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 KURSE FALAS                                                      

TË GJUHËS ITALJANE PËR TË HUAJ 
me çertifikatë finale të nivelit A1 

 

Mësimi i gjuhës italiane dhe njohja e vlerave, institucioneve publike dhe jetës qytetare në Itali janë 

një mjet thelbësor për përfshirjen sociale dhe ushtrimin e të drejtave dhe detyrimeve tona. Nga 

muaji mars 2012 për të huajt mbi moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç që do të hyjnë në Itali për herë 

të parë do të jetë e nevojshme të demonstrohet posedimi e këtyre dijeve për të përftituar kreditet 

(pikët) e kërkuara nga Marrëveshja e integrimit. 

 Si të përftitoni kreditet për njohurinë e gjuhës ? 

Duhet të kaloni një test të gjuhës italiane pranë stacionit policor që mbulon zonën tuaj  ose një 

CTP ose të merrni një certifikatë  nga një ent  trajnimi i kualifikuar. 

Çfarë niveli i njohurisë së gjuhës kërkohet? 

Për qëllimet e Marrëveshjes së  integrimit është e nevojshme një aftësi gjuhësore e barabartë me 

nivelin  A2 të Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencës për Gjuhët. 

Projekti " L’italiano su misura " të ndjek në hapat e para të mësimit të gjuhës italiane. Ja 

kush është oferta jone: 

Kurse pa pagesë 

- Niveli A1 i strukturuar me module, me gojë dhe me shkrim, me certifikimin e vlefshem për  

Marrëveshjen e integrimit 

- alfabetizim  për analfabetë 

- Edukim qytetar 

- Kurse të shkurtra për përgatitjen për testin e gjuhës 

Për nënat mund të kërkohet shërbimi për mbajtjen e fëmijëve gjatë kursit. 

Ku dhe kur?   

Kurset dhe testet do të kryhen në periudhën midis muajit  nëntor 2012 dhe muajit  maj 2013 në 

territoret e Abbiategrasso, Magenta, Castano Primo, Corsico, Pieve Emanuele, Rozzano, San 

Donato Milanese  

Na kontaktoni për të ditur  orarin  dhe vëndin e kursit që i përshtatet më mirë nevojave tuaja. 

Nëse keni pak kohë, do t’ju i këshillojmë burimet “on-line” për të studjuar në mënyrë autonome. 

Të regjistrohen:  

italianosumisura@luleonlus.it 

TEL. 02/94965244  

mob.  349/6012393  


