillohen 
në fushë me bar, ku nxënësit kanë mundësi të 
përmirësojnë teknikat individuale  dhe të mëso-
jnë strategji loje në ekipe.

   Basketboll (21 korrik - 4 gusht)- Stërvitjet zh-
villohen 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 (4-11 gusht)- Stërvitja zhvillohet nga 
trajnerë me mjaft eksperiencë dhe përfshin lojë 
taktike dhe studimin e teknikave të ndryshme të 
lojës. Nxënësit mësojnë rregullat e kësaj loje për 
të cilën nevojitet saktësi, forcë edhe klas.

   Arte marciale (7 korrik-4 gusht)- Ofrohen traj-
nime profesionale në disiplina të ndryshme në 
këtë fushë.

   Squash (4-11 gusht)- Millfield ka një qendër 
moderne squash. Stërvitjet janë të përshtatsh-
me për nxënësit me një eksperiencë të mëpar-
shme. Mësohen teknika për lojë individuale dhe 
me partnerë.

   Kërcim (çdo javë)- Praktikohen lloje të ndrysh-
me kërcimi. Mësimet janë të përshtatshme për 
të gjitha nivelet.

   Tetratlon (7-28 korrik)- Stërvitjet për këtë kurs 
janë të përshtatshme vetëm për nxënësit me një 
formë të mirë fizike dhe përfshijnë: qitje, not në 
pishinë prej 50 metra, skermë në sallë dhe vra-
pim në një pistë prej 400 metra.

   Shah (14 - 28 korrik) - Kjo lojë fisnike shumë e fa-
mshme ndihmon në përmirësimin e mprehtë-
sisë së të menduarit. Ky kurs u mëson nxënësve 
të gjitha aspektet e lojës, taktika dhe këshilla pra-
ktike. Gjithashtu organizohet edhe një konkurs 
ndërmjet nxënësve.

   Tenis (7 korrik - 11 gusht)- Stërvitjet janë të des-
tinuara për nxënësit e nivelit të avancuar dhe zh-
villohen në fusha në ajër të pastër dhe fusha të 
mbuluara.

   Not (çdo javë) - Stërvitjet janë të përshtatshme 
për nxënës të nivelit të avancuar. Ato përfshijnë 
të gjitha stilet e notit dhe zhvillohen në pishinën 
e shkollës, me gjatësi 50 metra. 

   Atletikë (7korrik - 4 gusht)- Praktikohen prova 
dhe stërvitje të ndryshme atletike në pistë dhe 
fushë, sipas udhëzimeve të trajnerëve profesi-
onistë.

   Arti i guzhinës (çdo javë) - Studiohet përgatit-
ja dhe shtrimi i tavolinës. Nxënësit marrin këshi-
lla të vlefshme për sa i përket regjimit të ushqimit 
të shëndetshëm dhe dietave të ndryshme. Kur-
si fokusohet edhe mbi etikën që duhet të përdo-
rim gjatë ngrënies.

   Skermë (28 korrik - 11 gusht)- Nxënësit mësojnë 
teknikat dhe rregullat e këtij sporti kaq të vjetër. 
Stërvitjet zhvillohen në një sallë të posaçme për 
këtë sport, gjithashtu sigurohet edhe uniforma 
e plotë. Për të marrë pjesë në këtë kurs nevojitet 
eksperiencë e mëparshme.

   Musical (çdo javë)- Mësohen teknikat skenike, 
aktrimi, kërcimi dhe muzika. Nxënësit përgatisin 
një program artistik të cilin e paraqesin në sallën 
e teatrit Meyer të shkollës.

   Akademia e rrokut (çdo javë) - Kursi përfshin 
konceptet teorike dhe praktike muzikore, si dhe 
kompozim dhe interpretim në grup.

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

   Programim (çdo javë) - Studiohen teknikat thel-
bësore të programimit.

   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 preferen-
cës dhe nivelit që nxënesit kanë. Disa nga aktivi-
tetet janë: sport në ekipe, not, aerobi, qitje, teatër, 
kërcim, atletikë, art, futboll, tenis dhe shumë të 
tjera. Çdo ditë ofrohen sporte të ndrysme.

   Mendja, trupi dhe shpirti (7 korrik - 4 gusht) - 
Studiohen teknikat e reklasimit për të përfituar 
një eksperiencë të plotë.

   Taste of Britain (7 korrik - 4 gusht) - Nxënësit 
mësojnë kulturën dhe mënyrën britanike të je-
tesës.

   Dj- ing (7 korrik - 4 gusht) - Nxënësit mund të 
mësojnë ose të përmirsojnë aftësite e tyre si DJ.
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Tarifa përfshin:
  Akomodim në residencë dhe tre vaktet

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

  Testim i njohurive të gjuhës dhe përdorimi i  
materialeve të studimit

  1 ekskursion gjysëm ditor në javë

  2 ekskursione ditore në javë me një tarifë hyrjeje në 
një destinacion turistik të përfshirë

  Sport dhe programe argëtimi

  Mbikqyrje të përhershme të nxënësve

  Shërbimi i lavanderisë një herë në javë

  Përdorimi i internetit dhe Wi-Fi

  Telefon 24/24 për çdo rast emergjence

  Transferta nga/në aeroportin Heathrow: në mbërrit-
je midis orëve 10:00 – 18:00, në nisje 11:00 – 19:00. 
Transferta organizohet me grupe dhe mund të ketë 2 – 
3 orë pritje në aeroport me përfaqësuesit e shkollës

Datat e fillimit dhе tarifat  
në paund britanik:
Çdo të mërkurë duke filluar nga 3 korriku, duke konside-
ruar mbarimin e kursit në 21 gusht

 2 javë 3 javë 4 javë Javë shtesë 
Kursi pushimi  £1920  £2815  £3710  £895 
Kurs + tenis £ 2210  £ 3250  £ 4290  £1040 
Kurs + hipizëm £ 2410  £ 3550  £ 4690 £ 1140 
Kurs akademik £ 2270  £ 3340 £ 4410  £ 1070

Depozitë për dëme: £ 50 (paguhet në mbërritje dhe rimbursohet në përfun-
dim të kursit në rast se nuk ka dëmtime) 

Tarifa shtesë:
Transferta në aeroportin Heathrow jashtë orarit të përcaktuar: £ 126 
(një drejtim); në Gatwick: £ 147 (një drejtim)
Tarifë shtesë (opsionale):
Ekskursion dyditor në Londër: £ 220
Tarifë per sherbimin UM : £ 65 

Downside School Mosha: Kurs pushimi: 8–12; 13–17 vjeç
                 Kurs akademik: 13-17 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 – 36 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e mërkurë -e mërkurë
Periudha: 3 korrik – 21 gusht
Kohëzgjatja: 2 – 7 javë
Grupet:
Kurs pushimi: maksimumi 15 nxënës
Kurs akademik: maksimumi 12 nxënës
Niveli minimal : Intermediate

Shkolla
Shkolla Downside ndodhet në Summerset - një nga 
rajonet më të bukura të Anglisë. Ndërtesa e mre-
kullueshme e kampusit ndodhet nën kodrat Mendip 
Hills, ngjitur me manastirin Benediktian. Shkolla ësh-
të vetem 25 minuta larg nga jugu i Bath dhe 2 orë 
larg nga Londra. Kampusi shtrihet në një sipërfaqe 
prej 500 hektarësh dhe ka shumë ambjente argëtue-
se. Mësuesit janë shumë të kualifikuar. Nxënësit kanë 
akses në internet në orë të caktuara. Ofrohet Wi-Fi në 
disa zona të caktuara rreth  kampusit.

Akomodimi 
Kampusi i shkollës ofron akomodim zakonisht 
në dhoma teke ose dyshe me tualet të përbash-
kët.  Ka edhe disa dhoma me 4 ose 8 krevatë. Kam-
pi ofron tre vakte; menu vegjetariane ose dietë të 
veçantë, e cila mund të aplikohet  në qoftë se kër-
kohet paraprakisht. Nxënësit konsumojnë vaktet 
në mensën e shkollës, e cila është një ndërtesë me 
arkitekturë tradicionale.

Kurse
Kurs pushimi
Programi përfshin 20 orë mësimi anglishteje në ja-
vë nga e enjtja në të premte (javë e plotë), sporte 
dhe programe argëtimi të ndryshme. Çdo ditë of-
rohen 2 – 3 aktivitete dhe sporte të ndryshme të ti-
lla si gatim, not, fotografi, kërcim, futboll, fashion - 
design, badminton, show talentesh, etj.

Sporte ekstra
Kundrejt një tarife shtesë, ofrohen 6 orë trajnimi/
javë me trajner profesionist në: Tenis – praktika 
bëhet në ambjentet e shkollës; Hipizëm – përdo-

ren ambjente të çertefikuara për gara me kuaj. Ak-
tivitetet zhvillohen vetëm nëse janë regjistruar mi-
nimumi 5 nxënës.

Kurs akademik
Programi javor përfshin 20 orë mësimi anglisht 
në grupe me max. 15 nxënës dhe 12 orë mësimi 
mbasdite me grupe max. 12 nxënës. Klasat e mbas-
dites janë të fokusuara në anglishten akademi-
ke dhe në lëndët e shkollës së mesme të tilla si sh-
kenca natyrore, matematikë, histori dhe gjeografi. 
Nxënësit kanë një mbrëmje në javë për të organi-
zuar vetë ndonjë aktivitet në grup, nëse nuk marrin 
pjesë në aktivitetet e organizuara nga shkolla. Niveli 
minimal i anglishtes për t’u regjistruar në këtë kurs 
është mesatar. Niveli i gjuhës përcaktohet gjatë një 
testimi paraprak. Në mënyrë që kursi të zhvillohet, 
duhet të jenë rregjistruar të paktën 5 nxënës.

Sport dhe argëtim
Për programet sportive dhe argëtuese nxënësit për-
dorin ambientet e shkollës: fushat për sportet në 
natyrë, fusha tenisi, fusha brenda shkollës, pishinë 
25 m, teatër, sallë kompjuterash. Çdo mbrëmje, të 
gjithë marrin pjesë në programet argëtuese, të ci-
lat përfshijnë aktivitete të ndryshme gazmore që 
ndihmojnë nxënësit të njohin njëri – tjetrin.

Ekskursione 
Ofrohen 2 ekskursione ditore dhe 1 gjysëm di-
tor, me një tarifë hyrje të përfshirë në një destinaci-
on turistik. Disa nga destinacionet e ekskursione-
ve janë: Londër, Oxford, Salisbury dhe Stonehenge, 
Cardiff, Cheltenham, Warwick Castle, Safari park 
Longleat. Ekskursioni gjysëm ditor përfshin vizitë 
në Bath, Bristol zoo dhe shpellat Wookey Hole. 
Kundrejt një tarife shtesë nxënësit mund të sh-
kojnë në një udhëtim në Londër. Ky udhëtim or-
ganizohet nëse regjistrohen një numër i caktuar 
nxënësish.

Ekskursion dy-ditor në Londër
Një udhëtim I plotë ditor në Londër është në dis-
pozicion kundrejt një kostoje shtesë. Grupi for-
mohet me një minimum prej 10 personash.
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Shkolla
Corpus Christi College është kolegji i 6-të më i vje-
tër në Cambridge University. I themeluar në 1352, 
ai është një nga kolegjet më të famshëm dhe të 
bukur të këtij universiteti.

Kurse 

Përgatitje për universitetet 
më të mira
Ky kurs është hartuar për  të gjithë studentët ambi-
ciozë dhe shumë të motivuar. Studentët ndërkom-
bëtarë kanë një shans shumë të mirë për të fitu-
ar një vend në një nga universitet elitare në Mbre-
tërinë e Bashkuar. Ky kurs është ndarë në pesë 
fusha kryesore studimore të cilat kategorizohen në 
tema të veçanta. Secila temë prezantohet si një le-
ksion për të gjithë grupin e studentëve, ose si një 
punë interaktive e ndarë në grupe më të vogla.
 Jeta dhe kultura britanike - Studentët do të kri-

jojnë një pikëpamje më gjithëpërfshirëse mbi je-
tën studentore në Angli. Disa pedagogë do të 
ndajnë historitë dhe përvojat e tyre si të diplomu-
ar në universitetet më të mira. Programi përfshin 
tema të tilla si: sistemi arsimor në Angli, provimet e 
pranimit, jeta studentore, vepra e Shekspirit, jeta e 
familjes mbretërore dhe sistemi politik. 
 Vlerësimi i aftësisë dhe logjikës së të mendua-

rit - Universitetet më të mira kur përzgjedhin kan-
didatët, vlerësojnë më shumë faktin se si një stu-
dent mendon dhe strukturon argumentat e tij/saj, 
sesa faktin se sa informacion ka mbi një çështje të 
caktuar. Prandaj leksionet që jepen gjatë këtij kursi 
synojnë të zhvillojnë mendimin kritik, aftësitë aka-
demike si dhe të ndihmojë me testin TSA (Vlerë-
simi i Aftësive të Menduarit), që bëhet për aplikan-
tët e kurseve universitare në Universitetin Oxford.
 Përgatitja për pranim në universitet - Leksi-

onet synojnë të japin informacion mbi sistemin 
UCAS, intervistën e pranimit, letrën e motivimit 
dhe aplikimin në Oxford ose Cambridge. Qëllimi 
kryesor është që studentët të orientohen mbi 

proçesin kompleks të aplikimit në një prej këtyre 
universiteteve. 
 Seminare mbi aftësimin akademik - Të mësua-

rit në universitet është shumë ndryshe nga të më-
suarit në shkollë të mesme, prandaj ky proçes kër-
kon mësimin e disa teknikave më të veçanta. Kjo 
është arsyeja pse këto seminare përmbajnë te-
ma të tilla si: mënyra për të qenë efektiv dhe si të 
përdorësh shkrimin akademik në nivel universitar. 
Gjithashtu do të bëhen vizita dhe leksione në di-
sa universitete.
 Konsultime individuale - Nxënësit do të zhvillo-

jnë takime individuale në fillim dhe në fund të kur-
sit me këshilltar personal. Gjatë këtyre takimeve 
ata do të diskutojnë tema të tilla si objektivat per-
sonale dhe akademike, synimet afatshkurtra dhe 
afatgjata, si dhe planin akademik personal.

Akomodimi 
Akomodimi bëhet në dhoma teke ose dyshe me 
tualet të përbashkët dhe ushqimi shërbehet ve-
tëm në sallën antike dhe të bukur të kolegjit. Çdo 
nxënës do të përfitojë një “Formal Hall Meal”, që 
është një menu e cila i bën ata të ndihen si studen-
të të vërtetë të Cambridge.

Sport dhe kohë e lirë 
Programi i plotë i aktiviteteve përfshin lojra dhe ak-
tivitete kulturore si udhëtim me varkë, bowling, 
shëtitje në natyrë, mbrëmje kinemaje, etj. Nxënësit 
që përgatiten për pranime në universitet kanë disa 
pasdite të lira për të eksploruar qytetin me miqtë.

Ekskursione
Programi “Përgatitja për Universitet” përfshin vizi-
ta në Oxford, Cambridge dhe Universitetet e Lon-
drës. Programi ofron gjithashtu një ekskursion në 
Londër, i cili përfshin hyrjen në një shfaqje në Tea-
trin Shakespeare Globe. 

Përgatitje për pranim në universitetet më të mira në Britaninë e Madhe

Corpus Christi College, Cambridge University

Mosha: 16 - 18 vjeç, 
Studimi: 26 orë / javë
Akomodimi: Kampus
Mbërritja/ Nisja: e dielë – e shtunë
Periudha: 7 korrik - 3 gusht 
Kohëzgjatja: 2 javë
Niveli minimal: B2 +
Grupet: maksimumi 11 nxënës

Tarifa përfshin:
 Akomodim në kampus

 Tre vakte (dreka me vete në ditët e ekskursioneve)

 26 orë mësimi në javë

 Materiale studimi

 Certifikatë në fund të kursit dhe raporti i progresit

 2 ekskursione ditore dhe një gjysmë ditor në javë

 Aktivitete argëtuese

 Internet dhe akses në Wi-Fi

 Akses në lavanderi

 Sigurimi shëndetësor

 Telefon 24/24 për çdo rast urgjence

  Transfertat për /nga aeroporti i Heathrow ose Gatwick në 
intervalin10:00 - 22:00

Datat e fillimit dhe tarifat në 
paund britanik:
Përgatitje për universitetet më të mira 
2 javë.  Korrik 7, 21  £ 3300
Depozitë për regjistrim: £ 500 (zbritet nga tarifa e kursit)

Depozitë për dëme: £ 50 (kthehen në fund të kursit, në rast se 
nuk ka dëme)

Tarifë shtesë për transferta jashtë orarit:
Për / nga  aeroporti Heathrow ose Gatwick jashtë orarit të specifiku-
ar - rreth £ 100 /1 drejtim.
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Mosha: 14-17 vjeç
Akomodimi: kampus 
Studimi: 32 orë studimi/javë 
Mbërritja/ Nisja: e diel – e shtunë
Periudha:  30 qershor - 10 gusht
Kohëzgjatja: 2 javë
Niveli minimal i studimit: B1 
Grupеt: deri në 10 nxënës

Tarifa përfshin:
 Akomodim në kampus

  Tre vakte nga e hëna në të premte (dy vakte në fund-
javë)

 Programi në bazë të kursit të zgjedhur

 Aktivitete zbavitjeje dhe sportive

 2 ekskursione të plota ditore për 2 javë

 Shërbimi i lavanderisë

 Sigurimi shëndetësor

 Internet dhe akses ne Wi-fi

 Telefon 24/24 orë në rast emergjence

  Transfertat për / nga aeroporti i Heathrow/ Gatwick 
në intervalin 09:00 – 21:00 

Data e fillimit dhe tarifat në Euro:
2 javë 30 qershor, 14 korrik   £ 2850 
2 javë Korrik 28  £ 2650
Transferim jashtë orarit të caktuar – 100 £ /1 drejtim

Chelsea Independent College
Shkolla
Shkolla
Shkolla ndodhet në një ndërtesë moderne pranë 
stacionit të metrosë Fulham Broadway në Londër. 
Kurset akademike verore në Chelsea Independent 
College u ofrojnë studentëve një mundësi për të 
krijuar një ide dhe për të fituar ekperiencë në de-
gën në të cilën dëshirojnë të kenë një karrierë në 
të ardhmen, të mësojnë nga tutorë ekspertë dhe 
të vizitojnë universitetet më të mira. Shkolla ka 24 
klasa, 4 laboratorë, 2 salla kompjuterash, studio për 
fotografinë digjitale si dhe studio arti. 

Kurset
Të gjitha programet ofrojnë 16 orë mësimi në javë. 
Krahas programit të zgjedhur, nxënësit do të stu-
diojnë në grupe të vogla një program dinamik në 
gjuhën angleze, i cili u mëson atyre të shkruajnë në 
mënyrë analitike, të strukturojnë argumentet dhe 
të fitojnë aftësi më të mira për të shkruar dhe folur 
në anglisht. Programet janë dy javore dhe përsëri-
ten në tre data fillestare.

Inxhinieri dhe Teknologji e Informaci-
onit - 30 Qershor - 10 Gusht
Ky program kombinon anglishten akademike me 
fusha të tilla si inxhinieri ndërtimi, inxhinieri elektri-
ke dhe mekanike. Programi gjithashtu fokusohet 
në teknologjinë e informacionit, në veçanti pro-

gramim dhe inteligjencën artificiale. Ofrohen një 
sërë seminaresh interaktive të drejtuara nga pro-
fesionistë të fushës dhe do të vizitohen fakultetet 
e  Shkencave Inxhinierike në Imperial, UCL, Cam-
bridge. Organizohen gjithashtu vizita në Muzeun 
e Institucionit Mbretëror, Muzeun Skenik, Muze-
un Kirkaldy.

Ligj, politikë dhe marrëdhenie ndër-
kombëtare - 30 qershor - 27 korrik
Ky program përfshin studime të rasteve dhe pjesë-
marrje në debate për të praktikuar njohuritë e 
grumbulluara. Gjatë mësimit do të ketë lektorë 
të ftuar si avokatë të shquar dhe figura politike, si 
dhe bëhen vizita në gjykata, parlamente dhe uni-
versitetet më të mira në Londër. Kursi i prezanton 
nxënësit me mundësitë e studimit në këto fusha 
në universitetet në Mbretërine e Bashkuar dhe ci-
lat janë kualifikimet që rekomandohen për prani-
me të suksesshme.

Biznes dhe Financë - 30 Qershor - 10 Gusht
Qëllimi i këtij programi është të inkurajojë stu-
dentët që të aplikojnë njohuritë e tyre të ekono-
misë dhe matematikës në kontekstin e bizne-
sit dhe të reflektojnë në mënyrë aktive dhe kriti-
ke në marrëdhënien e tyre me botën reale. Do të 
zhvillohen tema si marketingu, kontabiliteti, stu-
dimi i tregut, menaxhimi financiar, rreth sipërmarr-
jes, planifikimit te biznesit, mikro- dhe makroe-
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konomisë si dhe do të bëhen vizita në institucio-
net financiare si Muzeu i Bankës së Anglisë, Bursa 
e Londrës, Universitetet UCL dhe London School 
of Economics.

Art dhe Dizajn - 30 Qershor - 10 Gusht
Kursi fokusohet në zhvillimin e aftësive të nevojsh-
me për realizimin e artit. Një pjesë e klasave janë 
udhëzime rreth përgatitjes së një portofoli për 
aplikime në universitet. Mësuesit janë ekspertë të 
fushës Art dhe Dizajn. Nxënësit do të fitojnë aftësi 
dhe teknika nga fusha të ndryshme të artit si puna 
me baltë, kolazhet, photoshop, piktura etj. Do të vi-
zitohen studio arti, galeri të ndryshme dhe univer-
sitetet më të mira të fushës si Central Saint Martins 
dhe Chelsea College of Arts.

Dramë dhe teatër 30 qershor - 27 korrik
Kursi është një kombinim midis njohurive teori-
ke dhe praktike. Ka në fokus zhvillimin e aftësive 
të tilla si vetëbesimi, aftësia për të shprehur kon-
cepte komplekse, improvizim, aftësi për të mbaj-
tur vëmendjen e publikut etj. Janë të përfshira dhe 
workshops me aktorë ekspertë të zërit dhe prakti-
kantë. Studentët gjithashtu do të njihen me uni-
versitetet dhe shkollat më prestigjioze të aktrimit, 
si dhe prodhimeve teatrore.

Akomodimi
Nxënësit do të akomodohen në kampusin “Prin-
cesha Beatrice”, në një distancë të shkurtër në këm-
bë nga shkolla. Dhomat janë individuale ose me 2 
shtretër me tualet. Nxënësit e moshës 14-15 vjeç 
do të akomodohen në dhoma dyshe. Ofrohet 
mbikqyrje 24 orë dhe studentët mund të përdorin 
shërbimin e lavanderisë dhe Wifi. Në çmim janë të 
përfshira tre vakte nga e hëna në të premte, mëng-
jes i vonshëm dhe darka gjatë fundjavave.

Kohë e lirë dhe ekskursione
Në mbrëmje, organizohen aktivitete të tilla si dis-
ko, quiz, kinema, shfaqje talenti, karaoke. Nxënësit 
kanë kohë të lirë prej orës 16:30 deri në orën 18:00 
dhe organizohen ekskursione në qendra të tjera 
akademike si Oxfordi dhe Cambridge.

Mosha: 11-17 vjeç
Akomodimi: rezidencë 
Studimi: 20 orë studimi/javë 
Mbërritja/ Nisja: e diel – e diel
Periudha:  16 qershor - 18 gusht
Kohëzgjatja: 2 deri në 9 javë
Niveli minimal i studimit: B1 
Grupеt: deri në 15 nxënës

Tarifa përfshin:
 Akomodimi në rezidencë

 Tre vakte (drekë e ngrohtë gjatë javës)

 20 orë mësimi të gjuhës angleze ne javë

 Test për përcaktimin e nivelit të njohurive

 Materiale mësimore, çertifikatë në përfundim të kursit

 1 ekskursion të plotë ditor për 2 javë

 5 ekskursione gjysmë ditore në javë ne Londer

 Sport dhe program argëtimi

 Përdorimi i Wi-Fi në shkollë

 Telefoni i emergjencës 24 orë

 Transferim nga / në aeroportin e Heathrow dhe 
Gatwick

Datat e fillimit:
Çdo të diel duke filluar që prej 16 qershorit duke patur 
parasysh mbarimin e kursit më 18 gusht

Tarifat në paund britanik:
Kurs standart  2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë

Rezidencë £ 1880 £ 2725 £ 3570 £845

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

London Docklands
Shkolla
Kampi veror zhvillohet në ambjentet e Universitetit 
të East London, pranë lumit Thames me pamje nga 
Londra. Klasat janë të reja dhe moderne. Në bazën e 
shkollës ndodhet një bankë dhe kafene.

Akomodimi 
Studentët do të akomodohen në godina të cilat 
shërbejne si rezidenca vetem per studentet , ne 
dhoma teke me dush dhe tualet personal. Çdo 4-6 
dhoma janë të kombinuara në një apartament me 
një dhomë të përbashkët per kohe te lire. Dhomat 
pastrohen si dhe carcafet nderrohen një herë në 
javë. Sherbimi i lavanderise kushton vtm £ 3.40.

Kurse
Kurs pushimi
Programi përfshin 20 orë në javë mësim të gjuhës 
angleze , nga e hëna në të premte. Një orë zgjat 25 
minuta dhe mësimi zhvillohet në mëngjes.

Sport dhe argëtim
Nxënësit kanë në dispozicion një sallë sportive mul-
tifunksionale, palestër në natyrë, fushë futbolli dhe 
shesh lojërash, salle lojrash në Beckton Park. Çdo 
mbrëmje organizohen aktivitete te ndryshme si 
karaoke, disko, shfaqje talentesh, quiz etj.

Ekskursione 
Studentët do të vizitojnë The National Maritime 
Museum, Tate Modern Museum, katedralen St. 
Paul’s, Westminster, Natural History Museum, Por-
tobello Road Market. Do të zhvillohen shëtitje në 
këmbë rreth Greenwich si dhe udhëtime me varkë 
përgjatë lumit Thames. Ekskursionet e plota dito-
re do te bëhen të shtunave për në Brighton, Cam-
bridge, Canterbury. Udhëtime te tjera opsionale 
do të bëhen për në Oxford, Windsor Castle, Musi-
cal, Amusement Park Thorpe etj.
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Qyteti
Shkolla ndodhet në Lagao, një qytet i vogël me 
popullësi rreth 6000 banorë. Ai ndodhet në pjesën 
jugore të vendit në Faro të qarkut Algarve. Çmi-
met e ulta, ushqimet e mira, verërat e zonës dhe 
plazhet e mahnitshme po tërheqin gjithnjë e më 
shumë turistë në këtë zonë. Aeroporti Faro ndo-
dhet afërsisht 40 minuta larg, ndërsa ai i Lisbonës 
më pak se dy orë larg.

Shkolla
Shkolla është themeluar në vitin 1972 nga banorët 
vendas me drejtues bashkëshortët Paul dhe Eva 
Schelfhout. Qëllimi i tyre kryesor 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 ndërkombëta-
re dhe një reputacion të shkëlqyer. Kurset verore 
në gjuhë të huaj dhe sidomos programet akade-
mike të larmishme janë arsyeja përse këtu studio-
jnë 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 muzi-
ke, 2 salla informatike me akses në internet, klasë 

dizajni dhe teknologjie, bibliotekë, kuzhinë, men-
së dhe qendër mjekësore. Shkolla ka gjithashtu 1 
fushë futbolli, 3 salla të mbuluara futbolli, 3 fusha 
volejbolli dhe 3 basketbolli, 2 fusha tenisi, pis-
të atletike, sallë gjimnastike, studio karateje, fushë 
badmintoni si dhe pishinë të mbuluar.

Kurse
Kurs i përgjithshëm
Në këtë kurs zhvillohen 26 orë të gjuhës angle-
ze në javë. Në 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 ni-
velit gjuhësor. Profesorët e gjuhës angleze janë të 
punësuar nga International School of the Algarve. 
Qëllimi kryesor i kursit nuk është thjeshtë gramati-
ka, por përdorimi i gjuhës angleze në përditshmëri. 
Në këtë mënyrë nxënësit inkurajohen të flasin 
gjuhën angleze jo vetëm në kurs, por edhe gjatë 
aktiviteteve jashtëshkollore dhe ekskursioneve.

Algarve – Anglisht në Portugali
Mosha: 12-18 vjeç
Akomodimi: kampus
Kursi: 26 orë të gjuhës angleze / javë
Mbërritja/Nisja: e martë - e martë
Periudha: 2 korrik - 13 gusht
Kohëzgjatja: 2, 4, 6 javë
Niveli i studimit: A1- C2
Grupet: maksimumi 12 nxënës

Tarifa përfshin:
 Akomodim në kampus

 Tre vakte (dreka e ngrohtë)

 26 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

 Shërbimi i lavanderisë 

  Transferim nga/deri në aeroportin Faro ose Lisbonë në 
intervalin 10:00 - 18:00

 Telefon 24/24 në çdo rast urgjence

 

Datat e fillimit:
2, 16, 30 korrik

Tarifat në Euro:
  2 javë 4 javë 6 javë 
Kurs i përgjithshëm  2000 4000 6000

Depozitë për regjistrim: 500 euro (e zbritshme nga pagesa totale 
e kursit)

Tarifa shtesë:
Transferim jashtë intervalit të përcaktuar / ditëve të caktuara: 
- Aeroporti Faro: 75 euro/ 1 drejtim 
- Aeroporti Lisbonë: 300 Euro/1 drejtim 
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Algarve – Anglisht në Portugali

Akomodimi
Nxënësit akomodohen në kampusin e shkollës që 
ka një kapacitet prej 60 nxënës. Djemtë dhe vajzat 
akomodohen në pjesë të ndryshme të ndërtesës. 
Dhomat janë individuale, ose dyshe dhe janë të 
pajisura me: lavaman, kasafortë dhe akses në inter-
net Wi-fi. Të përfshira në çmim janë 3 vakte dhe 2 
snacks. Gjatë ekskursioneve përfshihet dreka me 
vete, që përmban: sanduiçe, fruta, ëmbëlsirë, pije 
etj. Për nxënësit që mbajnë një dietë të caktuar of-
rohet një menu e veçantë. Stafi është në dispozici-
on të nxënësve 24/7 dhe në rast nevoje sigurohet 
vizitë mjekësore, ose dërgimi në spital.

Sport
Shumëllojshmëria e fushave të sportit në këtë 
qendër iu mundëson nxënësve praktikimin e spor-
teve të ndryshme si: futboll, patinazh, badminton, 
not, tenis, basketboll, polo, volejboll, etj.

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

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

EC Malta Shkolla 
Qëndra e gjuhëve EC organizon kurse për fëmijë, 
të rinj dhe të rritur. Në varësi të moshave, studentët 
ndahen në klasa të ndryshme studimi. Shkolla për 
të rritur ndodhet në St. Julians, ku ndodhen disa nga 
restorantet më të mira në Maltë. Ndërtesa e shkollës 
është e pajisur me ajër të kondicionuar dhe ka një 
tarracë të madhe me pamje panoramike të mahnit-
shme. Qëndra ka një kapacitet prej 62 klasash të pa-
jisura me tabela të bardha interaktive, librari, dhomë 
kompjuterash, Wi-Fi falas si dhe dhomë për aktivite-
tet e kohës së lirë. Studentët mund të frekuentojnë 
edhe klubin privat të plazhit të shkollës.

Kurse për 16+
Kursi standart dhe intensiv – 20 ose 30 
orë/javë
Ky kurs është i përshtatshëm për të gjithë ata që 
dëshirojnë të përmirësojnë aftësitë e tyre në ko-
munikim.

Mini grupe – 20 ose 30 orë/javë
Programi ngjason me kursin standart, por ka avan-
tazhin që studentët janë të ndarë në grupe më të 
vogla (maksimumi 6 studentë).

Përgatitja për TOEFL ose IELTS – 30 
orë/javë
Kursi 4-javor i familjarizon studentët me teknika të 
ndryshme për të dhënë maksimumin e tyre në re-
zultatet e testimeve.

Anglishte Biznesi në mini grupe – 30 
vjeç+ ; 20 ose 30 orë/javë
Kurs i përshtatshëm për studentë me nivel mini-
mal ose mesatar të gjuhës angleze. Grupet janë 
me nga 6 studentë.

Anglisht në qytet
Organizohen grupe me nga 10 studentë dhe an-
glishtja mësohet duke bërë shëtitje nëpër qytet.

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

Akomodimi
Akomodimi mund të bëhet në familje pritë-
se ose apartament. Dhomat janë individua-
le, përjashtime mund të bëhen vetëm nëse dy 
studentë udhëtojnë bashkë dhe kanë dëshirë 
të ndajnë dhomën.

Mosha: 16+
Akomodimi: familje pritëse/apartment
Mbërritja / Nisja: e shtunë - e shtunë; 
   e diel - e diel
Periudha: gjatë gjithë vitit
Grupet: maksimumi 12 studentë 
Niveli minimal: IELTS – mesatar, TOEFL 
– mbi-mesatar 

Tarifa përfshin:
 20 ose 30 orë të gjuhës angleze në javë. 

 Testime, materiale mësimore, çertifikatë, WiFi. 

  Hyrje në klubin e plazhit të shkollës (vetëm gjatë verës)

  Transferta në / nga aeroporti i Maltës.  
(vetëm nqs akomodimi është në shkollë)

Datat e fillimit: 
Çdo të shtunë dhe të diel gjatë vitit.
1 janar, 19 mars,19 prill, 1 maj, 7 qeshor, 15 gusht
13 dhe 25 dhjetori janë pushime zyrtare dhe nuk bëhet mësim.

Tarifat në Euro:
 2 javë 3 javë 4 javë  Javë shtesë
Standart 20 orë € 515 € 750 € 985 € 235 
Intensiv 30 orë € 725 € 1065 € 1405 € 340 
Mini grupe 20 orë € 805 € 1185 € 1565 € 380 
Mini grupe 30 orë € 975 € 1440 € 1905 € 465 
Angl. në qytet. 30 orë € 725 € 1065 € 1405 € 340 
Angl. Biznesi 30 orë € 1045 € 1545 € 2045 € 500 
Përgatitja për TOEFL/IELTS     € 1405/ 4 javë, € 2765 /8 javë 
Pagesa për kurs individual:  € 110 / 2 mësime
Kurs Zhytje: Fillestar- € 435, I avancuar - €300
Pagesë shtesë për akomodimin: Hotel - €70/dita
Familje, dhome dyshe, 2 vakte : € 190/javë 
Familje, dhome individuale, 2 vakte : € 245/javë 
Familje, dhome individuale, tualet privat, 2 vakte : € 325/javë
Apartament, dhomë dyshe, pa ushqim : € 170/javë 
Apartament, dhomë individuale, pa ushqim :  € 270/javë
Apartament, dhomë dyshe me tualet, pa ushqim: € 185/javë 
Apartament, dhomë individuale, me tualet, pa ushqim: € 285/javë 
Apart., dhomë dyshe superiore, me tualet, pa ushqim: € 390/javë
Shtesë për akomodimin në pikun e sezonit (15 qershor-29shtator)
Familje: dhomë dyshe € 45/javë, dhomë teke superiore me tua-
let €120/javë, dhomë teke me dush € 100/javë. 
Apartament: dhomë standarte teke €130/javë dhe dyshe €70 , 
dhomë komforte dyshe €75/javë dhe teke €145/javë, dhomë su-
periore dyshe €110/javë. 
Tarifë për ndryshimin e kursit të konfirmuar:  € 80
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Tarifa përfshin:
 Akomodim në familje pritëse ose kampus

 Tre vaktet (dreka me vete)

 Materiale studimi

 20 ose 30 orë studimi të gjuhës angleze në javë

 Testim për përcaktimin e nivelit të njohurive

 Çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit

  1 ekskursion ditor / javë (me përjashtim të javës së fundit)

 4 aktivitete jashtëshkollore 

  Program argëtimi dhe sportiv 

 Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence 

  Transferta për dhe nga aeroprti i Maltës

  Për studentët mbi 18 vjeç ofrohet akomodim në fami-
lje pritëse me 2 vakte të përfshira, ose në apartament 
pa ushqim.

Datat e fillimit:
Cdo të diel nga 16 qershori duke patur parasysh përfundi-
min e kursit në 24 gusht.
Kurset 18+ nisin çdo të diel të vitit. Për datat e fillimit për 
fillestarët drejtohuni Integralit.
19 mars, 19 prill, 1 maj, 7 qershor, 15 gusht, 13 dhjetor 
janë pushime zyrtare dhe nuk bëhet mësim.

Tarifat në Euro:
Kurs pushimi (20 orë/ javë)
 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë 
Familje pritëse € 1220 € 1810 € 2400 € 590 
Rezidencë € 1320 € 1960 € 2600 € 640 
Club dhomë treshe € 1380 € 2050 € 2720 € 670 
Club dhomë dyshe € 1460 € 2170 € 2880 € 710 

Kurs intensiv (30 orë/ javë)
 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
Familje pritëse € 1300 € 1930 € 2560 € 630 
Rezidencë € 1400 € 2080 € 2760 € 680 
Club dhomë treshe € 1460 € 2170 € 2880 € 710 
Club dhomë dyshe € 1540 € 2290 € 3040 € 750

Tarifa shtesë:
Depozitë për dëme: 50 Euro (paguhen pas mbërritjes dhe në rast 
se nuk ka dëme, do të rimbursohen në përfundim të kursit)
Asistencë për check-in në kthim € 75/1 drejtim.
Ushqimi Special Ushqyerit : € 50/nata
Tarifa për netë shtesë
Familje pritëse € 73/nata
Rezidencë € 83/nata
Club dhomë treshe € 89/nata
Club dhomë dyshe € 97/nata
Tarifa shtesë sipas kërkesës:
Tarifë për ndryshimin e kursit 55 Euro (për ndryshimet e bëra në më 
pak se 28 ditë përpara fillimit të kursit).

Sprachcaffe Malta
Shkolla
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 uni-
ke që kombinon elemente klasike greke me ato ro-
make. Kompleksi i gjuhëve të huaja ka kufizuar hyr-
jen e vizitorëve për të garantuar siguri maksimale të 
nxënësve. Ndërtesat e shkollës së bashku me kam-
pusin janë të vendosura në një kopesht të mrekullu-
eshëm të pajisur me pishinë me shezllone, restorant 
dhe fusha për volejboll në plazh. Nxënësit mbi 16 
vjeç do të zhvillojnë mësim në klasa që ndodhen në 
një godinë më vete, e pajisur me ambient ngrënieje. 
Të gjithë nxënësit pa përjashtim përdorin ambientet 
e përbashkëta të Sprachcaffe si kafenenë, pishinën 
dhe sheshet e lojërave për aktivitetet e kohës së lirë 
dhe ato sportive. 

Mosha: 14 - 21 vjeç
Akomodimi: Familje pritëse / rezidencë
Kurset: 20 ose 30 orë / javë
Mbërritja/ Nisja:   e diel - e shtunë
Periudha: 16 qershor - 24 gusht
Grupet: 15 nxënës
Kohëzgjatja: 2- 9 javë

Kurse
Organizohen kurse me 20 ose 30 orë mësimi në ja-
vë. Çmimi i kursit përfshin dhe programin e orga-
nizuar për kohën e lirë. 

Akomodimi
Familje pritëse
Ky lloj akomodimi është i përshtatshëm për nxënë-
sit të cilët dëshirojnë jo vetëm të mësojnë gjuhën 
angleze, por dhe të njohin një kulturë të re me za-
konet dhe traditat e saj. Akomodimi bëhet në dho-
ma treshe ku përfshihen të tre vaktet. Qëndra e 
gjuhëve të huaja ndodhet vetëm 15 minuta larg.

Club Hostel
Ndodhet në afërsi të shkollës. Në përgjithësi dho-
mat janë të pajisura me 2 ose 3 krevate, por ka 

edhe dhoma për katër persona, të cilat ngjasojnë 
me apartamente me nga 2 tualete të përbashkëta.

Rezidencë kampus
Ndodhet në afërsi të shkollës dhe disponon dho-
ma me 4 deri në 7 krevate, me tualet të përbash-
kët në çdo kat.

Kohë e lirë dhe ekskursione
Organizohen aktivitete të ndryshme si sport, not, par-
ty mirë se ardhjeje, aktivitete gjatë mbrëmjeve, bar-
beque në plazh, kinema, diskotekë, etj. Në program 
janë të përfshira dhe ekskursionet në Valleta, kryeqy-
teti i vjetër Medina ose në ishujt Gozo dhe Comino. 
Kundrejt një tarife shtesë nxënësit mund të kenë dy-
fishin e aktiviteteve. E diela është ditë pushimi. 

Tarifat në Euro për kurset 18+
Kurs standart (20 orë/ javë)
 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë 
Ap. dhomë dyshe € 720 €1010 € 1300 € 290 
Ap. dhm comf.dyshe € 920 € 1310 € 1700 € 390
Studio € 1000 € 1430 € 1860 € 430 
Familje dhm dyshe € 900 € 1280 € 1660 € 380 
Kurs intensiv (30 orë/ javë)
 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë 
Ap. dhomë dyshe € 870 € 1235 € 1600 € 365 
Ap. dhm comf.dyshe € 1070 € 1535 € 2000 € 465
Studio € 1150 € 1655 € 2160 € 505 
Familje dhm dyshe € 1050 € 1505 € 1960 € 455 
Anglishte Biznesi (30 orë/ javë)
 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë 
Ap. dhomë dyshe € 1020 € 1460 € 1900 € 440 
Ap. dhm comf.dyshe € 1220 € 1760 € 2300 € 540
Studio € 1300 € 1880 € 2460 € 580 
Familje dhm dyshe € 1200 € 1730 € 2260 € 530

Tarifa për javë shtesë
Apartament dhomë teke pa ushqim € 110/javë
Apartament dhomë komfort teke pa ushqim € 110/javë
Studio dhomë teke pa ushqim € 140/javë
Familje pritëse, dhomë teke, mëngjes+një vakt € 60/javë
Sezoni normal
7 prill-15 qershor, 25 gusht-28 shtator € 50/javë
Sezoni i lartë   16 qershor-24 gusht € 110/€ 125 javë
Apartament + mëngjes € 40/javë
Apartament, mëngjes+darkë  € 125/javë.
Apartament + të treja vaktet € 195/javë
Transfertat  € 40/2 drejtime
Pagesë për përdorimin e librit: € 6.5/javë dhe € 26 depozitë e ri-
kthyeshme në fund
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Kurse 18+ 
Mosha: 18 + vjeç.
Akomodimi: familje / аpartament
Studimi: 20 ose 30 orë/ javë
Mbërritja / nisja: e diel – e shtunë
Periudha: gjatë gjithë vitit
Grupet: maksimumi 10 studentë
Kohëzgjatja: minimumi 2 javë.

Кurse
Për të gjitha programet grupet kanë nga 10 nxënës.

Kursi standart
Programi përfshin 20 orë të gjuhës angleze në ja-
vë. Mësimi zhvillohet nga e hëna në të premte në 
mëngjes ose pasdite.

Kursi intensiv
Programi përfshin 30 orë të gjuhës angleze në ja-
vë. Qëllimi i kursit është pasurimi i fjalorit të stu-
dentëve dhe t’i bëjë ata të fitojnë besim në të folur.

Anglishte biznesi
Ky kurs intensiv është dizenjuar për ata të cilët e 
përdorin anglishten çdo ditë në punën e tyre. Pro-
grami përfshin 20 orë mësimi standart në javë dhe 
10 orë mësimi anglishte biznesi.

Akomodimi
Аpartament
Studentët akomodohen në dhoma me një ose dy 
shtretër. Apartamentet kanë 4 dhoma gjumi, 2 tu-
alete dhe kuzhinë të përbashkët. Tarifa nuk mbu-
lon ushqimin. Akomodimi bëhet në shkollë ose në 
një distancë 15 minuta larg në këmbë. 

Familje pritëse
Akomodimi bëhet në dhomë dyshe me 2 vakte të 
përfshira. Shumica e familjeve jetojnë në një distancë 
jo më shumë se 20 minuta në këmbë nga shkolla.

Studio
Studiot ndodhen në godinën e shkollës dhe ofro-
jnë akomodim për një ose dy persona. Ushqimi 
nuk është i përfshirë. Çdo studio ka tualet, aneks 
kuzhine, ajër të kondicionuar dhe telefon.

Kohë e lirë
Kundrejt një pagese shtesë, studentët mund të 
marrin pjesë në disa ekskursione dhe aktivitete që 
organizohen çdo javë.  

Mosha: 8 – 14; 13 – 17 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 ose 25 orë / javë  
anglisht ose frengjisht
Mbërritja/ Nisja: e diel – e shtunë
Periudha: 23 qershor – 10 gusht
Kohëzgjatja: 2 - 6 javë
Grupеt: maksimumi 15 nxënës

Tarifa përfshin:
 Akomodim në kampus

 Të treja vaktet (dreka e ngrohtë)

 20 ose 25 orë të gjuhës gjermane ose angleze në javë

 Test për përcaktimin e nivelit të gjuhës

 Materialet studimore dhe çertifikata e përfundimit të  
 kursit 

 1 ekskursion i plotë ditor në javë

 1 ekskursion gjysëm ditor në javë

 Akses në internet

 Program sportiv dhe argëtimi 

 Telefon 24 / 24 për çdo emergjencë

  Transferta në / nga Aeroporti i Gjenevës në intervalin 
09:00 - 16:00

Datat e fillimit dhe tarifat në CHF:
  Standart Intensiv
2 javë  Qer 23, 30; Korrik 7, 14, 21, 28; Gusht 4 2900   3050  
3 javë Qer 23, 30; Korrik 7, 14, 21, 28; Gusht 4 4050   4290  
4 javë Qer 23, 30; Korrik 7, 14, 21, 28; Gusht 4 5210   5490  
javë shtesë Qershor 23  1205   1275  
Tarifa shtesë lidhur me transfertat:
Prenotimi i shërbimit UM: CHF 80 / 2 drejtime
Transferta në grup jashtë aeroportit të Gjenevës: CHF 100 / 2 dre-
jtime
Transferta individuale në çdo kohë nga aeroporti i Gjenevës:  
CHF 800 / 2 drejtime
Tarifa shtesë:
Premium+Options:  
Tenis , adrenalinë dhe Leadership CHF 220 / javë 
Kulinari:  CHF 130 / javë  
Mësime individuale (5 orë / javë),  
të kombinuara me kursin standard: CHF 300 / javë
Depozitë për anullimin e kursit: 3% e çmimit përfundimtar të kursit
Tarifë për ndryshime në kursin e prenotuar:  CHF 80

Leysin 
Qyteti dhe shkolla
Qyteti ndodhet në zemër të apleve, në një lartë-
si 1263 m dhe karakterizohet nga shumë ditë me 
diell. Leysin është një atrasksion turistik prej me 
shumë se një shekulli dhe një destinacion i pre-
feruar familjar, gjë që e ka bërë qytetin një ambi-
ent shumë të sigurtë për fëmijët dhe aktivitetet. 
Fëmijët mund të mësojnë këtë ambient të pas-
tër ndërkohë që praktikojnë sportet dhe aktivite-
tet e tyre të preferuara. Shkolla ofron kushte idea-
le për të mësuar dhe për të qëndruar. Ajo ka klasa 
moderne të rikonstruktuara, restorant shumë mi-
kpritës, verandë të bollshme dhe të shndritshme, 
pishinë të mbyllur dhe ambiente sportive.  

Kurse
Kurs standart
Progami përfshin 20 orë mësimi të gjuhës angleze 
ose frënge në javë. Mësimi zhvillohet në mëngjes 
nga ora 08:30 - 12:30.

Kurs intesiv
Kursit standart në grup i shtohen edhe 5 orë më-
simi në javë të gjuhës angleze ose frënge. 

Mësime individuale
Kundrejt një pagese shtesë nxënësit mund të 
marrin edhe mësime individuale, deri në 5 mësi-
me ekstra në javë. Këto mësime i shtohen kursit 
standart.

Akomodimi
Akomodimi i nxënësve bëhet në dhoma dyshe 
ose me 4 shtretër, në varësi të moshës së nxënës-
ve. Dhomat janë arrenduar sipas stilit alpin dhe ka-
ne tualet. 

Sport dhe kohë e lirë
Çdo pasdite pas konsumimit të drekës, nxënësit do 
të marrin pjesë në aktivitete të ndryshme sportive 
si: handball, voleyball, basketball, not, hiking, etj. Po 
ashtu ata do të argëtohen duke parë filma, luajtur 
lojëra të ndryshme, duke bërë disco party, etj. 

Еkskursione
Nxënësit do të zhvillojnë ekskursione në Adven-
ture Labyrinth Park, në fabrikën e çokollatës, Aqua 
Park, shopping në Lausanne, etj.
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Mosha: 10-17vjeç
Studimi: 20 orë/javë anglisht,  
frengjisht/ose lëndë të tjera
Akomodimi: kampus
Mbërritja / Nisja: e diel - e shtunë
Periudha: 30 Qershor- 10 Gusht* 
Grupet: deri në 12 nxënës
 

Tarifa përfshin:
 Akomodim në kampus

  Tre vaktet

  20 orë studimi/javë

  Test për përcaktimin e nivelit të njohurive

  Çertifikatë pas mbarimit të kursit dhe libra

  Sport dhe programe krijuese çdo ditë

  1 ekskursion i plotë ditor dhe 1 gjysëm ditor në javë

  Sigurim shëndetësor

  Telefon 24/24 për çdo urgjencë

  Transferta nga/deri në aeroportin e Gjenevës ndërmjet orëve 
09:00 - 18:00 në mbërritje dhe 09:00 - 12:00 në nisje.

Datat e fillimit dhe tarifat në CHF:
LAS Summer
2 javë 30 qershor; 14 , 28 korrik 4950 CHF 
4 javë  30 qershor; 14 korrik 8900 CHF
6 javë 30 qershor 12750 CHF
LAS Edge 7 - 27 Korrik 8900 CHF

Depozitë e parimbursueshme për regjistrim: 1500 CHF të 
zbritshme nga pagesa e kursit. 

500 CHF -rekomandohen si para xhepi
Para-rendit në një shkëmbim: 75 
Pagesë për sende me logon e shkollës: çantë shpine, 
xhup, fletore, snack, pjatë, peshqir, shishe uji - 175CHF

Tarifë shtesë sipas kërkesës:
Transferim për/nga aeroporti i Gjenevës jashtë intervalit të orarit 
të parashikuar: 300 CHF (1 drejtim)
*Nxënësit që nuk mbërijnë në ditët zyrtare nuk e kanë akomodi-
min të siguruar

Leysin American School
Shkolla dhe akomodimi
LAS është një nga shkollat elitare të Zvicrës, e ci-
la ndodhet në stacionin malor Leysin në lartësinë 
1300m. Qendra shkollore përfshin disa ndërtesa 
ku nxënësit akomodohen, zhvillojnë mësim, për-
dorin laboratorët gjuhësorë, sallën informatike, bi-
bliotekën, qendrat e arteve, teatrin modern, sallën 
e gjimnastikës dhe terrenet sportive. Akomodimi 
bëhet në dhoma komode me 2 deri në 4 krevate, 
me tualet brenda në dhomë.

Kurse
Të gjitha modulet (me përjashtim të Frëngjish-
tes), udhëzimet dhe aktivitetet ekstrakurrikula-
re zhvillohen në gjuhën angleze. Në të gjitha pro-
gramet nxënësit ndahen sipas moshës dhe nive-
lit të gjuhës. 

Las Summer
Programi i gjuhës
Programi ofron 3 orë mësimi të gjuhës angleze ose 
frënge në ditë, nga e hëna në të premte. Kursi of-
rohet nga niveli fillestar deri në atë të avancuar.
Programi akademik
Nxënësit mund te zgjedhin 2 lënde nga modulet: 
Plan & Create dhe Discover & Investigate
Plani i Biznesit - Studiohen lëndë të ndryshme 
nga sipërmarrja dhe secili student ka mundësi të 
krijojë planin e vet të biznesit. 
Kuzhinë - Studiohen dhe gatuhen receta të 
ndryshme.
Shkencëtarët & zbuluesit e vegjël - Studiohen 
tema të ndryshme të artit, teknologjisë dhe inxhi-
nierisë nëpërmjet projekteve të ndryshme.
Reality check - nxënësit studiojnë themelet e ga-
zetarisë, raportimit dhe kontrollit të fakteve.
Discover& Investigate
Shkenca dhe kampionët olimpikë - Kuptoni fi-
zikën, fiziologjinë dhe të ushqyerin që fshihen pas 
suksesit të atletëve më të mëdhenj në botë
Mitet & legjendat - Studioni historitë që kanë for-
muar shtetet dhe kulturat e vendeve të ndryshme.
Datat e rëndësishme në histori - Mesoni rreth 
ditëve të rëndësishme në historinë botërore.
Zbulimi i hapësirës - Studioni planetet, astro-
nomi, zbulime, jeta jashtëtokësore etj.

Programi sportiv
Nxënësit mund të zgjedhin të luajnë tenis ose të 
bëjne ngjitje në mal.
Tenis - I disponueshëm për të gjitha moshat dhe 
nivelet. Do të studiohen sëbashku teknikat e lojës, 
përgatitja e skemës, menaxhimi i kohës, parapër-
gatitja për lojë dhe dieta e duhur ushqimore.
Ngjitje në mal - Ky program do të testojë qëndru-
eshmërinë, vetëbesimin, lidershipin dhe aftësitë 
komunikuese përmes aktiviteteve të ndryshme 
si orientimi, ngjitja në shkëmb, siguria, reagimi në 
raste emergjence, etj.
LAS Edge™
Ky është një program i ri tre javor i dizejnuar për 
t’i përballur nxënësit me sfida të ndryshme në 
mënyrë që ata të njihen me njëri-tjetrin më mirë 
dhe të fitojnë më shumë vetëbesim. Programi 
ndahet në tre module, një për çdo javë: Inova-
cion - do të mësohet mbi shpikjet dhe projektet 
e ndryshme bashkëkohore; Solidarizim - disku-
tohen problemet me të cilat ballafaqohet shoqëria 
moderne dhe çfarë mund të bëjë secili person 
për të ndihmuar; Përgjegjësia - Nxënësit përveç-
se të jenë në gjendje të marrë vendime, duhet të 
mësohen edhe të mbajnë përgjegjësi për to. Ata 
mësojnë se si ta bëjnë këtë në praktikë.
Lidership - Do të mësoni: Çfarë është një lider? 
Çfarë karakteristikash duhet të ketë? Cilat janë sfi-
dat e një lideri?
Klubet e interesit
Gjatë periudhës së qëndrimit të tyre, studentët 
mund të zgjedhin një klub për të qenë pjesë e 
tij. Klasat më poshtë janë të disponueshme katër 
ditë në javë për dy orë: Muzikë (kitarë, piano, DJ, 
film); Fotografi; Robotikë dhe programim; Art dhe 
teatër; Gatim; Gjuhë të huaja (frëngjisht, gjerma-
nisht, spanjisht dhe mandarin) 

Ekskursione dhe aktivitete 
Shkolla ofron aktivitete të shumta si bowling, ecje 
në mal, disko, not, talent show, netë filmash filmi, 
teatër, futboll, basketboll, patinazh në akull, etj.
Ekskursionet përfshijnë vizita ne disa destinacione 
turistike si Lausanne, Gjenevë, Montreux, Bernë,
Luzern, fabrika e çokollatës etj. 
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Programi familiar (15 vjeç +)
Ky program është i përshtatshëm për prindërit, të 
cilët duan të mësojnë gjuhën angleze ose frën-
ge, ndërkohë që fëmijët marrin pjesë në një nga 
programet për fëmijë. Studentët 15 vjeç ose më 
shumë mund të marrin pjesë në këtë kurs. Zhvi-
llohen mësime individuale në të dy gjuhët e ofrua-
ra. Aktivitetet zhvillohen në intervalin 13:00 - 18:00 
nga 01 korrik deri në 19 gusht. Studentët mund të 
zgjedhin vetë intensitetin e kursit (midis 1 dhe 20 
orë mësimi në javë). Kundrejtë një pagese shtesë 
ata mund të marrin pjesë në aktivitete të ndrysh-
me si shëtitjet malore, mountain biking (çiklizëm 
malor), vizita në atraksionet lokale dhe ekskursi-
one. Ju mund të merrni më shumë informacion 
të detajuar në lidhje me kurset për të rritur pranë 
zyrës Integral.

Akomodimi
Akomodimi për nxënësit 7 - 14 vjeç bëhet në vila 
tipike Zviceriane që ndodhen fare pranë shkollës, 
në një distancë të shkurtër në këmbë larg qendrës 
së Verbier. Dhomat janë të pajisura me 4 shtretër, 
internet dhe tualet. Të treja vaktet janë të përfshira. 
Studentët e moshave 15+ vjeç do të mund të ako-
modohen sipas preferencës dhe nevojave të tyre. 
Iu ofrohet një shumëllojshmëri opsionesh për ako-
modimin, si : apartamente të vogla komode, sh-
tëpi verimi për dy ose më shumë persona ose ho-
tel me 5 yje.

Kohë e lirë,  
sport dhe ekskursione
Organizohen aktivitete të ndryshme si: talent 
show, patinazh në akull, volejboll, gjueti thesari, 
not, karroca, ecje malore, orientim, ecje mbi litar 
të tendosur, netë në një vilë malore, lojra në ekip, 
etj. Gjithashtu organizohen ekskursione në Muze-
un Olimpik në Lozanë , Fabrikën e çokollatës, mini-
erat e kripës, etj. Kundrejt një tarife shtesë ofrohen 
edhe  tenis, kalërim, paragliding dhe not.

Mosha: 3 - 5 vjeç; 6 - 14 vjeç; 15 + vjeç
Akomodimi: Rezidencë
Studimi: 20 orë/javë anglisht ose frëngjisht
Mbërritja / Nisja: e diel - e shtunë
Periudha: 30 qershor - 10 gusht
Kampi ditor: 1 korrik - 16 gusht
Kohëzgjatja: 1 - 4 javë
Nivelet e gjuhës: A1 - C1
Grupet: 8 nxënës

Tarifa përfshin:
 Akomodim në residencë

 Tre vaktet 

 20 orë mësimi në javë në varësi të kursit të zgjedhur

  Testi i nivelit të gjuhës, materialet studimore, çertifi-
katë pas përfundimit të kursit

  1 ditë e plotë ekskursion çdo javë (me përjashtim të ja-
vës së fundit)

  Aktivitete zbavitëse, aktivitete sportive dhe evente të 
organizuara për studentët

 Akses në internet

 24 orë telefon emergjence

  Transferimi në / nga Gjeneva në intervalin e përcaktuar 
të udhëtimit 

Datat e fillimit dhe tarifat në CHF:
Kampi i gjuhës / aventurës:
2 javë: qer 30, korrik 7, 14, 21, 28  4110 CHF
3 javë: qer 30, korrik 7, 14, 21,   5670  CHF
4 javë: qer 30, korrik 7, 14  7350 CHF
Kamp ditor: (1 korrik - 16 gusht)
Kamp ditor: 6-14 vjeç 640 CHF
Kamp ditor Marmots (3-5 vjeç) 380 CHF
Programi familiar 15+ vjeç: për më shumë informacion 
drejtohuni tek Integral.
Depozitë e parimbursueshme regjistrimi: 50% e çmimit fi-
nal (e zbritëshme nga çmimi i kursit) 
Tarifa shtesë (opsionale):
Tenis / hipizëm / not / kurse në grupe me 4 persona: 100 
CHF/orë 
Paragliding: 175 CHF/orë

Qyteti dhe shkolla
Verbier ndodhet në kantonin Valais. Eshtë një qytet 
në zonën malore të alpeve Zviceriane, ku kampis-
tët kanë lirinë të eksplorojnë dhe eksperimentojnë 
në një ambient të sigurtë. Shkolla është themeluar 
në 2001 si një shkollë skish dhe snowbordi dhe me 
vonë u bë mirëfilli një shkollë verore dhe dimërore.

Kurse 
Kampi i gjuhës (7 - 14 vjeç)
Mësimet zhvillohen në anglisht ose frengjisht dhe 
përfshijnë 20 orë mësimi në javë. Fokusi është për-
dorimi praktik i gjuhës, gramatika dhe fjalori. Më-
suesit janë të kualifikuar dhe me shumë përvojë 
në mësimdhënie. 

Kampi i aventurës (7 - 14 vjeç)
Eshtë i përshtatshëm për fëmijët që e duan 
natyrën. Gjatë kursit nxënësit mësojnë si të ndezin 
një zjarr dhe të gatuajnë jashtë, si të ndërtojnë një 
strehë, të ecin mbi një litar të tendosur, mountain 
biking (çiklizëm malor), ngjitje, etj. Këto aktivitetet 
zhvillohen 20 orë në javë dhe mbikqyren nga pro-
fesionistë me përvojë. Mësimi i gjuhës bëhet ve-
tëm përmes aktiviteteve.

Kampi ditor Marmots (3 - 5 vjeç)
Ky kamp është për më të vegjlit. Nuk përfshin ako-
modimin dhe zhvillohet në çdo ditë të javës nga 
ora 9:00 deri 13:00. Ka nga një mbikëqyrës për 
çdo 4 fëmijë. Mësimi organizohet në përputhje 
me moshën e fëmijëve dhe përfshin aktivitete të 
ndryshme të tilla si sport, aventura malore, vizatim, 
gatim dhe shumë lojra të ndryshme. Dreka ësh-
të e përfshirë.

Kampi ditor (6 - 14 vjeç)
Mësimi zhvillohet nga ora 09:00-12:00, ndërsa ak-
tivitetet  ndërmjet orës 09:00 - 16:00. Nxënësit 
mund të zgjedhin kampin e gjuhës (anglisht ose 
frengjisht), ose kampin e aventurës. Në çmim për-
fshihen dreka dhe aktivitetet jashtëshkollore gjatë 
pasdites.

Verbier
Kamp gjuhe ose kamp aventure në Zvicër
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Mosha: 11–13 vjeç, 14–18 vjeç
Kamp ditor: 11–13 vjeç, 14–18 vjeç 
Studimi: 26 orë/javë – frëngjisht,  
аnglsiht, italisht
Akomodimi: kampus
Mbërritja/ Nisja: në varësi të kursit
Periudha: 22 qershor – 10 gusht
Grupеt: deri në 12 nxënës

Tarifa përfshin:
 Akomodim në kampus

 Orët e mësimit në varësi të kursit

 Të treja vaktet (dreka e ngrohtë)

 Test, materiale studimore dhe çertefikatë

 Program argëtimi, sporte dhe ekskursione

 Shërbimi i lavanderisë

 Mbikqyrje e vazhdueshme e nxënësve

 Telefon 24 /24 për çdo emergjencë

 Sigurim shëndetësor dhe ndaj aksidenteve *

 Transferta në / nga aeroporti i Milanos në intervalin  
 08:00 - 17:00

Datat e fillimit dhe tarifat në CHF:
Kurse11 – 13 vjeç; 14 - 18 vjeç 3 javë 4 javë
                                  21 Korrik – 10 Gusht        22 Qershor – 18 Korrik
Мuzikë  6700 8200 
Fotografi digjitale 6700 8200 
Kurset e gjuhës 6700 8200 
Kampet ditore  4100 5000
Kurse sipas kërkesës:
Futboll „AC Milan“  530 630 
Akademia e Tenisit 550 650 
Akademia e Golfit 350 500 
Basketboll 370 460
Kurse   14 – 18 vjeç 3 javë 4 javë 
  21 Korrik – 10 Gusht                22 Qershor – 18Korrik
Kuzhinë italiane 6700 --- 
Arkitekturë dhe dizajn --- 8200
Lean Startup Masterclass  ---  8200 
Shkrim akademik --- 8200 
Përgatitje IB 6700 --- 
Modë dhe dizajn 6700 ---
Kurse sipas kërkesës: 
Futboll „AC Milan“   530 630 
Basketboll 370  460 
Crossfit  145 170
Depozitë e pakthyeshme për regjistrim: CHF1500. (zbritet nga ta-
rifa e kursit)
*Sigurim shtesë për studentët e kampit ditor: CHF 120.
**Arkitekturë dhe dizajn - kosto shtesë CHF 650 për materialet 
dhe ekskursionet.

TASIS – Lugano
Shkolla dhe akomodimi
Ndërtesa kryesore e shkollës amerikane në Zvicër 
ndodhet në të famshmen Villa de Nobile. Akomo-
dimi bëhet në konvikt, në dhoma me 2-4 shtretër 
me tualet në çdo kat, ose në mini-studio në dy ka-
te, ku në një dhomë akomodohen 3 nxënës. Gjuha 
kryesore e komunikimit është anglishtja.

Kurse
Studentët gjatë qëndrimit të tyre zgjedhin një mo-
dul për të studiuar. 
Moduli i gjuhës - 11 - 3 vjeç,14 - 18 vjeç-
Kursi përfshin 20 ore anglisht, frëngjisht, italisht për 
fillestarë (11-13 vjeç) dhe italishte intensive për 14 
-18 vjeç. Mësimi zhvillohet çdo ditë nga 4 orë në 
mëngjes. 
Arkitekturë dhe dizajn 
14 – 18 vjeç, 22 qershor – 19 korrik **
Në këtë modul do të studiohet arkitektura klasi-
ke e shekullit të 19-të, skicimi, modelimi dhe punët 
paraqiten në Festivalin e Arteve Verore në javën e 
fundit të kursit. Organizohen ekskursione tema-
tike në Basel, Chapel Ronsham dhe Muzeun Vi-
tra Design në Gjermani. Kursi zhvillohet në një stu-
dio të veçantë dhe drejtohet nga profesionistë me 
përvojë.

Shkrim akademik  
14 – 18 vjeç, 22 qershor - 18 korrik 
Studentët do të përmirësojnë stilin e tyre të shkri-
mit akademik duke krijuar artikuj kritikë, ese, etj. 
Ata bëjnë kërkime dhe përgatisin një portofol me 
punimet e tyre. Nxënësit duhet të kenë nivel të 
avancuar të gjuhës. 

Kuzhinë italiane 
14 – 18 vjeç, 21 korrik – 10 gusht 
Studentët mësojnë si të përgatisin ushqim auten-
tik italian. Ata zgjedhin produkte nga tregu italian, 
vizitojnë fabrikat e djathit dhe mishit, mësojnë se 
si të kombinojnë erëza të ndryshme dhe natyrisht 
mësojnë receta të reja për t’i provuar në shtëpi.  

Përgatitje për IB  
14 – 18 vjeç, 21 korrik - 10 gusht 
Në këtë program do të studiohen tre nga kompo-
nentët kryesorë të programit IB: Teoria e njohurive, 

Ese e zgjeruar dhe CAS (Kreativitet, Veprim, Shër-
bim). Do të mësoni teknika për të qenë efektiv 
gjatë programit, të vendosni qëllime realiste dhe të 
organizoni kohën tuaj me të tjerët.

Lean Startup Masterclass  
14 – 18 vjeç, 22 qershor – 18 korrik  
Programi është dizenjuar për studentë që duan 
të kenë biznesin e tyre. Lektorët me përvojë 
tregojnë se si të përdorni dhe implementoni 
teknologjitë e reja, dhe si të vini në jetë idetë 
tuaja.

Modë dhe dizajn - 14 – 18 vjeç, 21 korrik – 
10 gusht
Nëpërmjet këtij kursi do të futeni në botën mag-
jike dhe misterioze të modës, dizajnit dhe teksti-
lit. Studiohet: marketing, etiketim, ndikimi psikolo-
gjik i ngjyrave, zhvillimi i tendencave të modës etj. 
Studentët bëhen pjesë e të gjithë procesit krijues 
- nga krijimi i idesë, realizimit i saj, proçesi prodhu-
es e  deri në prezantimin e produktit përfundim-
tar. Programi përfshin vizita në fabrikat e tekstilit në 
Como dhe shtëpi të famshme të modës në Milano.

Мuzikë - 11 – 13 vjeç, 14 - 18 vjeç
Programi përfshin këndim, performancë, vallëzi-
min dhe përmirësimin e nivelit gjuhësor. Përveç 
kësaj, do të studiohen performanca skenike, pan-
tonimia, shkrim skenari dhe moderim.
Fotografi digjitale - 11 – 13 vjeç,14 – 18 
vjeç
Fotografë me përvojë do t’ju mësojnë bazat e foto-
grafisë digjitale, do t’ju tregojnë se si të fotografoni 
dhe do t’ju mësojnë programin e redaktimit të fo-
tove. Fokusi i programit është zhvillimi i aftësive te-
knike, xhirimi i objekteve arkitekturore dhe peiza-
zheve. Kamera ofrohet nga shkolla.

Pikturë - 14 - 18 vjeç, 22 qershor - 18 kor-
rik 
Ky kurs është një mundësi e shkëlqyer për stu-
dentët që përgatiten të hyjnë në shkollën e artit 
ose për ata që studiojnë Arte. Studentët do të lar-
gohen me të paktën tre piktuara të përfunduara 
dhe skica për të pasuruar portofolet e tyre
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Mosha: 10 – 17 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 ose 25 orë/javë  
anglisht ose gjermanisht
Mbërritja/ Nisja: e diel – e shtunë
Periudha: 30 qershor – 3 gusht
Kohëzgjatja: 2 - 5 javë
Grupеt: maksimumi 15 nxënës

Tarifa përfshin:
 Akomodim në kampus

 Të treja vaktet (dreka e ngrohtë)

 20 ose 25 orë të gjuhës gjermane ose angleze në javë

 Test për përcaktimin e nivelit të gjuhës

 Materialet studimore dhe çertifikata e kursit të përfun 
 duar

 1 ekskursion i plotë ditor në javë

 1 ekskursion gjysëm ditor në javë

 Akses në internet

 Program sportiv dhe argëtimi 

 Telefon 24 / 24 për çdo emergjencë

  Transferta në / nga Aeroporti i Zyrihut në intervalin 
09:00 - 16:00

Datat e fillimit dhe tarifat në CHF:
  Standart Intensiv
2 javë  Qershor 30, Korrik 7,14,21,28 2930 3030 
3 javë  Qershor 30, Korrik 7,14 4230 4380
4 javë  Qershor 30, Korrik 7 5530 5730
javë shtesë  1300 1350
Tarifa shtesë lidhur me transfertat:
Prenotimi i shërbimit UM: CHF 40/1 drejtim
Transferta në grup jashtë aeroportit të Zyrihut: CHF 50/1 drejtim
Tarifa shtesë:
Premium+Options:  
Tenis, sporte ekstreme, lidership : CHF 220/javë 
Mësime individuale (5 orë / javë),  
të kombinuara me kursin standard: CHF 300/javë
Tarifë për ndryshime në kursin e prenotuar:  CHF 80
Depozitë për anullimin e kursit: 3 % e çmimit përfundimtar të kursit

Engelberg 
Qyteti dhe shkolla
Engelberg është një qytet i këndshëm malor, 
1000m mbi nivelin e detit, i famshëm për peiza-
zhin e tij të bukur dhe shumëllojshmërinë e spor-
teve në natyrë. Ai ndodhet në pjesën qendrore të 
Zvicrës, 45 minuta larg nga Luzern. Shkolla verore 
ndodhet në manastirin benediktian.

Kurse
Kurs standart
Progami përfshin 20 orë mësimi në javë në gjuhën 
gjermane ose angleze.

Kurs intesiv
Kursit standart i shtohen edhe 5 orë mësimi në ja-
vë të përqëndruara në komunikim, gjuhën e sh-
kruar dhe fonetikë.

Premium+Options
Ofrohen kurse intensive pasditeve 3 herë në javë 
në programet e mëposhtme - tenis, sporte ekstre-
me, global leadership ose language plus per ata qe 
duan te perfeksionojne aftësitë gjuhesore.  Aktivi-
tetet përkojnë me programin e kohës së lirë të stu-
dentëve të tjerë.

Mësime individuale
Kursit standart i shtohen 5 orë mësimi individual 
në javë. Këto orë shtesë janë të përshtatshme për 
ata që duan të përparojnë më shpejt ose të the-
ksojnë një aspekt të veçantë të gjuhës.

Akomodimi
Akomodimi bëhet në dhoma teke ose dyshe me 
lavaman. Tualetet janë të përbashkëta për çdo kat. 
Të treja vaktet janë të përfshira në çmim.

Sport
Çdo pasdite të javës ka aktivitete të ndryshme 
sportive si volejboll, basketboll, badminton, not, 
futboll ose shëtitje në mal.

Еkskursione
Nxënësit do të vizitojnë Bernën, Luzern, Zyrih, qy-
tetin e bukur të Interlakenit, parkun aventuror En-
gelberg, fabrikën lokale të djathit dhe shumë ven-
de të tjera emocionuese.

Kampi ditor - 11 –13 vjeç; 14 – 18 vjeç
Shkolla ofron kampet ditore pa akomodim. Kam-
pi është njësoj me kampin me akomodim, ofrohen 
të njëjtat programe dhe aktivitete. Në drekë zako-
nisht shërbehen sanduiçë.

Futboll me ekipin e të rinjve „Milan” - 11 
–13 vjeç; 4 – 18 vjeç
Ky program është një mundësi unike stërvitjeje 
me klubin e futbollit të Milanit nën drejtimin e traj-
nerëve profesionistë. Stërvitja bëhet tre herë në ja-
vë nga një orë e gjysëm. Nxënësit do të vizitojnë 
stadiumin e Milanit.

Basketboll me ekipin e të rinjve
Armani - 11 - 13 vjeç; 14 - 18 vjeç
Stërvitja do të bëhet me trajnerët e ekipit Olim-
pik Rinor „Armani” në Milano, ku secili nxënës do të 
marrë pjesë në një ekip sportiv. Stërvitja do të zhvi-
llohet 2 herë në javë nga një orë e gjysëm. 
Akademia e Tenisit - 11 - 13 vjeç 
Stërvitja do të zhvillohet në grupe me 20 nxënës 
nga instruktorë të çertifikuar. Kursi është 2 herë në 
javë nga një orë e gjysëm. Studentët do të pajisen 
me çantë, një bluzë, pantallona të shkurtra dhe ço-
rape. Raketat duhet të sillen nga shtëpia. 

Akademia e golfit - 11 - 13 vjeç
Për të qenë pjesë e këtij kursi kërkohet një reko-
mandim, ose një kartë anëtarësimi nga një klub 
golfi. Qëllimi është të përfshihen në kurs lojtarë me 
përvojë në këtë lojë. Stërvitja bëhet 3 herë në ja-
vë në grupe me nga 8 nxënës. Nxënësit do të për-
dorin një fushë golfi pranë shkollës. Nësenxënësit 
nuk i sjellin vetë pajisjet e golfit (këpucë dhe shko-
pinj), do t’ua mundësojë shkolla.
Crossfit - 14 - 18 vjeç
Ky është një program intensiv i stërvitjes për gjim-
nastikë, kalanetikë, ngritje peshe, etj. 

Sport dhe ekskursione
Baza shkollore përfshin: pishinë dhe sallë sportive 
për gjimnastikë, basketboll, futboll, badminton, te-
nis, volejboll, studio artizanale, teatër, etj. Në fund-
javë organizohen ekskursione në Firence, Romë, 
Venecia, Cote d’Azur etj. 
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Ligniano

Qyteti dhe shkolla
Ligniano është një pikë turistike pranë Detit Adria-
tik, që ndodhet në qytezën Villagio Adriatico. Qen-
dra e gjuhëve të huaja ka një plazh privat dhe ndo-
dhet mes një pylli të bukur që shtrihet përgjatë 
bregut të detit. Mësimdhënia është fokusuar në 
përmirësimin e njohurive të gjuhës Italiane dhe u 
mundëson nxënësve arritjen e një niveli gjuhësor  
të mjaftueshëm për komunikim. Nxënësit kanë 
mundësi të praktikojnë gjuhën Italiane gjatë taki-
meve me studentët italianë të së njëjtës moshë.

Akomodimi
Nxënësit akomodohen në dhoma me 2 deri në 4 
krevate, të pajisura me tualet. Vajzat dhe djemtë 
akomodohen në ndërtesa të ndara, ndërsa ndar-
ja nëpër dhoma bëhet në varësi të moshës së tyre. 
Gjithashtu rezidencat disponojnë mensë dhe am-
bjente të përbashkëta të pajisura me televizorë.

Sport dhe aktivitete
Kampusi përfshin ambjente të shumta për të pra-
ktikuar sporte të ndryshme: sallë multifunksiona-
le, 4 pishina, 1 fushë të madhe dhe 3 fusha të vo-
gla futbolli, fusha basketbolli e volejbolli, aerobi 
dhe ushtrime në ujë, plazh privat, volejboll dhe fut-
boll plazhi. Pjesë e aktiviteteve të pasdites janë: kla-
sa gatimi, vizatime në bluza, bërje kostumesh etj, 
ndërsa në aktivitetet e mbrëmjes përfshihen: ki-
nema verore, shëtitje në qytet, disko, party në pla-
zh, etj.

Ekskursione
Ekskursionet zhvillohen në: Venezia, Verona, Tries-
te, Ferrara, Cividale, Udine, Villa Manin-Passiano 
dhe parkun Gardaland. Bileta për në parkun Gar-
daland mund të sigurohet kundrejt një tarife sh-
tesë prej 30 Eurosh.

Mosha: 12 - 14, 15 - 16, 17- 18 vjeç
Akomodimi: rezidencë
Studimi: 20 orë/ javë
Mbërritja/ Nisja:  e dielë  - e dielë 
* në javën e fundit, nisja bëhet të sh-
tunën
Periudha: 30 qershor - 27 korrik
Kohëzgjatja: 2 - 4 javë
Niveli: A1- C2
Grupet: maksimumi 12 nxënës

Tarifa përfshin:
 Akomodim në rezidencë

  Të treja vaktet (dreka e ngrohtë gjatë javës dhe në pa-
ketë 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

 Sigurim shëndetësor

 Akses në pajisjet e shkollës

 Not në pishinën e shkollës

 Shërbimi i lavanderisë

 Mbikqyrje të përhershme të nxënësve

 Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence 

Data e fillimit dhe tarifat në Euro: 
2 javë  30 qershor; 7, 14 korrik   1780   
3 javë  30 qershor; 7 korrik  2630  
4 javë  30 qershor  3480

Depozitë për regjistrim – 30 % të taksës të kursit. Do të zbri-
tet nga totali i shumës dhe është i parimbursueshëm në rast 
heqje dorë.

Transferta deri në aeroport:
Venezia “Marco Polo”: 160 € /2 drejtime 
Trieste: 160 € /2 drejtime 
Tarifë shtesë opsionale: Bileta për në Gardaland : 30 €

Dielli i Detit Adriatik Mosha: mbi 18 vjeç
Akomodimi: familje pritëse / apartament
Studimi: 20 ose 30 orë/ javë
Mbërritja/ Nisja: e dielë  – e shtunë
Periudha: gjatë gjithë vitit  
Kohëzgjatja: 2 – 36 javë
Niveli i studimit: A1 - C2
Grupet: maksimumi 14 nxënës

Tarifa përfshin:
  Akomodim në familje pritëse, ose apartament ( 

ushqimi nuk është i përfshirë)

 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 tarifat në Euro:
Çdo të diel  
Fillestarët: 6 janar, 3 shkurt, 3, 31 mars, 28 prill, 26 maj, 30 qer-
shor, 28 korrik, 25 gusht, 22 shtator, 20 tetor, 17 nëntor
22, 25 prill; 1 maj; 15 gusht; 1 nëntor; janë festa zyrtare 
dhe nuk do të zhvillohet mësim.

 2 javë  3 javë 4 javë javë sht.
Standart: 810 1175 1540 365
Intensiv: 1010 1475 1940 465  
Superintensiv : 1770 2615 3460 845 
Përgatitje për regjistrim në universitet (pa akomodim)
 6 javë (160 orë) 30 qershor 1950 
12 javë (310 orë) 2 qershor 3380
Përgatitje për modë dhe design (pa akomodim)
4 javë (2 shtator -112 orë)  980
Depozitë për dëme: € 100 ( e rimbursueshme)

Depozitë për regjistrim – 20% të tarifës së kursit (do të zbritet 
nga shuma totale dhe nuk do të rimbursohet në rast anullimi 
të kursit)

Taksë shtesë sipas kërkesës:
Akomodim në familje pritëse me mëngjes të përfshirë: € 10/javë 
Akomodim në familje pritëse me mengjes dhe një vakt të për-
fshirë: € 105/javë 
Materiale studimi: afërsisht € 35
Transferim deri në aeroport:
Milano Malpensa: € 130/1 drejtim 
Milano Linate: € 75/1 drejtim

Milano
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Shkolla
Ndërtesa e qendrës së gjuhëve të huaja ndodhet 
në një vend të shkëlqyer, fare pranë qendrës tre-
gtare “Milano”, në rrugën e famshme “Corso Bue-
nos Aires”. Ajo mund të gjendet mjaft lehtësisht, 
pavarësisht se në cilën anë të qytetit ndodheni, pa-
si është shumë pranë stacionit të metrosë “Lima”. 
Shkolla ndodhet në një godinë mjaft të bukur e ci-
la ofron standarde të larta për zhvillimin e kurse-
ve gjuhësore. 

Kurse 
Kurs standart (20 orë/ javë),  
Kurs intensiv (30 orë/ javë) 
Në këto kurse përfshihet mësimi i gramatikës, ita-
lishtja e folur si dhe idioma gjuhësore sipas nivelit 
të çdo nxënësi.

Kurs superintensiv
Përfshin 20 orë mësimi në grup dhe 10 orë mësimi 
individual.

Përgatitje për të aplikuar në universi-
tetet Italiane.
Programi synon përgatitjen e studentëve kandi-
datë për specialitete e fusha të ndryshme.
6 javë - 160 mësime total nga 30 Qershori (arki-
tekturë, dizajn, inxhinieri) dhe 12 javë - 310 mësi-
me total nga 2 Qershori -gjatë katër javëve të para 
përfshihen: gjuhë Italiane dhe terminologji, ndërsa 
gjatë periudhës së dytë: biologji, kimi, fizik, mate-
matikë, arkitekturë, dizajn dhe inxhinieri.

Përgatitje për të aplikuar në universi-
tetin e modës dhe dizajnit (20 orë + 8 orë)
Programi siguron trajnimin e nevojshëm gjuhësor 
dhe terminologjik, si dhe iu njeh me aspektet krye-
sore sociale dhe historike të industrisë. Niveli i ita-
lishtes i nevojshëm për këtë nivel - mesatar.

Akomodimi
Sipas kërkesës, nxënësit mund të akomodohen së 
bashku me nxënës të tjerë në apartamente, ose në 
familje italiane, ku sërisht sipas zgjedhjes së tyre u 
sigurohet mëngjesi dhe një tjeter vakt, ose vetëm 
mëngjesi. 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 publik.

Qyteti
Firence është një nga qytetet më piktoreske itali-
ane. Ajo ndodhet në Italinë qendrore dhe ka një 
popullsi prej rreth 350,000 banorësh. Firence ësh-
të një destinacion tërheqës turistik gjatë gjithë vitit 
në sajë të pamjeve unike - Katedrales së Santa Ma-
ria del Fiorit, Dyerve të Arta të Parajsës, sheshit Mi-
chelangelo, Shatërvanit të Neptunit, „Perseusit me 
kokën e Meduzës” ,etj.  

Shkolla
Shkolla ndodhet në katin e dytë të një ndërtese 
në qendrën historike të qytetit. Përveç tetë klasave 
të pajisura në mënyrë moderne, në dispozicion të 
studentëve është një bibliotekë me libra dhe DVD; 
një sallë interneti; një dhomë relaksimi ku nxënë-
sit e tjerë mund të praktikojnë gjuhën që po stu-
diojnë.

Kursi
Programi përfshin 20 orë 45 minuta mësim çdo ja-
vë. Grupet përbëhen nga maksimumi 15 nxënës. 
Mësimi bëhet midis orëve 9:00 - 10:30 dhe 11:00 - 
12:30. Përveç mësimit të gjuhës zhvillohen diskuti-
me dhe lojëra në grup.   

Akomodimi
Nxënësit akomodohen në rezidencen shkollës në 
dhoma me katër shtretër me tualet të përbash-
kët. Distanca e kampusit me shkollën është rreth 
15 minuta larg. Një taksë turistike prej 21 Euro pa-
guhet në pritje.

Ekskursione dhe kohë e lirë 
Shkolla ofron një sërë opsionesh argëtimi, duke 
përfshirë bowling, ecje në qytet, not, Barbecue, lo-
jëra plazhi, kinema, argëtim në mbrëmje, një eks-
kursion të plotë ditor dhe dy ekskursione gjysëm 
ditore për kurset dy javore. Aktivitete shtesë vihen 
në dispozicion të nxënësve kundrejt një page-
se shtesë.

Firence, kurs për të rinj

Mosha: 15 -17 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e diel – e shtunë
Periudha: 23 qershor – 24 gusht*
Kohëzgjatja: 2 - 9 javë
Niveli: А1 – C1
Grupеt: maksimumi 15 nxënës

Tarifa përfshin:
 Akomodim kampus

 Të treja vaktet (dreka e paketuar me vete)

 20 orë të gjuhës italiane në javë

 Теst, materiale studimore, çertefikatë

 Akses në pajisjet e shkollës

 1 ekskursion ditor dhe 2 ekskursione gjysëm ditore në  
 javë për kurse 2 javore

 Mbikqyrje e vazhdueshme e nxënësve

 4 aktivitete të organizuara në javë

 Transferta në / nga aeroporti i Firences në intervalin  
 09:00 - 21:00 

 Telefon 24 / 24 për çdo emergjencë

Datat e fillimit: 
Çdo të diel duke nisur nga 23 qershori dhe duke mbajtur 
në konsideratë përfundimin e kursit në 24 gusht
15 gusht është festë kombëtare dhe nuk zhvillohet mësim
* Regjistrimi pas kontrollit për datat për nivelet përkatëse

Tаrifat në Euro:
 2 javë  3 javë 4 javë Javë sht.
 € 1895 € 2755 € 3665 € 910
Depozita për dëme € 21 (paguhet pas mbërritjes dhe kthehet në 
fund të kursit nëse nuk ka dëme)
Tarifa shtesë:
Transferta në / nga Firence jashtë intervalit të përcaktuar: € 45/1 
drejtim
Shërbimi UM: € 75/1 drejtim
Ditë shtesë: € 138
Tarifë shtesë për aktivitete ekstra 50 €/javë 
Tarifë për ndryshimin e kursit të konfirmuar: € 50
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Mosha: 13 -17 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 ose 25 orë /javë
Mbërritja/ Nisja: e diel – e shtunë
Periudha: 23 qershor – 10 gusht
Kohëzgjatja: 2 - 7 javë
Niveli: А1 – В2
Grupеt: maksimumi 14 nxënës

Tarifa përfshin:
 Akomodim në kampus

 Të treja vaktet (dreka e ngrohtë)

 20 ose 25 orë frëngjisht në javë

 Test, materiale studimi dhe çertifikatë 

 1 ekskursion i plotë në javë (me përjashtim të javës së  
 fundit) dhe një ekskursion gjysëm ditor në javë

 Program sportiv dhe aktivitete argëtuese

 Mbikqyrje e vazhdueshme e nxënësve

 Telefon 24/24 për çdo emergjencë

 Transferta në / nga aeroporti Orly në ditët e përcaktu- 
 ara, në intervalin 09:00 - 16:00

Datat e fillimit:
Çdo të diel nga 23 qershor duke patur parasysh përfundi-
min e kursit në 10 gusht

Tarifat në Euro:
 2 javë 3 javë 4 javë Javë sht.
Kurs bazë € 1835 € 2685 € 3535 € 850
Kurs standart € 1955 € 2865 € 3775 € 910
Depozitë për dëme: € 50 (rimbursohet në fund të kursit në-
se nuk ka dëme)
Transferta jashtë orarit:
Aeroporti Charles de Gaulle € 55/1 drejtim 
Orly: € 30/1 drejtim
Shoqërimi deri në check in: € 20/1 drejtim
Transferta brenda intervalit 09:00-16:00
Aeroporti Charles de Gaulle: € 25/1 drejtim
Tarifë shtesë:
Premium + Options:  
Leadership / Game Coding / Fashion: € 150/€ 100/€ 100  javë 
Mësim individual (5 orë / javë): € 195/javë
Tarifë për anullimin e kursit: 3.5 % e vlerës përfundimtare  
Tarifë për ndryshimin e kursit: € 55 
Pagesë për faturimit Express: € 35

Saint Nicolas
Paris

Shkolla
Shkolla disponon 3 godina në qendër të qytetit. 
Kompleksi ofron sallë për gjuhët e huaja, qendra 
të shfaqjes së videove, sallë informatike, bibliotekë 
dhe snack-bar, si dhe lulishte e verandë.

Kurse
Kursi bazë: 15 orë mësimi në javë në grup, nga e 
hëna në premte, nga ora 13:30 deri në 16:15. 
Kursi standart: 20 orë në javë. Mësimi zhvillohet 
në mëngjes.
Kursi i kombinuar: 25 orë mësimi. Grupe me 5 
persona. Mësimi zhvillohet pasdite.
Kurse të tjera:
 Italishte biznesi – në këtë kurs studentët zhvillo-

jnë aftësitë e komunikimit, zhvillojnë biseda në 
lidhje me biznesin, mësojnë si të negociojnë dhe 
bashkëbisedojnë, si të drejtojnë korrespondencën 
në një biznes dhe si të bëjnë prezantime.   Përga-
titje universitare – pjesa e parë e kursit ka si qëllim 
zhvillimin e aftësive gjuhësore si kuptueshmëria, 
degjimi, e folura, kurse në pjesën e dytë mësohet 
mbi lëndë specifike.   Fotografi – gjatë javës së 
parë studentët mësojnë teknikat e filmimit, foto-
grafisë dixhitale dhe bëjnë analizimin e fotogra-
five, kurse në javën e dytë përgatisin portofolin e 
tyre.  Gatimi – kursi përfshin teorinë (4 ditë në ja-
vë) dhe praktikë (1 mbasdite në javë), si dhe vizita 
në kuzhina të famshme dhe kantina vere.  Përga-
titje për CILS – përgatitje 6 javore e specializuar për 
provim, që konsiston në 6 orë në javë. Data e filli-
mit – 28 prill dhe 13 tetor.   Njihni Romën
Mësimi i gjuhës kombinohet me eksplorimin e 
pamjeve të ndryshme kulturore dhe historike të 
kryeqytetit italian.

Kurse të tjera në Romë:
 - intensive; individuale; italishtja dhe arkitektura; 
opera italiane; italisht dhe kinema;
 italisht dhe ligj; 30 + dhe 50 + vjet; italisht dhe verë.

Akomodimi
Akomodimi bëhet sipas zgjedhjes së familjes pritëse 
dhe mundësohet përdorimi i kuzhinës. Apartamen-
tet për të rinj ndodhen rreth 45 minuta larg shkollës. 

Ekskursione
Kundrejt një pagese shtesë organizohen ekskursi-
one në: Campidoglio, Castel Sant’Angleo, 3 kishat 
në stilin barok, etj. Gjithashtu zhvillohen edhe se-
minare ose shfaqen filma italianë. 

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

Tarifa 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 (përveç nivelit fillestar) 
Datat për nivelin fillestar: (kursi standart) - Fillestar (kur-
si bazë) - 6, 20* Janar; 3, 17 shkurt; 3, 17*, 31 mars; 14*, 28 
prill; 12*, 26 maj; 9*, 23, 30* Qershor; 14, 28* Korrik; 11, 25 
gusht; 8, 22 shtator; 6, 20 tetor; 3, 17* nëntor; 1, 15* Dhjetor
* Zbatohet vetëm për një kurs standard dhe të kombinuar
Përgatitje për pranim në universitetet italiane - 6 javë du-
ke nisur nga 14 korriku
Pushimet zyrtare: 22, 25 prill, 1 maj; 15 gusht, 1 nëntor 
dhe në këto ditë nuk do të zhvillohet mësim.

Tarifat në Euro:
Familje pritëse 2 javë  3 javë  4 javë javë shtesë
Kurs kryesor € 752 € 1027 € 1262 € 270 
Standart  € 807 € 1117 € 1372 € 265
I kombinuar € 1302 € 1847 € 2347 € 520
Apartament 2 javë  3 javë  4 javë javë shtesë
Kurs kryesor € 767 € 1057 € 1302 € 280 
Standart  € 822 € 1147 € 1412 € 275
I kombinuar € 1317 € 1877 € 2387 € 530
Përgatitje për pranim në universitet (pa akomodim) € 1882/6 javë
Kurse për gatim, biznes, fotografi (pa akomodim)  € 982/javë
Biznesi, Fotografi (pa akomodim)  € 912/javë.
Kurs Teatër (Njihuni me Romën) (pa akomodim) € 822/javë
Tarifë shtesë sipas kërkesës:
Përgatitje për provimin CILS 6 orë/ javë - € 642/6 javë
Mëngjes (në familjen mikpritëse): € 28/javë 
Mëngjes dhe një vakt (në familjen mikpritëse): € 133/javë 
Dhomë luksoze  (në familjen mikpritëse) : € 28/javë 
Dhomë luksoze në apartament: € 33/javë 
Materialet e studimit - € 18 
Transferta deri në aeroport:
Romë: përafërsisht € 85/1 drejtim
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Mosha: 13 – 15; 16 - 17  vjeç
Akomodimi: familje / kampus
Studimi: 20 ose 26 orë / javë
Mbërritja / Nisja: e diel – e shtunë
Periudha: 30 qershor – 17 gusht
Kohëzgjatja: 2 – 7 javë
Grupet: 15 nxënës 

Tarifa përfshin:
 Akomodim në kampus ose familje

 Tre vakte (drekë e ngrohtë)

 20 ose 26 orë të gjuhës frënge në javë

 Test për përcaktimin e nivelit të gjuhës

 Materiale studimi dhe çertefikatë për përfundimin e  
 kursit 

 1 ekskursion i plotë ditor në javë

 1 ekskursion gjysëm ditor në javë

 Festë mirë se ardhjeje

 Barbecue një herë në javë

  Program argëtimi dhe sportiv çdo ditë

  Akses në pajisjet e shkollës

 Telefon 24 / 24 për çdo emergjencë

 Transferta në / nga aeroporti i Nisës - në ditët e përcak 
 tuara

Tarifat në Еuro:
  Kurs standart Kurs intensiv
2 javë  € 1680 € 1826 
3 javë  € 2520 € 2739  
4 javë  € 3360 € 3652  
javë shtesë  € 840 € 913 

15gushti është festë kombëtare dhe nuk zhvillohet mësim.

Tarifë shtesë:
Ditë shtesë: € 95  
Transferta jashtë ditëve të përcaktuara: € 80 / 1 drejtim

Ushqim pa gluten: € 195/javë

Cannes
Qyteti
Në Kanë ju mund të shihni dhe vizitoni të gjitha 
atraksionet e Cote d’Azur - duke nisur nga anijet 
e peshkimit dhe tregjet piktoreske tek lojërat plot 
gjallëri të bowling. Janë të paktat vendet ku deti 
dhe e gjithë vija bregdetare janë kaq të bukura. 

Shkolla
Kurset zhvillohen në kampusin e Carnotit. Ndërte-
sa ndodhet pranë plazhit dhe ofron terrene sporti-
ve, dhe një pishinë. 

Kurse
Kursi standard – përfshin 20 orë mësimi në javë të 
gjuhës frënge në grupe me 15 studentë.
Kursi intensiv – kursit standart i shtohen 6 orë 
mësim në javë dhe nxënësit ndahen në grupe të 
vogla me 8 persona.

Akomodimi
Familje 13-15 vjeç : Akomodimi bëhet në famil-
jen pritëse në dhoma dyshe. Shkolla ndodhet rreth 
30 minuta larg nga familja me transport publik. 
Kampus 16-17 vjeç: Akomodimi bëhet në kam-
pusin e shkollës ku janë edhe klasat. Dhomat janë 
dyshe dhe çdo dy dhoma ndajnë një tualet të për-
bashkët.

Ekskursione dhe kohë e lirë
Aktivitete dhe ekskursione të ndryshme organi-
zohen në: Antibes dhe Antibes Land, Nice, Aqua 
Park, Lerin Island, Monako, Cannes, Dolphinarium 
në Marineland.

Shkolla
Shkolla Saint Nicolas ndodhet në zemër të një par-
ku të madh rreth 40 minuta larg nga qendra e Pa-
risit. Ajo ka klasa moderne për mësimin e gjuhës 
frënge dhe gjithashtu ofron kushte të shkëlqyera 
për sportet dhe aktivitete të ndryshme.

Kurse
Kurs bazë
Kursi përfshin 20 orë në javë të gjuhës frënge të 
kombinuara me një program argëtimi.

Kurs stadart
Kursit bazë i shtohen edhe 5 orë mësimi në javë.

Premium+Options
Kundrejt një pagese shtesë ofrohen 3 herë në javë 
pasdite orë mësimi që lidhen me modën, lidershi-
pin ose programim lojrash. 

Mësime individuale
Të gjithë ata që janë regjistruar në kursin ba-
zë mund të përfitojnë 5 orë mësim individu-
al në javë. 

Akomodimi
Dhomat e kampusit kanë maksimumi 3 shtretër 
dhe tualet të përbashkët. Të treja vaktet janë të 
përfshira në çmim.

Sporte, ekskursione dhe kohë 
e lirë
Në kohën e lirë organizohen disko, nata e fil-
mave, nata e sfidave, Barbecue, kuice muziko-
re, futboll, pingpong, volejboll, basketboll, hand-
ball, etj.
Ekskursionet organizohen në destinacionet më 
poshtë: Disneyland, Versailles, Lumi i lumit Seine, 
Luvër, Arc de Triomphe dhe Kulla Eifel. 
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Coasta de azur, Nisa
Mosha: 8 – 12; 12 - 17 vjeç
Akomodimi: rezidencë/familje pritëse 
Studimi: 20 ose 26 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e dielë - e shtunë
Periudha:
23 qershor- 17 gusht (rezidencë)
17 Mars - 26 Tetor (familje pritëse)
Grupet: maksimumi 15 nxënës

Tarifa përfshin:
 Akomodim në familje pritëse ose kampus
 Të treja 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

Data e fillimit:
Familje pritëse – Çdo të diel, duke filluar nga data 17 mars 
deri në 26 tetor
Rezidencë - Çdo të diel, duke filluar që nga 23 qershori deri 
në 17 gusht
22 prill, 1, 8, 30 maj, 14 korrik, 15 gusht janë festa zyrtare dhe 
nuk do të zhvillohet mësim. 
Kurset për fillestarë do të nisin nga data 23 qershor - 17 
gusht dhe do të varen nga niveli i frengjistes. Për më shumë 
informacion drejtohuni Integralit.

Tarifat në Euro:
 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
Kurs përgj. €1700 €2520 €3340 €820 
Kurs intensiv €1810 €2685 €3560 €875
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
Tarifa shtesë:
Dhomë individuale familje pritëse - € 70 /javë;  Natë shtesë - 
€50; Akomodim në Collinnetes Hotel - €40/nata
Sport ekstra për kursin e përgjithshëm (30 qershor - 17 
gusht):
Zhytje - 5 pasdite - 12.5 orë: € 290/javë 
Tenis - 5 pasdite - 7.5 orë: € 290/javë 
Lundrim - 5 pasdite - 12.5 orë: € 290/javë
Tarifë shtesë për transfertat:
Pagesë shtesë kur udhëtoni si UM:  €25/1 drejtim; € 40/2 drejtime

Shkolla
Kurset zhvillohen në të njëjtën godinë ku akomo-
dohen edhe nxënësit.

Kurse
Kurs i përgjithshëm  – 20 orë / javë 
Kurset do të zhvillohen gjatë mëngjesit, ndërsa disa 
nivele të caktuara do të zhvillohen gjatë pasdites.

Kurs intensiv – 26 orë/javë
Kurset do të zhvillohen gjatë mëngjesit dhe do 
të kenë 6 orë mësimi më shumë se kurset e përg-
jithshme.

Mësime individuale
Në kursin e përgjithshëm prej 20 orësh që zhvi-
llohet 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.

Rezidencë
Akomodimi bëhet në tre rezidenca, të cilat ndo-
dhen në të njëjtat godina ku zhvillohen kurset. Në-
se prindërit dëshirojne t’i marrin fëmijët për një 
natë, duhet të firmosin një formular ku specifi-
kohet ora e kthimit të nxënësit në rezidencë.

Collinettes - 30 qershor - 10 gusht
Rezidenca ndodhet pranë plazhit dhe qendrës së 
qytetit të Nisës, dhe një kapacitet prej 250 dho-
mash të pajisura me lavaman dhe dush. Godinat 
janë të pajisura me tualet në çdo kat. Rezidenca ka 
recepsion, televizorë dhe Wi-Fi.

Park Imperial - 23 qershor - 17 gusht
Kjo godinë është ish-rezidenca e familjes mbre-
tërore ruse e shekullit të 19. Ajo ndodhet në një 
zonë të qetë vetëm 15 minuta në këmbë larg pla-
zhit dhe 20 minuta larg qendrës së qytetit. Dho-

mat e konviktit janë të mëdha dhe një pjesë e tyre 
kanë pamje nga deti. Ato janë të pajisura me 3 
ose 4 krevate dhe tualet individual. Klasat e mësi-
mit ndodhen në të njëjtën godinë dhe kampusi ka 
recepsion, mensë, fusha sporti dhe në afërsi të tij 
ndodhet edhe një pishinë.

Les Eucalyptus - 30 qershor - 17 gusht
Akomodimi bëhet në dhoma me nga dy ose tre 
krevate, me tualet të përbashkët për çdo dhomë. 
Orët e mësimit zhvillohen në të njëjtën godinë ku 
akomodohen nxënësit.

Fëmijët 8 - 12 vjeç - 7 korrik - 3 gusht
Akomodimi dhe mësimi do të bëhen në ndër-
tesën Les Eucaluptus. Akomodimi ofrohet në dho-
ma me 3 ose 4 shtretër dhe tualet per çdo dhomë. 

Sport 
Disa nga sportet që mund të praktikojnë nxënë-
sit janë: tenis, basketboll, volejboll, futboll dhe pa-
tinazh. Kundrejt një pagese shtesë, nxënësve mbi 
12 vjeç që janë regjistruar në kursin standart, gjatë 
pasditeve u ofrohet edhe tenis, lundrim dhe zhytje. 
Çdo javë mund të zgjidhet një sport i ndryshëm.

Ekskursione
Disa nga ekskursionet që do të zhvillohen kanë 
si destinacion: Monako, Antibes, Muzeu i Oqea-
nit, Muzeu Picasso, di Veux Nice, de Eze, Galimard, 
Saint Tropez, Cannes, si dhe shëtitje me varkë në is-
hullin Lerin.
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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 diel - e shtunë
Periudha: 23 qershor - 25 gusht
Kohëzgjatja: 2 – 9 javë
Niveli i studimit: А1 - С1
Grupet: 6 - 9 nxënës

Tarifa përfshin:
 Akomodim në kampus

 Të treja vaktet (dreka e ngrohtë)

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

 Test, materiale studimi dhe çertifikatë për mbarimin e kursit

 Ekskursione, aktivitete sportive dhe argëtimi çdo javë

 Mbikqyrje të përhershme të nxënësve

 Telefon 24/24 në rast emergjence

Data e fillimit:
Hollandisht : korrik 28, gusht 4, 11, 18 
Frengjisht:  qershor 23, 30 (t); korrik 7(t), 14 (h) 21(h), 28(g), 
gusht 4 (t), 11(h), 18 
Anglisht: qershor 23(t), 30(h); Korrik 7(h), 14(g), 21(t), 28(t), 
gusht 4(g), 11(g), 18 
Gjermanisht:  qershor 30; Korrik 7(t), 14(t), 21, 28; Gusht 4, 
11, 18
*fillestarët mund të fillojnë në këto data ( datat e shënuara 
me t,e,g tregojnë kur mund të fillohet kursi i gjuhës i kom-
binuar me llojin e aktivitetit sportiv - tenis, hipizëm, golf ).

Tarifa në Euro:
Kurs pushimi 
 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
 € 2950 € 4425 € 5900 € 1475
Kurs gjuhësor + golf/ hipizëm/tenis
 € 3630 € 5445 € 7260 € 1815

Transfertat nga / deri në aeroport :
Transferta nga aeroporti i Brukselit (120km): € 125/1 drejtim 
Pagesë shtesë kur udhëtoni si UM: € 50/1 drejtim
Tarifa shtesë sipas kërkesës:
Akomodim për një natë shtesë: €113 
Mësim individual shtesë (2 orë/javë): € 145

Belgjikë, Spa & Liege
Qyteti dhe shkolla
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, disa salla sportive dhe restorant.
Qyteti Liege ndodhet 40 minuta larg shkollës, nëse përdorni transportin publik, ndërsa qyteza Ay-
waille vetëm 10 minuta larg. Kursi i gjuhës Gjermane zhvillohet në qendrën e gjuhëve të huaja, që 
ndodhet vetëm 5 minuta larg qytetit Spa dhe disa km larg Ferrieres. Shkolla disponon 5 klasa, një 
restorant, dy salla pushimi, oborr dhe park.

Sport dhe kohë e lirë 
Çdo fillim jave, nxënësit duhet të zgjedhin një ak-
tivitet të cilin do ta praktikojnë intensivisht gjatë 
ditëve në vazhdim. Programi është i përbërë nga 
tre module sipas zgjedhjes, të cilat janë pjesë e 
përgatitjes gjuhësore.

Moduli „Shëndet“
Në këtë modul përfshihen: yoga, aqua fitnes, pila-
tes, turizëm, Thai Chi, kërcim, etj.

Moduli „Sporte të ndryshme“
Ky modul përfshin: volejboll, futboll, basketboll, 
atletizëm, hokey, hendboll dhe badminton.

Moduli „Art dhe argëtim“
Ky modul përfshin: kurse skulpture, shëtitje me 
biçikletë, vizatim, fotografi, teatër, origami etj.

Ekskursione
Ekskursionet gjysëm ditore përfshijnë: ture, 
bowling, vizita në muze të ndryshëm, parqe lo-
jrash elektronike dhe shëtitje, ndërsa ekskursionet 
ditore zhvillohen në Koln, Aachen, Bruksell, Maas-
tricht ose Bruges.
 

Kurse
Kurs pushimi (anglisht, frengjisht, 
gjermanisht ose hollandisht)
Ky kurs fokusohet në përgatitjen e nxënësve përsa 
i përket të folurit dhe të shkruarit të gjuhës, si dhe 
në përmirësimin e aftësive për të kuptuar, analizu-
ar dhe marrë informacione të ndryshme. Për këtë 
qëllim përdoren disa metoda të ndryshme dhe in-
teresante si: prezantime, pjesëmarrje në debate, 
shkrim i një eseje, etj.

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

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

Akomodim në kampus
Ferrierës - është një kampus shumë i madh që 
ofron mjaft komoditet. Dhomat janë kryesisht te-
ke, por ofrohen edhe dhoma dyshe për studen-
tët që dëshirojnë të akomodohen bashkë. Tualetet 
janë të përbashkëta në çdo kat.
Spa - nxënësit e kursit të gjuhës Gjermane dhe ata 
që ndjekin kurse gjatë gjithë vitit akomodohen në 
kampusin e shkollës në dhoma dyshe, shumë ko-
mode me tualet brenda në dhomë.
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Mosha:16+
Akomodimi: Familje pritëse/rezidencë/
apartament
Studimi: 20 - 30 orë / javë
Mbërritja/ Nisja: e diel / e shtunë
Periudha: gjatë gjithë vitit
Niveli i studimit: A1 - C2
Grupet: maksimumi 12 nxënës, 
Grup i vogël: maksimumi 8 nxënës

Kurse të gjuhës gjermane
Mësimi i gjuhës gjermane kombinohet me një pro-
gram 5-javor të Vjenës, i cili  përfshin: guida nëpër 
qytet; diskutime, video rreth muzikës austriake, ar-
tit, historisë, letërsisë dhe kurs të valsit vjenez. 

Kurs standart 20 orë/ javë
Programi synon të zhvillojë njohuritë e gjuhës në 
gramatikë, gjermanishten e folur dhe fjalorin. Më-
simi zhvillohet gjatë orëve të mëngjesit, në grupe 
me maksimumi 12 nxënës.

Kurs intensiv – 20 orë/ javë +  
10 orë në grupe të vogla 
Kursit standart i shtohen 10 orë në javë të cilat 
zhvillohen në grupe të vogla. Ky kurs është i 
përshtatshëm për ata nxënës që dëshirojnë një 
përmirësim të shpejtë të gjuhës gjermane.

Kurs super-intensiv -20 orë/ javë +10 orë 
individuale 
Kursit standart i shtohen 10 orë në javë me mësi-
me individuale, të cilat janë të kombinuara me kër-
kesat specifike, nevojat dhe interesat profesiona-
le të nxënësve.

Tarifa përfshin:
 Akomodim në familje pritëse, kampus ose apatament

 20 - 30 orë studimi të gjuhës gjermane / javë

 5 orë program kulturor në javë

  Testim për përcaktimin e nivelit të njohurive dhe çerti-
fikatë vlerësimi për mbarimin e kursit

 Materiale studimi (i ofron shkolla kundrejt një pagese  
 simbolike)

 Përdorim i mjeteve shkollore dhe Internet ( WLAN/ WI-FI)

 Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence

Data e fillimit dhe tarifat në Euro:
Çdo të diel të vitit 
*Niveli fillestar: 6 janar; 3 shkurt, 3 , 31 mars; 5 maj; 2, 30 
qershor; 28 korrik; 1 , 29 shtator; 3 nëntor; 1 dhjetor
Gjermanishte biznesi: 5 maj, 7 , 28 korrik, 1 shtator
Kurset përgatitore për provime: 
20 janar (provimi: 31 janar, 1 shkurt), 3 mars (provimi: 14, 
15 mars), 5 maj (provimi: 16, 17 maj), 30 qershor (provimi: 
11, 12 korrik), 14 korrik (provimi: 25, 26 korrik), 4 gusht 
(provimi: 14, 16 gusht), 1 shtator (provimi: 12, 13 shtator), 
3 nëntor (provimi: 14, 15 nëntor)
22 prill; 1, 30 maj; 10, 20 qershor; 15 gusht, 1 nëntor; 23-27 
dhjetor janë festa zyrtare dhe nuk zhvillohet mësim.

 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
Kurs standart € 836 € 1204 € 1572 € 368 
Kurs intensiv  € 1082 € 1573 € 2064 € 491 
Super-intensiv . € 1648 € 2422 € 3196 € 774 
Gjermanishte biznesi€ 1082 - - -

Depozitë për dëme: € 100, (shuma paguhet në fillim dhe rim-
bursohet në fund të kursit, nëse nuk ka dëme)

Pagesë shtesë për periudhën e pikut për të gjitha kurset                  
(30 qershor - 24 Gusht) - € 56/javë

Kurset përgatitore për provime:  
8 orë në grupe: (minimumi 4 nxënës):   € 100 
4 orë Individuale:     € 176 
Tarifa e provimit OSD:                     € 120-140

*Tarifat paguhen në momentin e regjistrimit 

Tarifë shtesë opsionale:
Gjuhë gjermane dhe muzikë: € 75/ javë 
Abonim për transportin publik: €17/ javë 
Akomodim në familje mikpritëse / kampus i shkollës:  
Mëngjesi - € 49 / javë; Mëngjesi + një vakt: €131/javë,  
Dhoma teke në kampusin „Actilingua“: € 10/javë 
Tarifë për ndryshimin e kursit: € 40 
Depozitë e parikthyeshme në rast të anullimit të kursit: 4% 
e shumës përfundimtare 
Transferta në / nga aeroporti i Vienës - € 40/1 drejtim 
Ekskursione gjysëm ditore dhe ditore - € 10 deri në € 70

Kurse të specializuara
Gjermanishte biznesi 20 orë/ javë + 10 
orë komunikim në gjuhën teknike të 
biznesit
Kombinimi i kursit të gjuhës së përgjithshme 
gjermane me atë të fushës së biznesit mundëson 
njohjen e fjalorit specifik të përdorur në punën 
e përditshme. Niveli minimal i rekomanduar për 
këtë kurs është B1 dhe kohëzgjatja është 2 javë.

Gjuhë gjermane dhe muzikë (4-52 javë)
Programi përfshin 20 ose 30 orë të gjuhës gjerma-
ne dhe një orë në javë dedikuar një instrumen-
ti muzikor ose kantos, si dhe 1 deri në 3 lëndë teo-
rike. Orët e muzikës zhvillohen në Konservatorin e 
Vienës që ndodhet vetëm 20 minuta larg shkollës 
me metro.

Kurse provimi
Shkolla shërben si qendër zyrtare për dhënien e 
provimit OSD, i cili mund të jepet në përfundim të 
kursit. Përveç kursit të përgjithshëm, kundrejt një 
pagese shtesë ofrohen 8 orë ushtrime në grup, ose 
4 orë individuale në javë në varësi të specifikave 
së çdo nxënësi. Në këtë kurs mund të regjistrohen 
vetëm nxënësit me një nivel të përshtatshëm të 
gjuhës, i cili përcaktohet në bazë të rezultateve të 
marra nga testet e zhvilluara në përfundim të kur-
sit. Për këtë arsye, pagesa e kurseve bëhet në mo-
mentin e nisjes së tyre.

Vienë, Kurse 16+

Shkolla 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 hua-
ja. Rruga për në Stephan’s Platz zgjat vetëm 15 minuta me transport publik. Godina moderne është tërësisht 
e rinovuar dhe disponon 5 klasa të mëdha, të pajisura me ajër të kondicionuar, mobilje moderne, bibliotekë 
me pajisje multimediale dhe mensë. Gjatë verës, qendra vendos në përdorim edhe 15 klasa të tjera nga ndër-
tesa ngjitur, e cila ndodhet pranë parkut dhe fushave të sportit.
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Kurset OSD
 Zertificat Deutsch (B1)

Kjo çertifikatë njihet përgjithësisht nga 
punëdhënësit dhe vërteton nivelin e gjuhës Gjer-
mane.

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

Këto dy çertifikata janë të barazvlefshme me provimet 
e pranimit në universitetet gjermane dhe austriake. Filli-
misht nxënësit duhet të verifikojnë nivelin gjuhësor që 
kërkon universiteti në të cilin do të aplikojnë. 

 Diplom Wirtschaftssprache Deutsch (C2)
Çertifikata vërteton njohjen e terminologjisë tekni-
ke në fushën e ekonomisë.

Përgatitje për universitet
Programi është një kompletim i kursit të përg-
jithshëm ose atij intensiv. Kohëzgjatja e kursit ësh-
të minimumi 8 javë. Për më shume detaje rreth çmi-
meve që aplikohen kontaktoni konsulentët e Inte-
gral.

Akomodim
Akomodim standard 
Ofrohen shumë mundësi akomodimi të tilla si: fa-
miljet pritëse, kampusi shkollor (korrik-gusht), apar-
tament ose kampusi “Actilingua”. Akomodimi në 
kampus bëhet në dhoma individuale dhe përfshin 
mëngjesin, ose mëngjesin dhe drekën, ndërsa në 
familjet pritëse dhe kampusin Actilingua, lloji i vak-
teve të ofruara është me zgjedhje.

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

Kohë e lirë dhe ekskursione
Të gjitha kurset përfshijnë një tur në Vienë dhe kurs 
për mësimin e valsit vienez. Programi përfshin një 
program kulturor me 5 orë në javë për të eksplo-
ruar Vjenën, pamjet dhe muzetë e saj. Kundrejt 
një pagesë shtesë organizohen ture fakultative në 
Salzburg, Wachau dhe udhëtime gjysmë ditore në 
Burg, Kreuzcenstein ose Laxenburg.

Kurs pushimi
Kursi është i dizenjuar për të rinjtë që dëshirojnë të 
përmirësojnë njohuritë e gjuhës gjermane dhe të vizi-
tojnë zonat turistike të qytetit të Vienës. Kursi përfshin 
20 ose 30 orë studimi në javë të gjermanishtes.

Kurs OSD
Gjatë kampit veror nxënësit mund të regjis-
trohen në një kurs individual, i cili ofron përga-
titje për provimin e OSD, për të cilën kërkohen 
8 orë përgatitje e specializuar mësimore.

Akomodim
Akomodimi bëhet në një konvikt për të rinjtë në 
dhoma dyshe ose treshe të pajisura me tualete in-
dividuale. Mëngjesi dhe një tjetër vakt janë të për-
fshira në çmim. Distanca nga konvikti deri në sh-
kollë dhe në qendrën e qytetit zgjat rreth 20 minu-
ta me transport publik.

Sport dhe kohë e lirë
Organizohen aktivitete të ndryshme sipas prefe-
rencave të nxënësve, të tilla si: vizita në zonat tu-
ristike të Vienës, kurse të kërcimit Vienez dhe qui-
ze të shumta. Gjithashtu të apasionuarit pas sportit 
mund të luajnë futboll, basketboll ose volejboll në 
plazh. Në aktivitetet e parashikuara gjatë mbrëm-
jeve përfshihen; diskoteka, barbeque dhe shëtit-
je në Vienë.

Ekskursione
Ekskursionet organizohen kundrejt një pagese sh-
tesë dhe nxënësit mund të regjistrohen në mo-
mentin e nisjes. Në destinacionet kryesore për-
fshihen: Salzburg, Wachau, Laxenburg, Burg, Kreu-
zenstein, si dhe koncerte, musical etj.

Vienë
Kurs për të rinj
Mosha: 16 - 19 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20-30 orë / javë
Mbërritja/ Nisja: e diel - e shtunë
Periudha: 1 Korrik - 10 Gusht
Niveli i studimit: A1 - C1
Grupet: maksimumi 15 nxënës

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

 20- 30 orë studimi të gjuhës gjermane në javë

 Testim për përcaktimin e nivelit të njohurive

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

 Program sportiv dhe kulturor 5 orë në javë

 Diskotekë dhe piknik si program argëtimi

 Përdorim i mjeteve shkollore

 Internet ( WLAN / WI-FI )

  Guidë për Vienën dhe kartë me zbritje për hyrjen në 
muze, teatro dhe disa dyqane

 Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence

  Transferim për / nga aeroporti i Vienës

Data e fillimit dhe tarifat në Euro:
Kurs për të rinj 20 orë  30 orë
2 javë Korrik 1*, 7, 14, 21, 28* 1263 1533 
3 javë Korrik 1*, 7, 14, 21 1739 2144 
4 javë Korrik 1*, 7, 14 2215 2755 
6 javë Korrik 1* 3167 3977 
*Në këto data mund të fillohet niveli fillestar
OSD kurs: 1 korrik (provim - 11/12), 14 korrik (provim- 25/26) 
OSD kurs: € 100 (8 leksione)*     Tarifë provimi: € 110 -140* 
*paguhet në vend pas mbarimit të testit

Abonim për transportin publik: € 17/javë

Tarifë shtesë opsionale:
Akomodim në dhomë teke:  € 68/javë.
Media, Punë dhe Karierë (2 - 3 orë/javë): € 26/javë 
Program kulturor “Zbulo Vienën” :  € 20 / javë 
Eskursion një ditor: Salzburg, Wahau : € 70 
Eskursion gjysëm ditor: Laxenburg, Burg Kreuzenstein: € 40 
Biletë për koncert / musical: € 44 
Tarifë për ndryshimin e kursit: € 40
Tarifë për anullimin e kursit - 4% të çmimit përfundimtar
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Mosha: 14 - 17 vjeç
Akomodimi: hostel
Studimi: 20 ose 24 orë/ javë
Mbërritja/nisja: e diel- e shtunë
Periudha: 23 qershor - 3 gusht
Kohëzgjatja: 2 – 6 javë
Niveli i studimit: A2- C1
Grupi: maksimumi 15 nxënës

Tarifa përfshin:
 Akomodim në hostel

 Të treja vaktet (dreka e ngrohtë)

 20 ose 24 orë të gjuhës gjermane në javë

 Test, materiale studimi, çertifikatë

 Akses në pajisjet shkollore

  1 ekskursion një ditor në javë (përveç javës së parë të kursit)

 Aktivitete kulturore të organizuara çdo ditë

 Akses në internet wi-fi në recepsionin e hotelit

 Abonim për transportin publik

 Mbikqyrje e përhershme e nxënësve

 Telefon 24/24 në rast urgjence

  Tranferim nga/deri në aeroportin e Vienës në intervalin 08:00 - 
20:00

Datat e fillimit dhe tarifat në Euro:
Çdo të diel duke filluar nga 23 qershori, duke patur pa-
rasysh mbarimin e kursit në 3 gusht

Kurs standart 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
Dhomë dyshe € 1720 € 2520 € 3320 € 800  
Dhomë me 4 krevate € 1570 € 2295 € 3020 € 725
Kurs intensiv 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
Dhomë dyshe € 1820 € 2670 € 3520 € 850 
Dhomë me 4 krevate € 1670 € 2445 € 3220 € 775

Depozitë për dëme: € 50 (paguhet në mbërritje dhe rimbur-
sohet në mbarim të kursit në rast se nuk ka patur dëme)

Tarifë shtesë për transferim:
Transferim nga aeroporti i Vienës jashtë intervalit të caktuar dhe 
kur fëmijët udhëtojnë si minorë të pashoqëruar: € 35/1 drejtim 
Transferim jashtë intervalit të caktuar : € 35/1 drejtim
Tarifa të tjera shtesë:  
Ditë shtesë: € 75
Larje ose tharje e rrobave (1 mënyrë / javë): € 2-5
Tarifa e ndryshimit të kursit: € 50

Kurs pushimi, Vienë
Shkolla
Mësimi zhvillohet në ndërtesën e rinovuar të hote-
lit Youth Hotel A & O, i cili ofron kushte për mësim 
dhe akomodim. Hoteli ndodhet në qendër, rreth 
10 minuta larg në këmbë nga stacioni kryesor i tre-
nit dhe vetëm 15 minuta në këmbë nga Pallati Bel-
vedere, një nga atraksionet më të famshme dhe të 
njohura të Vjenës. Shkolla mund t’ju sigurojë trans-
portin në të gjitha monumentet kulturore, histo-
rike dhe vendet më të bukura të Vjenës. Mësimi 
bëhet në pesë klasa të qeta dhe të ndritshme në të 
njëjtën ndërtesë, të pajisura me pajisje audio dhe 
video. Hoteli ka një kafene, dhomë me 5 kompju-
tera që mund të përdoren nga studentët, internet 
wireless dhe vend për karaoke. 

Kurse
Kurs standart - 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, ku 
kursit standart i shtohen edhe 2 orë të tjera në ja-
vë gjatë pasdites. Në këtë mënyrë nxënësit nuk do 
të devijojnë nga programi i argëtimit i parashiku-
ar gjatë pasdites.

Akomodimi
Akomodimi i nxënësve bëhet në hotelin e rinovuar 
së fundmi A & O Youth, që ndodhet afër Kështjellës 
Belvedere dhe stacionit të autobusëve qendror. Ho-
teli ofron dhoma të rehatshme me 2 ose 4 kreva-
te dhe tualete individuale. Për nxënësit sigurohen 
çarçafë dhe peshqirë, të cilat ndërrohen çdo 4 ditë, 
ndërsa pastrimi i dhomës bëhet çdo ditë. Kundrejt 
një pagese shtesë, ofrohet edhe shërbimi i lavande-
risë Të treja vaktet janë të përfshira në çmim.

Kohë e lirë dhe ekskursione
Viena ofron mundësi të shumta për kalimin e 
kohës së lirë dhe për tu argëtuar. Gjatë javës or-
ganizohen vizita në muze, kështjella dhe parqe të 
ndryshme në qytet. Të shtunën dhe të dielën zh-
villohen ekskursione një ditore dhe gjysëm ditore. 
Disa nga destinacionet e mundshme janë: Liqeni 
Neusiedler, qyteti Hinterbruhl, Seegrotte, Donau-
insel, etj.

Mosha: 16 - 18 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e diel – e diel
Periudha: 23 qershor - 18 gusht
Kohëzgjatja: 2 - 8 javë
Niveli i studimit: A2 - C2
Grupet: maksimumi 12 studentë

Tarifa përfshin:
 Akomodim në kampus 

 Mëngjes dhe darkë

 20 orë mësimi të gjuhës gjermane në javë

 Test, materiale studimore dhe çertefikatë

 1 ekskursion të plotë ditor në javë

 2 aktivitete çdo ditë

 Akses në pajisjet e shkollës dhe internet

 Mbikqyrje e vazhdueshme e nxënësve

 Sigurim shëndetësor 

 Telefon 24/24 orë në çdo rast emergjence

 Transferta nga / në aeroportin e Berlinit në intervalin  
 08:00 - 22:00 

Datat e fillimit:
Çdo të diel duke filluar nga 23 qershori dhe duke mbajtur 
në konsideratë përfundimin e kursit në 18 gusht

Tarifat në Euro:
 2 javë 3 javë 4 javë Javë shtesë
Kampus/Meininger 2 € 1680 € 2490 € 3300 € 810 
Meininger 4 € 1520 € 2250 € 2980 € 730 

Depozitë për dëme dhe çelësa të humbur: € 100 (paguhet pas 
mbërritjes dhe kthehet në fund të kursit nëse nuk ka dëme)

Transferta jashtë orarit:
Transferta për / nga aeroporti i Berlinit jashtë orarit dhe datave të 
përcaktuara: € 80/1 drejtim)
Tarifa shtesë:
Ditë shtesë: € 100
Bileta hyrëse në muze: € 30/javë
Abone për transportin publik: përafërsisht € 60 - 80/2 - 4 javë
Pagesë shtesë nëse doni të përfshini edhe drekën: € 56 / javë

Berlin College
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Shkolla dhe kurset
Shkolla ndodhet në një nga zonat më moderne 
të Berlinit - Prenzlauer Berg, pranë Muzeut të Is-
hujve, Portës së Brandenburgut, Reichstag dhe 
qendrës tregtare Hackescher Market. Kolegji i 
Berlinit shtrihet në një sipërfaqe prej 9000 m2, 
në një kopësht të bukur. Mësimi bëhet në gru-
pe me jo më shumë se12 nxënës, nga ora 15:30 
deri në 19:00.

Akomodimi
Kampusi ndodhet në kolegj. Akomodimi bëhet 
në dhoma me 4-5 shtretër, me TV dhe tualet. Of-
rohen 2 vakte. 
Hotel Meininger Berlin ndodhet 15 minuta larg 
në këmbë nga shkolla. Akomodimi bëhet në dho-
ma me 4 shtretër me tualet (Meininger 4) ose dho-
ma me nga dy shtretër (Meininger 2 ).Dy vakte 
janë të përfshira dhe vetëm mëngjesi shërbehet 
në restorantin e hotelit.
Pavarësisht llojit të akomodimit, kundrejt nje kos-
toje ekstra, ju mund të zgjidhni opsionin e përfshi-
rjes së 3 vakteve të plota në program, por shumi-
ca e nxënësve preferojnë të drekojnë në vende të 
ndryshme të Berlinit.

Ekskursione dhe kohë e lirë 
Programi përfshin ekskursione në Berlin - tur me 
biçikleta rreth Murit të Berlinit, vizitë në Muzeun 
Check Point Charlie, shopping, etj. Shkolla ofron 
fusha futbolli, volejbolli, basketbolli dhe pingpon-
gu. Mund të notoni në Wanzee ose të luani vole-
jboll plazhi. Në mbrëmje ka disko, barbecue dhe 
kërcim salsa. Ekskursion i plotë ditor zhvillohet në 
Potsdam, Drezden dhe vende të tjera rreth Berlinit. 
 

Arsyet për të zgjedhur Integral:

• Konsulencë falas

• Asistencë në përzgjedhje dhe aplikim

• Asistencë në aplikimin për bursa

• Asistencë në akomodim

• Asistencë në aplikimin për vizë

www.integral.al 

Konsulenti nr. 1 
për edukimin tuaj 
jashtë vendit!

http://www.integral.al/
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Mosha: 17+
Akomodimi: familje pritëse /  
hotel për të rinj / apartament
Studimi: 20,24 ose 28 orë të gjuhës  
gjermane dhe 20 orë Test DaF/ javë
Mbërritja/ Nisja: e diel – e shtunë
Periudha: gjatë gjithë vitit
Niveli i studimit: A1 – C2
Niveli minimal për testin DAF: C1

Tarifa përfshin:
 Akomodim në familje pritëse / hotel për të rinj / aparta 

 ment
 Mëngjesi (jo për akomodimin në apartament)
 Kurse në varësi të programit 
  2 aktivitete në javë (nuk përfshihen biletat e hyrjeve)
 1 ekskursion për një kurs dy javor
 Test dhe çertifikatë për përfundimin e kursit
 Akses në pajisjet e shkollës
 Konsultim për aplikimet në universitete
 Internet Wi-Fi dhe LAN
 Telefon 24/24 për çdo emergjencë

Datat e fillimit: 
Çdo të dielë gjatë vitit;  
Kurs për Testin DaF: 13 janar; 10 mars; 21 prill; 16 qershor; 
11 gusht, 6 tetor 
Fillestarët: 6 Janar ; 3 Shkurt; 3, 31 Mars; 5 maj; 2, 30 qer-
shor; 14 korrik , 4 gusht; 1 shtator; 6 tetor ; 3 nëntor
19, 22 prill; 1, 30 maj; 10 qershor; 3 tetor janë festa zyrtare 
dhe nuk bëhet mësim.

Tarifat në Euro:
Apartament 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë 
20 orë/javë € 700 € 1040 € 1380 € 340 
24 orë/javë € 780 € 1150 € 1520 € 370 
28 orë/javë € 900 € 1340 € 1780 € 440 
Gjerman. Biznesi € 2120 € 3180 € 4240 € 1060 
Testi DaF -- -- € 1240  --
Pagese shtesë: Akomodimi në familje me mëngjes € 50, 2 vak-
te - € 100 javë 
Pagesë shtesë për akomodim në pikun e sezonit - familje / aparta-
ment (30 qershor - 24 gusht): € 20 /javë.
Hotel për të rinj** 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë 
20 orë/javë  € 920 € 1370 € 1820 € 450 
24 orë/javë  € 1000 € 1480 € 1960 € 480 
28 orë/javë  € 1120 € 1670 € 2220 € 550 
Gjerman. Biznesi € 2340 € 3510 € 4680 € 1170 
Testi DaF -- -- € 1680  --
Pagesë shtesë për kurse në pikun e sezonit (30 Qershor - 24 Gusht): € 35/javë
Testi DAF: € 195; Materiale studimi- rreth € 20; Transferta nga 
aeroporti Berlinit/Frankfurtit/Mynihut jashtë intervalit 08:00-
20:00 - € 75/1 drejtim;  Taksa turistike: € 14/javë; Pagesë për 
ndryshimin e kursit: min € 50

Kurse
Kurset zhvillohen në mëngjes ose në mbrëmje, sipas zgjedhjes së studentëve.
Kurs i përgjithshëm – Moduli përfshin 20 orë mësimi në javë, të cilat zhvillohen gjatë mëngjesit ose pasdi-
tes, në varësi të nivelit të gjuhës. Kursi i gjuhës përfshin përgatitje praktike siç janë: gramatika, fjalori, leximi, 
gjermanishtja e folur dhe fonetika.
Kurs standard – Kursit të përgjithshëm do t’i shtohen edhe 4 orë të tjera mësimi 2 herë në javë, të cilat foku-
sohen në tema aktuale si: politika, kultura dhe shkenca.
Kurs intensiv – Moduli përfshin 28 orë mësimore në javë. 8 orët shtesë do të zhvillohen në 4 pasdite, nga 2 
orë në ditë dhe studentët do të punojnë edhe me ushtrime gramatikore shtesë.
Gjermanishte biznesi – Moduli përfshin 20 orë studimi në javë dhe është një kombinim ndërmjet gjerma-
nishtes së përgjithshme dhe gjuhës teknike të biznesit. Programi përfshin përdorimin e materialeve moder-
ne dhe multimediale. Për tu regjistruar në këtë kurs kërkohet një nivel minimal 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 dhe përfshin 20 orë në javë përgatitje të specializuar për provimin 
përfundimtar. Do të zhvillohen teste të shumta provë që ndihmojnë nxënësit të familjarizohen me forma-
tin dhe kërkesat e provimit. Niveli minimal i kërkuar i gjuhës është C1. Testi për përcaktimin e nivelit të gjuhës 
bëhet përpara regjistrimit në zyrat e Integralit. Datat për dhënien e provimit janë: 12 shkurt; 10 prill;
23 maj; 18 korrik; 12 shtator; 5 nëntor..

Munchen 17+
tin me një familje/ pronar shtëpie/ shok aparta-
menti të grupmoshave dhe kombësive të ndrysh-
me, të cilët mund të mos jenë të regjistruar në një 
kurs gjuhësh.

Hotel standart për të rinj- Hotel A&O
Hoteli ndodhet afërsisht 10-20 minuta larg shkollës 
me transport publik, dhe 10 minuta larg qendrës 
së qytetit. Dhomat janë individuale dhe të pajisu-
ra televizor dhe tualet. Mëngjesi është i përfshirë 
në çmim dhe kundrejt një pagese shtesë ofrohet 
edhe internet Wi-Fi. Këtu mund të akomodohen 
nxënës nën 18 vjeç.

Apartament, dhomë teke (18+)
Apartamentet janë rreth 20 m². Ofrohen peshqir, 
çarçafë, enë kuzhine, frigorifer, mikrovalë, lava-
triçe etj. Distanca me shkollën është 30 minuta me 
transport publik. Për çmimet dhe kushtet e rezer-
vimit kontaktoni një përfaqësues të Integralit.

Kohë e lirë dhе ekskursione 
Programi kulturor është mjaft i pasur dhe përfshin 
vizita në objekte të ndryshme turistike, si Muzeu 
i Arteve Moderne, Parku Anglez, klubi futbollistik 
Bayern Munchen etj. Gjithashtu, organizohen eks-
kursione të shumta në Alpet Bavareze, lumenjtë 

Shkolla në Mynih është themeluar në vitin 1977 
dhe ndodhet në zonën e famshme të këm-
bësorëve Karlsplatz, e njohur si rruga tregtare me 
e madhe e qytetit. Godina 2 katëshe e shkollës 
përfshin 11 klasa, 1 qendër moderne multimedi-
ale të pajisur me kompjutera, bibliotekë, internet 
kafe, sallë të përbashkët me disitributor pijesh 
freskuese dhe një verandë të bollshme me tavo-
lina ping pongu dhe WiFi.

Akomodimi - Munchen
Studentët e moshës nën 18 vjeç duhet të akomo-
dohen në familje pritëse ose në hotel për të rinj.

Familje pritëse
Familjet pritëse ndodhen në zona të ndryshme 
të Mynihut. Shkolla është larg 40-50 minuta me 
transport publik. Dhomat janë individuale dhe 
mëngjesi është i përfshirë. Kundrejt një pagese sh-
tesë mund të prenotohet edhe një vakt shtesë.

Dhomë individuale në apartament për 
moshat mbi 18 vjeç.
Nxënësit mund të akomodohen në dhomë indivi-
duale, që mund të jetë pjesë e një garsoniere ose 
apartamenti, dhe të ndajnë kuzhinën dhe tuale-

Frankfurt

Berlin - Munchen - Frankfurt

Munchen
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Chiemsee, liqenet Amersee dhe Starnberger, qyte-
tet Augsburg, Regensburg dhe Salzburg, si dhe në 
kështjellën Neuschwanstein.

Frankfurt 17+ 
Shkolla ndodhet në qarkun Sachsenhausen, në 
afërsi të lumit Main, ku ndodhen edhe shumë mu-
ze të famshëm. Shkolla ndodhet pranë stacionit të 
metrosë, përballë Sudbahnhof. Ajo ka klasa mo-
derne, salla për përgatitje individuale të pajisura 
me sistem audio-video, sallë multimediale të paji-
sur me kompjutera, internet kafe dhe Wi-Fi.

Akomodimi - Frankfurt
Studentët e moshës nën 18 vjeç duhen të akomodo-
hen në një familje pritëse ose në hotelin për të rinj.

Familje pritëse
Familjet pritëse ndodhen në zona të ndryshme të 
qyetit. Shkolla është larg 40 minuta me transport 
publik. Dhomat janë individuale dhe mëngjesi 
është i përfshirë. Kundrejt një pagese shtesë mund 
të prenotohet edhe një vakt shtesë.
Hotel për të rinj (18+)
Nxënësit me moshë mbi 18 vjeç mund të akomo-
dohen në hotel për të rinj. 

Dhomë individuale në apartament për 
moshat mbi 18 vjeç
Nxënësit mund të akomodohen në dhomë indivi-
duale, që mund të jetë pjesë e një garsoniere ose 
apartamenti, dhe të ndajnë kuzhinën dhe ban-
jon me një familje/ pronar shtëpie/ shok aparta-
menti të grupmoshave dhe kombësive të ndrysh-
me, 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 kompletuara 
me të gjitha orenditë e nevojshme dhe mëngjesi 
është i përfshirë në çmim. Mund të akomodohen 
nxënës nën 18 vjeç. 

Apartament, dhomë teke (18+)
Apartamentet janë rreth 20 m². Ofrohen peshqir, 
çarçafë, enë kuzhine, frigorifer, mikrovalë, lava-
triçe etj. Distanca me shkollën është 30 minuta me 
transport publik. Për çmimet dhe kushtet e rezer-
vimit kontaktoni një përfaqësues të Integralit.

Kohë e lirë dhе ekskursione 
Frankfurti ofron mundësi të shumta argëtimi, pro-
grame të pasura kulturore si dhe festivale e ekspo-
zita ndërkombëtare, mes të cilave mund të veço-
jmë: Sallonin e Makinave, Panairin e Librit, etj. 
Kundrejt një pagese shtesë ofrohen ekskursio-
ne gjysëm ditore në Aschaffenburg, Darmstadt, 
Mainz dhe Wiesbaden, si dhe ekskursione një di-
tore në Wurzburg, brigjet e lumit Rhein dhe Hei-
delberg.

Berlin 17+ 
Shkolla është themeluar në vitin 1990 dhe ndo-
dhet në një rrugë të qetë pranë qendrës histori-
ke të Berlinit- Mitte, vetëm 15 minuta me këmbë 
larg nga simboli Berlinez “Porta e Brandenburgut”. 
Stacioni më i afërt i metrosë është Oranienbur-
ger Strasse. Shkolla është një ndërtesë moderne 
dy katëshe, e pajisur me 15 klasa të mëdha, sallë të 
përbashkët, verandë të madhe të mbuluar, biblio-
tekë me pajisje audio-video për përgatitje indivi-
duale, sallë multimediale me kompjutera, internet 
kafe dhe akses në rrjetin Wi-Fi.

Akomodimi - Berlin
Studentët e moshës nën 18 vjeç duhen të akomo-
dohen në një familje pritëse ose në hotelin e cak-
tuar për të rinj.

Familje pritëse
Familjet pritëse ndodhen në zona të ndryshme të 
qyetit. Shkolla është larg 50 minuta me transport 
publik. Dhomat janë individuale dhe mëngjesi 
është i përfshirë. Kundrejt një pagese shtesë mund 
të prenotohet edhe një vakt shtesë.
Hotel për të rinj (18+)
Nxënësit e moshave mbi 18 vjeç mund të akomo-
dohen në hotel për të rinjtë.

Dhomë individuale në apartament 
(18+) 
Nxënësit mund të akomodohen në dhoma indi-
viduale, që mund të jenë pjesë e një garsoniere 
ose apartamenti dhe të ndajnë kuzhinën dhe tua-
letin me një familje/ pronar shtëpie/ shok aparta-
menti të grupmoshave dhe kombësive të ndrysh-
me, të cilët mund të mos jenë të regjistruar në një 
kurs gjuhësh.

Youth Hotel A&O
Hoteli ndodhet 10 minuta larg shkollës me trans-
port publik dhe 10 vetëm minuta larg qendrës së 
qytetit. Stacioni i më i afërt i metrosë është Haupt-
bahnhof (Stacioni qëndror). Dhomat janë indivi-
duale, të pajisura me televizor dhe tualet. Mëngjesi 
është i përfshirë në çmim. Hoteli ka recepsion non-
stop, dhe kundrejt një pagese shtesë ofron akses 
në rrjetin Wi-Fi. Mund të akomodohen studentë të 
moshës nën 18 vjeç.

Apartament, dhomë teke (18+)
Apartamentet janë rreth 20 m². Ofrohen peshqirë, 
çarçafë, enë kuzhine, frigorifer, mikrovalë, lava-
triçe etj. Distanca me shkollën është 30 minuta me 
transport publik. Për çmimet dhe kushtet e rezer-
vimit kontaktoni një përfaqësues të Integralit.

Kohë e lirë dhе ekskursione 
Studentët mund të regjistrohen me programin e 
kohës së lirë, ku një pjesë e ekskursioneve janë fa-
las dhe pjesa tjetër ofrohet kundrejt një tarife të vo-
gël. Organizohen ture në Berlin - qendrën alterna-
tive kulturore Tacheles, Friedrichstadtpalast, ndër-
tesën Reichstag dhe Potsdam. Zhvillohen ekskur-
sione në Potsdam ku vizitohet San Susy dhe New 
Palais, qyteti i vjetër dhe Kështjella Cecilienhof, e ci-
la priti konferencën e famshme Potsdam në vitin 
1945, etj.

Berlin
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Mosha: 12 - 17 vjeç
Akomodimi: rezidencë
Studimi: 20 orë/javë
Mbërritja/ Nisja: e diel - e diel
Periudha: 23 qershor - 18 gusht
Kohëzgjatja: 2 – 8 javë
Niveli i studimit: A2-C2
Grupet: maksimumi 12 nxënës 

Tarifa përfshin:
 Akomodim në rezidencë

 Të treja vaktet (dreka e ngrohtë)

 20 orë studimi të gjuhës gjermane në javë

 Testim për përcaktimin e nivelit të njohurive

  Materiale 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 shëndetësor

 Mbikqyrje të përhershme të nxënësve

 Telefon 24/24 për çdo rast urgjence

  Transferim nga/deri në aeroportin e Munchen në ditet 
zyrtare të udhëtimit, ndërmjet orëve 09:00 - 22.00

Datat e fillimit:
Çdo të diel, duke filluar nga 23 qershori, duke patur parasysh 
përfundimin e kampit në 18 gusht. 

Tarifat në Euro:  
 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
 € 1990  € 2950 € 3910 € 960
Depozitë për dëme dhe humbje të çelësave : € 100 (paguhet në 
mbërritje dhe rikthehet në fund të kursit në rast se s’ka dëmtime)

Tarifë shtesë për transfertë jashtë  
intervalit kohor:
Aeroporti Munchen:  € 160/1 rrugë
Tarifa shtesë:
Ditë shtesë : afërsisht   € 100

Kamp aventurash, 
afër Munchen

Qyteti dhe shkolla
Shkolla ndodhet në një hotel me arkitekturë tipi-
ke alpine i cili është rinovuar së fundmi. Ai ndodhet 
buzë liqenit Spitzingsee, një nga liqenet më të pas-
tër të Gjermanisë, afërsisht 50 km në jug të Myni-
hut. Hoteli ofron pamje mahnitëse të liqenit dhe 
maleve përreth, pamje të cilën nxënësit mund ta 
shijojnë nga dritaret e dhomave. 

Akomodimi
Akomodimi bëhet në hotel në dhoma me tre 
ose katër krevate, me tualet privat. Në çmim për-
fshihen të treja vaktet, të cilat shërbehen në men-
sën e shkollës.

Kursi
Kursi rekomandohet për të gjithë të apasionuarit 
e aventurave alpine. Orët e gjuhës Gjermane zhvi-
llohen në mëngjes dhe kombinohen me aventu-
ra të ndryshme gjatë pasditeve, të tilla si: ekspedi-
ta alpine duke përdorur GPS, çiklizëm malor, not 
në ujvarë, etj.

Sport dhe kohë e lirë
Gjatë kohës së lirë nxënësit mund të përdorin 
saunën, ambientin e përbashkët me televizor, 
sallën gjimnastike si dhe murin e përshtatur për al-
pinizëm. Kundrejt një pagesë shtesë ofrohen al-
pinizëm, rafting, kanoe, çiklizëm malor ose rappel 
(zbritje me litar). Gjatë mbrëmjeve organizohen 
shfaqje  filmash të ndryshëm, diskotekë, 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 pi-
ktoreske të Alpeve Bavareze, ku mund të vizitohen 
edhe liqenet e mrekullueshme Shliersee dhe Te-
gernsee. Nxënësit mund të zgjedhin të jenë pjesë e 
ekskursione të plota ditore në destinacione shumë 
të vizituara si Salzburg apo kështjella Neuschwan-
stein. Ekskursionet organizohen nëse regjistrohen 
minimumi 10 nxënës dhe pagesa është 50 Euro.

Bad Schussenried
Mosha:  10 - 13 vjeç - 25 orë/javë
 14 - 17 vjeç - 30 orë/javë
Akomodimi: kampus
Mbërritja/ Nisja: e diel - e shtunë
Periudha: 9 qershor - 17 gusht, dhe 
pjesën e mbetur të vitit
Kohëzgjatja: minimumi 2 javë
Niveli i studimit: A1-C2
Grupet: maksimumi 10 nxënës

Tarifa përfshin:
 Akomodim në kampus

 Të treja vaktet (dreka e ngrohtë)

 25 ose 30 orë studimi te gjuhës gjermane në javë

  Test, materiale studimi, çertifikatë vlerësimi për mbari-
min 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 pajisjet e shkollës dhe 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 tarifat në Euro:
Kurset gjatë gjithë vitit: Çdo të diel të vitit :
6 *, 20, 27 janar; 10 *, 17 shkurt; 3,17 *, 31 Mars; 7, 14, 21 *, 
28 prill; 12, 26 * maj; 18, 25 gusht; 8 *, 15, 29 shtator; 13 *, 
20 tetor; 3, 17 * nëntor; 1, 8, 15, 22, dhjetor 29  
* - Datat për fillestar
1 maj; 3 tetor; 1 nëntor; 25 dhjetor janë festa zyrtare dhe 
nuk zhvillohet mësim.
Kursi Veror : 9 qershor - 17 gusht   
Plotësisht fillestar - 30 qershor; 7 korrik; 4 gusht

 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
Kurset gjithë vitin € 2070 € 2995 € 3920 € 925 
Kurse verore € 2150 € 3115 € 4080 € 965
Depozitë për dëme apo çelsa të humbur: € 50 (kthehen në 
fund të kursit, nëse nuk ka dëme)

Transferta:
Transferim nga /deri në aeroportin e Mynihut : € 60/2 drejtime
Pagesa shtesë sipas kërkesës:
Ditë shtesë: € 65 
Tarifë për provimet TELC Deutsch: € 120 
Për mësime individuale 25/30/40 orë studimi në javë -  
€ 1895, € 2140, € 2630.
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Bad Schussenried

Qyteti 
Frankfurti renditet si qyteti i pestë në Gjer-
mani për nga madhësia, me një popullsi afër-
sisht 690 mijë banorë. Frankfurti njihet edhe 
si kryeqyteti financiar i Gjermanisë dhe i Euro-
pës dhe jo rastësisht këtu ndodhet edhe Ban-
ka Qendrore Europiane. Frankfurti ka shumë 
muze dhe i ofron turistëve të tij mundësinë për 
të vizituar Katedralen St. Bartolomeu, Operën 
Alte, Kishën St. Paul, shtëpinë e poetit të fam-
shëm Goethe, etj.

Kurse 
Kurs i përgjithshëm – Kursi përfshin 20 orë të 
gjuhës Gjermane në javë. 
Kurs intensiv – Në kursin e përgjithshëm sh-
tohen edhe 2 orë studimi në javë gjatë dy pas-
diteve.

Akomodimi
Nxënësit akomodohen në hotelin për të rinj “A&O”, 
në dhoma dyshe ose katërshe, të pajisura me ban-
jo në dhomë. Disa kate të hotelit janë rezervuar ve-
tëm për nxënësit dhe ka përfaqësues të shkollës 
të cilët mbikëqyrin 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 Frankfurtit. Akomodimi për-
fshin 3 vaktet, ndërsa shërbimi i lavanderisë of-
rohet kundrejt një pagese shtesë.

Kohë e lirë dhe ekskursione
Qendra ofron një gamë të gjerë aktivitetesh të or-
ganizuara, të tilla si: lojra, sport dhe vizita në desti-
nacione të ndryshme turistike. Gjithashtu organi-
zohen edhe ekskursione të plota ditore në fund-
javë. 

Mosha: 14 - 17 vjeç
Akomodimi: hostel
Studimi: 20 ose 24 orë/ javë
Mbërritja / Nisja: e diel - e shtunë
Periudha: 23 qershor - 3 gusht 
Kohëzgjatja: 2 - 6 javë  
Niveli i studimit: А2 - С1
Grupi: maksimumi 15 nxënës 

Tarifa përfshin:
 Akomodim në kampus

 Të treja 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

 Telefon 24/24 orë në rast urgjence

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

Datat e fillimit:
Çdo të diel duke filluar që nga 23 qershor, duke patur pa-
rasysh mbarimin e kursit në 3 gusht.

Tarifat në Euro:
Kurs i përgjithshëm 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
Dhomë dyshe  € 1720 € 2520 € 3320 € 800 
Dhomë me 4 krevate € 1570  € 2295 € 3020 € 725
Kurs intensiv 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë
Dhomë dyshe € 1820 € 2670 € 3520 € 850  
Dhomë me 4 krevate € 1670 € 2445 € 3220 € 775

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

Tarifa shtesë:
Transferim nga/deri në aeroportin e Frankfurtit jashtë intervalit 
të dhënë: € 35/1 drejtim 
Tarifë shtesë për shërbimin UM: € 35/1 drejtim 
Ditë shtesë: € 75 
Shërbimi i lavanderisë (1 herë /javë): € 2-5 
Tarifë shtesë nëse ndryshohet data e regjistrimit: € 50 

Kurs për të rinj, Frankfurt
Qyteti dhe shkolla
Qyteti turistik Bad Schussenried është një destina-
cion mjaft i njohur në Gjermani për SPA (sauna dhe 
banjo termale). Qendra e gjuhëve të huaja ndo-
dhet në një kompleks modern me kapacitet mbi 
300 nxënës dhe është qendra më e madhe e këtij 
lloji në Gjermani. Ajo është e pajisur me sallë kom-
pjuterash, pishinë me sistem ngrohjeje, fusha teni-
si, mur për ngjitje (alpinizëm), sauna, etj.

Kurse
Kursi 10-13 vjeç
Programi përfshin 25 orë të gjuhës Gjermane në 
javë.

Kursi 14-17 vjeç
Ky program përfshin 30 orë mësimi në javë dhe 
mundëson përgatitjen për dhënien e provimit TE-
LC Deutsch A1 - B2, regjistrimi për të cilin bëhet 23 
ditë para përfundimit të kursit. Datat e provimeve: 
12 dhe 26 korrik; 16 gusht.

Mësime individuale
Nëse dëshirojnë nxënësit mund të zhvillojnë edhe 
orë individuale. Kohëzgjatja minimale është një ja-
vë dhe çmimi do të varet nga numri iorëve.

Akomodimi
Akomodimi bëhet në dhoma dyshe të pajisura me 
tualet dhe ballkon. Përfshihen të treja vaktet dhe 
gjatë ditës ofrohen fruta.

Sport dhe kohë e lirë 
Disa nga sportet  dhe aktivitetet që zhvillohen 
janë: basketboll, ngjitje, çiklizëm, pingpong, tenis, 
futboll, volejboll, bilardo, not në pishina të mbyllu-
ra, barbekju, kinema, disko, etj.

Ekskursione
Disa nga ekskursionet që organizohen kanë si des-
tinacion: Augsburg, Buchau, Biberach, Constan-
ce, Friedrichschaffen, Ravensburg, Lindau, Ishullin 
Mainau, Meersburg, kështjellat Sigmaringen, Stutt-
gart, Ulm dhe Mynih.
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Kështjella Salem: 9 - 11; 12 - 14 vjeç
Shkollë gjermano-angleze
Spetzgart: 14 - 16 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: në funksion të kursit
Periudha: 20 korrik - 3 gusht
Mbërritje/Nisje: e shtunë-e shtunë/e diel
Grupet: maksimumi 10 nxënës

Tarifa përfshin:
 Akomodim në kampus

 Tre vaktet (dreka e ngrohtë)

 13 ose 20 orë të gjuhës gjermane ose angleze në javë

 Semiare praktike dhe teorike

 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

  Ekskursione

 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 tarifat në Euro: 
Kështjella Salem (9-11) 20 korrik - 3 gusht € 2750 
Kështjella Salem (12-14) 20 korrik - 3 gusht € 2750 
Spetzgart (14 - 16) 20 korrik - 3 gusht € 2750
Tarifë shtesë për transferim jashtë intervalit 
të përcaktuar: 
Aeroporti i Zurich me taksa të përfshira:  
rreth € 120-150/1 drejtim

Schule Schloss Salem

Kështjella Salem
9-11 vjeç, (20 korrik - 3 gusht) 
Anglisht ose Gjermanisht
Shkolla
E ndodhur mes një natyre të mrekullueshme, ve-
tëm10 km larg liqenit Konstanz, Kështjella Salem 
është ndërtuar sipas stilit të manastireve mesjeta-
re dhe mund të konsiderohet si një perlë e arkite-
kturës cisterciane. Shkolla ka një biblotekë të ma-
dhe, klasa komode dhe atelie të shumta për zhvilli-
min e aktiviteteve artistike.

Kurse (gjermanisht)
Kampi veror është një mundësi ideale për fëmijët 
për të krijuar një ide se si jetohet në një shkollë 
me konvikt, për të përjetuar një aventurë dhe për 
të parë nëse Salem është shkolla në të cilën do të 
donin të vazhdonin më tej arsimimin e tyre. Kër-
kohet të paktën një nivel fillestar i gjuhës Gjerma-
ne. Mund të zgjedhin 2 ose 3 lëndë nga modulet e 
mëposhtme:
Moduli i “Arsimimit” përfshin lëndët: Gjerma-
nisht, Gjermanisht për të huajit, Anglisht, sh-
krim kreativ, matematikë praktike, dhe pro-
gram Mini-Universitet. Përbëhet nga 3 orë më-
simi në mëngjes me grupe deri në 14 nxënës.
Moduli “Praktik” përfshin: Art, cirk, mjedis, “Në 
skenë” dhe windsurfing. Fillimisht nxënësit do të 
marrin 2 klasa teorike, ndërsa në mbrëmje ata do 
të kene klasa praktike për aktivitetet që kanë zg-
jedhur.

Akomodimi
Akomodimi bëhet në dhoma me nga 3 ose 4 
krevate, të cilat ndodhen në pjesë të veçanta të 
kështjellës. Çdo seksion akomodimi është i pa-
jisur me dushe, kuzhinë dhe dhomë ndenjieje 
për relaksimin e nxënësve.

Schule Schloss Salem është themeluar në vitin 1920 dhe është një nga shkollat e mesme ndërkombëtare më të njohura në Gjermani. 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.

Sport dhe kohë e lirë
Pas darkës, argëtimi për fëmijët vazhdon me 
aktivitete dhe sporte të reja. Në dispozicion të 
studentëve është një qendër sportive, e cila 
përfshin fusha tenisi, një fushë futbolli, pishinë 
dhe një port privat. Përveçse në ndeshje të 
ndryshme futbolli të organizuara në shkollë, 
nxënësit mund të marrin pjesë edhe në aktivi-
tete të tjera si lexim, art, film, etj

Ekskursione
Një prej ekskursioneve që zhvillohet, bëhet 
në Affenberg të shtunën, ku vizitorët mund të 
ushqejnë majmunët. Kur koha është e mirë, zh-
villohen ekskursione në plazh pranë Liqenit të 
Konstancës. Të dielave mund të shijohet pam-
ja e Kështjellës Salem dhe zona përreth, dhe 
mbrëmja përfundon me një Barbecue për të 
gjithë nxënësit.

Kështjella Salem 
12-14 vjeç, (20 korrik - 3 gusht) 
Anglisht ose Gjermanisht
Shkolla
E ndodhur mes një natyre të mrekullueshme, ve-
tëm10 km larg liqenit Konstanz, Kështjella Salem 
është ndërtuar sipas stilit të manastireve mesjeta-
re dhe mund të konsiderohet si një perlë e arkite-
kturës cisterciane. Shkolla ka një biblotekë të ma-
dhe, klasa komode dhe studio artizanale.

Kurse
Mund të zgjidhni një lëndë akademike dhe 4 
lëndë të tjera (dy për çdo javë). Lëndë akademike: 
anglisht, gjermanisht për fillestarë, gjermanishte e 
avancuar, shkenca të natyrës dhe teknologjisë, sfi-
da matematikore, përgatitje matematike; Art: foto-
grafi, gdhendje druri, pikturë, tekstile, xhirim filmi, 
robotikë; Ndihma e shpejtë: ndihmë në rast zjarri, 
teknikat e shpëtimit të jetës, dhënie e ndihmës në 
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Relaks në natyrë: Aktivitete relaksi si shëtitje, not 
dhe çiklizëm.
Tenis: Stërvitja bëhet në fushat e shkollës nën mbi-
kqyrjen 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 qeramikës.
Art dhe dizajn: Dekorim bluzash, bërje bizhute-
rish, etj.
Aktrim: Nxënësit do të marrin pjesë në një pro-
jekt të përbashkët teatror dhe në fund të kur-
sit do ta paraqesin para një auditori. Në program 
përfshihen të gjitha fazat e përgatitjes së veprës: 
ndriçimi, backstage, set-up, make-up, muzika dhe 
aktrimi.

Ekskursione
Ekskursionet janë dy ditore dhe zhvillohen
nga e premtja deri të dielën pasdite. Studentët 
mund të zgjedhin opsionet e mëposhtme:
Hiking në mal - ecje 5 - 6 orë në ditë
Freiburg - Pylli i Zi
Liqeni Constance - not, barbecue dhe udhëtim 
me varkë në Überlingen
Liqeni Constance - shëtitje me kajake
Alpinizëm - ushtrimet udhëhiqen nga trajnerë me 
përvojë në ngjitje në shkëmb
Liqeni Constance - lundrim

det të hapur, dhënie e ndihmës së shpejtë për per-
sonat e plagosur.

Akomodimi
Pas mbërritjes në shkollë, djemtë dhe vajzat ako-
modohen në anë të ndryshme të kështjellës. Dho-
mat janë me nga 2 ose 3 krevate, me tualet të për-
bashkët në çdo kat. Secili krah i ndërtesës ësh-
të i pajisur me dhomë ndenjeje dhe tualet me ka-
binë dushi.

Sport
Nxënësit mund të zgjedhin të ushtrojnë sportet e 
mëposhtme: lundrim, gjuajtje me hark, tenis, spor-
te malore dhe ujore, sporte në grup, etj.

Ekskursione
Destinacionet kryesore që mund të vizitohen janë: 
Liqeni dhe qyteti Constance, Allgäu, Winter Zvi-
cra, etj.

Spetzgart
Shkollë verore anglo-gjermane
14 - 16 vjeç, anglisht ose 
gjermanisht (20 korrik - 4 gusht)

Shkolla
Kurset zhvillohen në shkollën e Salem, që ndodhet 
në kështjellën Spetzgart. Nxënësit duhet të kenë 
një nivel mesatar të gjuhës angleze, pasi është 
gjuha kryesore e komunikimit në shkollë.

Kurse në gjuhën gjermane
Ofrohen kurse për tre nivele të gjuhës Gjermane: 
Fillestar - gjermanishtja në nivel komunikimi; Me-
satar - lexim dhe komentim i teksteve, artikujve 
dhe pjesëve teatrale; I avancuar - nxënësit me ni-
vel të avancuar mësojnë letërsinë dhe shkruajnë 
ese të temave të ndryshme. Në përfundim të kursit 
nxënësit do të krijojnë një revistë.

Kurse në gjuhën angleze
Nxënësit përmisojnë aftësitë e tyre në të shkruar 
dhe të folur nëpërmjet anglishtes së biznesit dhe 
asaj letrare. Në fund të kursit përgatitet një përm-
bledhje me materialet e përdorura.

Akomodimi
Nxënësit akomodohen në konvikte komode, në 
dhoma me dy krevate. Çdo kat është i pajisur me 
tualete me dush dhe dhomë ndënjeje me televi-
zor.

Sport dhe kohë e lirë
Çdo pasdite ofrohet një program sipas zgjedhjes 
së vetë nxënësve:
Lundrim:  Ky kurs është i përshtatshëm për nxënë-
sit që dinë të lundrojnë dhe kanë njohuri në këtë 
fushë. 
Alpinizëm: Ajo zhvillohet në kampin sportiv 
pranë Radodolfzell, si dhe në ambientet jashtë për-
gjatë bregut të lumit Danub.
Aventura në mal: Ski në ujë, çiklizëm malor dhe 
aktivitete të tjera për ata që pëlqejnë sportet në 
natyrë.
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SHKOLLA TË MESME ELITARE 
NË ANGLI, EUROPË DHE SHBA

SIGUROJINI

FËMIJËVE TUAJ

NJË TË ARDHME TË

SUKSESSHME!

www.integral.al 

http://www.integral.al/
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Мadrid
Kryeqyteti me diell i Spanjës
Mosha: Kursi i pushimeve -  
5-8 vjeç, 9-12 vjeç, 13-15 vjeç, 16-17 vjeç
Kamp ditor: 5 – 17 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 20 orë/ javë spanjisht ose anglisht
Mbërritja/ Nisja: e diel – e shtunë
Periudha: 16 qershor – 10 gusht 
Kohëzgjatja: 2 - 8 javë
Niveli: A1 – C2
Grupеt: maksimumi 14 nxënës 

Tarifa përfshin:
  Të treja vaktet(kursi i pushimeve) ose vetëm dreka  

(kampi ditor)

 20 orë / javë spanjisht ose anglisht

 Test, materiale studimor, çertifikatë

 Program argëtimi dhe sportiv çdo ditë

 1 ekskursion ditor dhe 1 ekskursion gjysëm ditor në javë

 Akses në pajisjet e shkollës

Kursi i pushimeve
 Akomodim në kampus

 Mbikqyrje e vazhdueshme e nxënësve

 Sigurim shëndetësor

 Telefon 24/24 orë për çdo emergjencë

 Transferimi në / nga aeroporti i Madridit

Datat e fillimit dhe tarifat në Euro:
  Kurs pushimi Kamp ditor
2 javë  Qershor 16, 30; Korrik 14, 28  € 1815 € 785 
4 javë  Qershor 16, 30; Korrik 14 € 3075 € 1515
Sporte dhe aktivitete shtesë:
Paddleball, tenis, yoga, robotikë, oratori, kreativitet:  
€ 200/2 javë (12 orë) 
Hipizëm, orë debati dhe bashkëbisedimi, lidership dhe sipërmarrje: 
€ 250/2 javë (12 orë) 
Kreativiteti (12 orë ): € 200/2 javë. 
Futboll: € 250/ 2 javë (16 orë); Youtubers: € 395/2 javë (16 orë)
Tarifë shtesë:
Ditë shtesë: € 65
Transporti me autobus në shkollë /kampi ditor/: € 195/2 javë, min 6 nx. 
Ekskursione gjatë fundjavës /kampi ditor/: € 100/ditë
Depozitë për anullimin e kursit - 9% e vlerës përfundimtare

Shkolla
Shkolla ndodhet në ambientin e universitetit më 
prestigjioz spanjoll, Francisco de Vitoria, në zonën 
e Carretera Pozuelo-Majadahonda, vetëm 1, 8 km 
nga Madridi. E vendosur në mesin e pemëve dhe 
zonave të gjelbra, ajo iu ofron: klasa moderne, një 
dhomë të përbashkët të pajisur me TV, një dhomë 
të bollshme ngrënieje, sallë kompjuterash dhe një 
palestër. Shkolla ka edhe baza të shumta sportive.

Kurse
Kursi i pushimeve
Kursi përfshin 20 orë mësimi të gjuhës span-
jolle ose angleze, akomodimin, aktivitete për 
kohën e lirë dhe ekskursione. Shkolla ka edhe 
nxënës. Nxënësit e moshës mbi 15 vjeç mund 
të organizohen vetë midis tyre për aktivitete 
të ndryshme, por vetëm me pëlqimin me sh-
krim të prindërve të tyre.

Kampi ditor 
Kursi është i përshtatshëm për nxënës që jeto-
jnë në Madrid me familjen e tyre. Ata do të mëso-
jnë spanisht dhe do të jenë në klasë me nxënës 
të tjerë. Mësimi zhvillohet  nga ora 9:15 deri në 
19:30 dhe dreka është e përfshirë. Për ekskursio-
net e fundjavës duhet të bëhen pagesa shtesë. Në-
se dëshirojnë nxënësit mund të regjistrohen ve-
tëm për mësimin e gjuhës kundrejt një pagese më 
të ulët.
Edhe prindërit kanë mundësi të ndjekin orë span-
jishtjeje në shkollën në qendër të Madridit. Si-
pas llojit të kursit që do të zgjedhin, programi i 
tyre mund të përfundojë në mesditë ose pasdite. 

Akomodimi
Akomodimi bëhet në të njëjtën godinë ku është 
edhe shkolla. Dhomat janë shumë të rehatshme, 
teke ose dyshe, me tualet. Të treja vaktet dhe një 
snack pasdite janë të përfshira në çmim.

Sport dhe kohë e lirë
Shkolla ka një bazë të shkëlqyer sportive: me fusha 
futbolli, basketbolli, atletike, fusha tenisi dhe fusha 
për të praktikuar hipizmin. Në varësi të kushte-
ve meteorologjike ekziston edhe mundësia për 
të shkuar në pishinë. Kohën e lirë nxënësit e kalo-
jnë së bashku me studentët spanjollë që studiojnë 
gjuhën angleze.

Sporte dhe aktivitete shtesë 
Kundrejt një pagesë shtesë janë në dispozicion 
sportet dhe aktivitetet e mëposhtme: futboll, te-
nis, hipizëm, yoga, youtube, robotikë, kreativitet, 
lidership, etj. Këto aktivitete mund të zhvillohen 
sëbashku me aktivitete të tjera jashtë shkollore. 

Еkskursione
Çdo javë organizohet një ekskursion i plotë di-
tor dhe një gjysëm ditor në qytete të afërta si To-
ledo, Salamanca, Segovia, El Escorial, Aranjuez, etj. 
Çdo ditë organizohen aktivitete në pasdite dhe 
mbrëmje: gara, parti, disko, video, zjarr kampi, va-
llëzime, etj. Ofrohen edhe programe për fotogra-
finë, kërcimin, artin, etj.
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Mosha: 17+
Akomodimi: familje/rezidencë/аpart.
Studimi: 24 ose 30 orë/javë
Mbërritja/Nisja: e diel – e shtunë
Periudha: gjatë gjithë vitit
Niveli i studimit: A1 – C2
Grupet: 
Kurs standart / intensiv - 8 nxënës
Kurs përgatitor për DELE - 10 nxënës

Shkolla
Shkolla është një ndërtesë moderne e shtrirë në 
një hapësirë të madhe prej 2600 m2. Ajo ka 55 kla-
sa me ajër të kondicionuar, një sallë konferencash 
me kapacitet 150 persona, një bibliotekë, kafene, 
kopësht dhe Wi-Fi në të gjithë shkollën. 

Kurse

Kurs standard – 24 orë /javë
Kursi përfshin 24 orë spanjishte e përgjithshme.
Pas mbërritjes bëhet një test për përcaktimin e ni-
velit të gjuhës.

Kurs intensiv – 30 orë /javë
Ata që dëshirojnë të përmirësojnë dukshëm nive-
lin e spanjishtes, mund të aplikojnë për kursin me 
30 orë spanjishte të përgjithshme gjatë të cilit pra-
ktikohet spanjishtja e folur përmes temave krye-
sisht kulturore. 

Përgatitje për provimin DELE – 24 orë /javë
Programi zhvillohet në 2 ose 4 javë, në grupe prej 
3 deri në 10 persona. Kursi duhet të përputhet me 
datat zyrtare për DELE nëse studentët dëshirojnë 
të bëjnë provimin pas përfundimit të kursit. Regjis-
trimi dhe pagesa duhet bërë jo më vonë se 10 javë 
para datës së provimit.

Akomodimi 
Familje pritëse
Akomodimi bëhet në dhoma teke. Kundrejt një 
pagese shtesë mund të përftioni 3 vakte (dreka 

me vete). Familjet janë maksimumi 30 minuta larg 
nga shkolla me transport publik.

Kampus
Akomodimi bëhet në një ndërtesë me një kapa-
citet për rreth 70 persona e cila ndodhet 10 minu-
ta larg nga shkolla. Në rezidencë do të akomoden 
edhe studentë nga shkolla të tjera. Mëngjesi ësh-
të i përfshirë në çmim. Kundrejt një pagese shtesë 
mund të prenotoni gjithashtu drekën dhe darkën. 
Në verë mundësohet akomodimi edhe në rezi-
denca të tjera.

Аpartament
Dhomat teke në apartamente nuk janë luksoze, 
por kanë pajisjet më të nevojshme - një krevat, një 
tavolinë, një karrige, një dollap. Çdo apartament 
ka një dhomë të përbashkët me TV, kuzhinë me të 
gjitha pajisjet, pjatalarëse dhe hekur. Kuzhina dhe 
tualeti janë të përbashkëta për 4 ose 5 studentë. 
Shkolla është shumë afër apartamenteve.

Ekskursione dhe kohë e lirë
Do të keni mundësi të vizitoni Sagrada Familia, 
Muzeu Picasso, Montjuic Fountains, Casa Gau-
di, parqet ujore, Parlamentin Kombëtar, Muzeun 
Thyssen, etj

Më shumë në Barcelonë:
- kurse individuale
- përgatitje për provimin SIELE
- spanjishte biznesi
- kurse gjuhe afatgjata

Barcelona 17+ 
Tarifa përfshin:

 Akomodim në familje pritëse / rezidencë / аpartament

 Mëngjes në rezidencë  dhe 2 vakte në familje pritëse

 24 ose 30 orë mësimi të gjuhës spanjolle në javë

 Test, materiale studimore, çertifikatë

 Akses në internet

 Akses në pajisjet e shkollës

 Telefon 24/24 orë për çdo emergjencë

Datat e fillimit dhe tarifat në Euro:
Përgatitje për testin DELE:  
2 javë - 27 janar; 24 mars ; 12 maj; 30 qershor; 1, 22 shtator; 
10 tetor;     
4 javë - 13 janar; 10 mars; 28 prill; 16 qershor; 18 gusht; 8 sh-
tator; 27 tetor; 
Provimi DELE: 
A1 – C1 – 5 prill (regjistrimi deri në 13 shkurt); 
A1 – C2 – 25 maj (regjistrimi deri në 22 mars)  
A2 – С1 – 12 korrik (regjistrimi deri në 22 maj) 
A1 – C2 – 23 nëntor (regjistrimi deri në 16 tetor)
Kurse të tjera: Çdo të diel të vitit. 
6 janar; 19, 24 prill; 1 maj; 24 qershor;15 gusht; 24 shtattor; 
12 tetor; 1 nëntor; 6, 8, 25, 26 dhjetor janë festa kombëtare 
dhe nuk zhvillohet mësim.

Tarifat në Euro:
Kurs standart– 24 orë 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë

Familje € 938 € 1362 € 1786 € 414 
Rezidencë € 1018 € 1482 € 1946 € 454 
Аpartament € 838 € 1212 € 1586 € 364
Kurs intensiv – 30 orë 2 javë 3 javë 4 javë javë shtesë

Familje € 978 € 1422 € 1866 € 434 
Rezidencë € 1058 € 1542 € 2026 € 474 
Аpartament € 878 € 1272 € 1666 € 384
Kurs përgatitor DELE (18+) – 24 orë.   2 javë 4 javë

Familje   € 1058 €2026
Rezidencë   € 1138 € 2186 
Аpartament   € 958 € 1826

Tarifë shtesë:
Тarifa e provimit DELE € 120 – € 220
Familje pritëse - tre vakte € 40/javë 
Rezidencë - 2 vakte  € 40/javë
Rezidencë  - 3 vakte  € 70/javë
Ditë shtesë– familje/rezidencë/аpartament  € 45/ditë
Tualet privat – familje/rezidencë/аpartament  € 55/javë
Transfertë në / nga aeroporti i Valencias  € 170/2 drejtime
Depozitë sigurie (rezidencë , аpartament)  € 150 
Tarifë për anullimin e kursit- 9% e çmimit përfundimtar



51

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:  30 qershor - 10 gusht
Kohëzgjatja: 2 - 6 javë
Niveli i studimit: A1 - C2
Grupеt: deri në14 nxënës

Tarifa përfshin:
  Tre vakte (dreka e ngrohtë) 

  Drekë e ngrohtë për nxënësit e kampit ditor 

  20 orë të gjuhës spanjolle në javë

  Provim për përcaktimin e nivelit të gjuhës, materiale 
studimi, çertifikatë vlerësimi në përfundim të kursit

  1 ekskursion një ditor çdo 2 javë (pa përfshirë javën e parë)

  1 ekskursion gjysëm ditor çdo 2 javë  
(pa përfshirë javën e parë)

  Aktivitete sportive edhe zbavitjeje çdo ditë

  Akses në pajisjet e shkollës dhe në internet

Kursi i pushimit
 Akomodim në kampus / familje pritëse

 Shërbimi i lavanderisë

 Mbikqyrje të përhershme të nxënësve 

 Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence

  Transferim nga/deri në aeroportin Salamanca

Datat e fillimit dhe tarifat në Euro:
  Kurs pushimi Kamp ditor
2 javë 30 qershor; 14, 28 korrik € 1515 € 785 
4 javë 30 qershor; 14 korrik € 2515 € 1515 
6 javë 30 qershor € 3815 € 2245
Tarifë shtesë për aktivitete sportive:
Paddle, tenis, kreativitet, yoga: € 200/2 javë 
Hipizëm: € 250/2 javë
Tarifa shtesë sipas kërkesës:
Natë shtesë: € 65
Ekskursione për kampin ditor: € 100 / ditë 
Transferta në / nga aeroporti i Madritit: € 150/2 drejtime 
Depozitë e parithyeshme në rast se anullohet kursi - 9% e vlerës 
totale të kursit

Shkolla
Shkolla në Salamanca është një institucion prestig-
jioz i vendosur shumë afër qendrës së qytetit. Sallat 
e saj janë të përkryera për nxënësit për të studiuar, 
për t’u argëtuar dhe për të kaluar kohën e lirë. Ak-
tivitetet dhe mësimi janë të miksuara në mënyrë 
të tillë që nxënësit të përfitojnë sa më shumë nga 
qëndrimi i tyre. Mësuesit janë tejet të apasionu-
ar për t’ju ndihmuar të mësoni me lehtësi gjuhën 
spanjolle. Në shkollë ofrohet Wi-Fi, dhoma kom-
pjuterike dhe sallë e madhe e përbashkët për t’u 
çlodhur dhe për të bërë miq të rinj nga e gjithë 
bota. Shkolla ka një kapacitet prej 220 personash 
dhe është një bashkësi e madhe nxënësish nga e 
gjithë bota, të cilët vijnë në Salamanca për kurset 
e shumta spanjolle të ofruara dhe kampet verore. 
Ata joshen nga tradita e rrënjosur e të mësuarit që 
ekziston në qytet. Kjo shkrirje e kulturave, traditave 
dhe gjuhëve iu lejon nxënësve të mësojnë shumë 
më tepër sesa thjesht gramatikë dhe shqiptim. Sh-
kolla gjithashtu ka hapsira të gjelbra ku nxënësit 
mund të shkojnë për shëtitje, të relaksohen në hi-
jen e pemëve ose të marrin pjesë në çdo lloj aktivi-
teti në natyrë.  

Kurse
Kursi i pushimit - Programi përfshin 20 orë të 
gjuhës spanjolle në javë. Rreth 60% e nxënësve 
janë spanjollë të cilët mësojnë edhe gjuhë të tje-
ra të huaja. Në shkollë mund të mësohet edhe an-
glishtja.
Kampi ditor - Shkolla ofron edhe një program di-
tor pa akomodim, nga ora 9:15 deri në 19:30. Eks-
kursionet e fundjavës për këtë program kanë pa-
gesë shtesë. Nxënësit mund të zgjedhin të bëjnë 
vëtëm mësim pa aktivitete, ose të ndjekin kurse 
gjuhe bashkë me prindërit.

Akomodimi
Kampus
Qëndrimi në kampus mishëron thelbin e filozofisë 
së kampit veror: duke jetuar, studiuar, duke luaj-
tur dhe praktikuar gjuhët së bashku 24 orë në ditë 
në një mjedis tërësisht multikulturor, kampistët do 
të mësojnë aftësitë ndërpersonale dhe gjuhëso-

re. Kur zgjidhet ky lloj akomodimi, nxënësit span-
jollë dhe ata ndërkombëtarë ndahen vetëm gjatë 
orëve të mësimit në mëngjes. Ata do të përjetojnë 
gjithçka tjetër së bashku, nga sportet, punimet ar-
tistike, aktivitetet rekreative, ekskursione, etj. Kam-
pusi ndodhet brenda në kolegj. Akomodimi bëhet 
në dhoma të rehatshme dyshe me lavaman. Tuale-
tet janë të përbashkëta për çdo kat. Të treja vaktet 
janë të përfshira në çmim.

Familje pritëse (15-17 vjeç) 
Akomodimi në familje ofron përvojën më autenti-
ke të mundshme. Imagjinoni llojet e gjërave që do 
të mësoni ndërsa bisedoni gjatë darkës për ditën e 
secilit dhe bëheni një anëtar tjetër i familjes. Ju do 
të kaloni me të kohën e lirë dhe ditët e fundjavës.

Sport dhe kohë e lirë
Pas zhvillimit të mësimit në mëngjes, pasditja dhe 
mbrëmja janë të mbushura me një shumëllo-
jshmëri aktivitetesh, të gjitha projektuara për të 
qenë të përshtatshme për moshën e nxënësve. 
Aktivitetet janë të ndara në tre kategori: aktivitete 
kreative, punime artistike dhe ekskursione. Duke 
marrë pjesë në shumë lloje të ndryshme të aktivi-
teteve, kampistët nuk pushojnë kurrë së argëtuari. 
Shkolla ofron fusha futbolli, basketbolli, volejbolli, 
si dhe pistë patinazhi.

Aktivitete kundrejt pagesës
Shkolla mundëson pjesëmarrjen në sporte të 
ndryshme dhe aktivitete të tjera që zhvillohen 
gjatë pasdites në të njëjtën kohë me aktivitetet e 
tjera jashtë shkollore.

Ekskursione
Disa nga ekskursionet që organizohen janë: shëtit-
je në Salamanca, vizita në të dy katedralet e qytetit, 
Shtëpinë me Midhje, “Casa de las Chonchas”. Eks-
kursionet një ditore organizohen në Avilla, Sego-
via, qytetin në kufi me Portugalinë, Suilda Rodrigo 
dhe qytetet piktoreskë La Alberca dhe Alba de Tor-
mes. Këto ekskursione i njohin studentët me diver-
sitetin e madh të kulturës, ushqimit dhe gjeogra-
fisë spanjolle. Nxënësit do të përfitojnë plotësisht 
nga atraksionet e veçanta që do të vizitojnë. 
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Qyteti
Casteldefels është një provincë e cila ndodhet rre-
th 20 km larg nga Barcelona. Me një popullsi prej 
65.000 banorësh, ky vend është i famshëm për 
vijën bregdetare, rreth 5 km dhe plazhin e tij, që e 
bën atë një destinacion tërheqës veror për shumë 
vendas dhe turistë të huaj. Qendra e Barcelonës 
ndodhet vetëm 20 minuta larg me tren.

Kurs pushimi
Kursi i pushimeve - përfshin 20 orë mësimi të 
gjuhës spanjolle ose angleze me 4 mësime të për-
ditshme, nga e hëna deri të premten, akomodim, 
të treja vaktet, program argëtimi për kohën e lirë 
dhe ekskursionet. Çdo orë mësimi është 45 minu-
ta, dhe klasat janë të përbëra me një maksimum 
prej 14 nxënës në mënyrë që të sigurohet nje ve-
mendje sa më e personalizuar. Kurrikula e dizenju-
ar me kujdes thekson bisedën dhe komunikimin, 
në mënyrë që nxënësit të përfitojnë plotësisht 
nga mjedisi i tyre dhe të zbatojnë atë që po mëso-
jnë duke folur me miqtë gjatë pjesës së mbetur të 
ditës. Studentët në mbërritje do të kryejnë një test 
për përcaktimin e njohurive dhe në fund të kursit 
do të pajisen me nga një çertifikatë. Ata gjithashtu 
do të kenë materialet e tyre mësimore (librin e stu-
dentit dhe librin e ushtrimeve) të cilat janë të di-
zenjuara për grupmosha dhe nivele të ndryshme. 

Akomodimi
Rezidenca ku akomodohen studentët ndodhet në 
universitetin UPC, një zonë metropolitane e Barce-
lonës. Dhomat janë teke ose me nga dy shtretër, 
me ajër të kondicionuar dhe banjo private. Ako-
modimi në rezidencë ka ne thelb filozofinë : të je-
tuarit, studiuarit duke luajtur dhe praktikuar gjuhët 
sëbashku 24 orë në ditë në një ambjent tërësisht 
multikulturor. Studentët internacionalë dhe ata 
spanjollë do të shijojnë eksperiencën sëbashku 
duke filluar nga aktivitetet e mëngjesit, workshops, 
ekskursionet, vaktet dhe do të marrin pjesë në të 

Anglisht, spanjisht dhe sporte ujore në BARCELONË
Mosha: 5 - 17 vjeç
Akomodimi: rezidencë
Studimi: 20 orë spanjisht/anglisht në 
javë 
Mbërritja/ Nisja: e diel - e shtunë
Periudha: 30 qershor - 24 gusht
Kohëzgjatja: 2 -8 javë
Niveli i studimit: A1 - C2
Grupet: maksimumi 15 nxënës

Tarifa përfshin:
 Akomodim në rezidencë

 Të treja vaktet 

 20 orë mësimi të gjuhës angleze/spanjolle në javë

 Test për përcaktimin e nivelit të njohurive

 Materiale studimore

 Çertifikatë vlerësimi për mbarimin e kursit

 1 ekskursion ditor çdo javë

 1 ekskursion gjysëm ditor çdo javë

 Program argëtimi dhe sportiv çdo ditë

 Mbikqyrje të përhershme të nxënësve

 Shërbimi i lavanderisë një herë në javë

  Përdorimi i bazës së shkollës 

 Telefon 24/ 24 për çdo rast urgjence 

  Transferim nga/deri në aeroportin e Barcelonës

Datat e fillimit dhe tarifat në Euro
2 javë  30 qershor; 14, 28; gusht 11   € 1815 
4 javë  30 qershor; 14, 28 korrik    € 3075  
6 javë  30 qershor; 14 korrik    € 4515 

Pagesë ekstra sipas kërkesës:
Natë shtesë: € 65
Tenis, 12 orë: € 200/2 javë.
Futboll, 16 orë: € 250/2 javë.
Sportet e ujit, 8 mësime: € 200/2 javë.
Tarifë për anullimin e kursit:  9% e shumës totale

njëjtat aktivitete kulturore dhe sportive përvec orë-
ve mësimore gjatë paradites. Kjo është receta më e 
mirë për të bërë miq nga e gjithë bota.

Sport dhe kohë e lirë

Programi veror është  projektuar në atë mënyrë që 
studentët të jenë në çdo moment të ditës të për-
fshirë në aktivitete. Duke marrë pjesë në shumë llo-
je të ndryshme aktivitetesh, studentët nuk pusho-
jnë kurrë së argëtuari! 
Kundrejt një pagese shtesë mund të merren mësi-
me futbolli, tenisi apo sporte të ndryshme ujore si 
kanoe, surfing, vozitje etj. 
Gjithashtu organizohen darka me tema të ndrysh-
me, festa, lojëra zbavitëse, kinema, disko, plazh, 
shëtitje në vendet më interesante të Barcelones etj. 
Pjesëmarrja në aktivitete specifike varet dhe nga 
mosha e studentëve. 

Ekskursione

Çdo dy javë organizohet një ekskursion i plotë di-
tor dhe dy ekskursione gjysmë ditore në vende të 
ndryshme në afërsi të kampit. Këto udhëtime i njo-
hin studentët me diversitetin e madh të kulturës, 
ushqimit dhe gjeografisë spanjolle.
Organizohen ekskursione në Tarragona, Sitges, 
Güell Park, Tibidabo Adventure Park si dhe shëtitje 
në atraksione të tjera turistike të Barcelones
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15 - 16  SHKURT 
HOTEL ROGNER TIRANË

PREZANTIME NË QYTETE
SHKODËR, 17 SHKURT 2019

EUROPA GRAND HOTEL, (18:00 – 20:00)

FIER, 18 SHKURT 2019
HOTEL FIERI, (18:00 – 20:00)

PANAIRI “EDUKIMI JASHTË SHQIPËRISË” 2019
GJITHÇKA MBI ARSIMIMIN JASHTË VENDIT

REGJISTROHUNI TANI NË: www.integral.al

Aktiviteti organizohet nga Integral - konsulenti nr. 1 për arsimimin jashtë vendit!

http://www.integral.al/
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www.integral.al

Integral Educational Programs Sh.p.k
Rr. “Ibrahim Rugova”, Nd. 46, H. 4, Ap.6, 
Njësia administrative nr.5, 1019, Tiranë

T. +355 422 52 065
Cel. +355 69 40 40 401 /801 /901
info@integral.al  |  www.integral.al
FB: Integral Programe Edukimi

BritanikaEdu Sh.p.k
Cel. +355 69 40 40 601
info@britanika.al  |  www.britanika.al
FB: Britanika - Integral

Tek ne gjeni më të mirën që kërkoni – Metodën CLIL

GJUHËT QË
MËSOHEN
NDRYSHE!

http://www.integral.al/
tel:+355 422 52 065
tel:+355 69 40 40 401 /801
http://www.integral.al/
mailto:info@integral.al
tel:+355 69 40 40 601
http://www.britanika.al/
mailto:info@britanika.al
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