www.facebook.com/iictirana

www.flickr.com/photos/iictirana

www.twitter.com/IICTirana

www.youtube.com/user/IICTIRANA

Istituto Italiano di Cultura
Palazzo della Cultura, II Piano,
Piazza Skënderbej – 1010 TIRANA
Segreteria Corsi e orario di ricevimento
dal lunedì al venerdì: 10-13 / 14-17
www.iictirana.esteri.it
corsi.iictirana@esteri.it / iictirana@esteri.it
tel: +355 4 2390013 / +355 4 2379580

Instituti Italian i Kulturës
Pallati i Kulturës, Kati II,
Sheshi Skënderbej – 1010 TIRANË
Zyra e kurseve dhe orari i pritjes për Publikun
e hënë - e premte: 10-13 / 14-17
www.iictirana.esteri.it
corsi.iictirana@esteri.it / iictirana@esteri.it
tel: +355 4 2390013 / +355 4 2379580
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L’Istituto Italiano di Cultura di Tirana organizza
corsi di lingua e cultura italiana dal 1994, nonché corsi di aggiornamento e formazione per
insegnanti di italiano L2.
I corsi dell’Istituto sono suddivisi nei vari livelli di
competenza previsti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento.
I nostri docenti sono madrelingua o comunque
altamente qualificati e specializzati nell’insegnamento dell’italiano come seconda lingua. Le
classi sono composte di 8 - 14 studenti.
Gli studenti sono immersi in un’atmosfera italiana, favorita dai molti eventi culturali promossi
dall’Istituto.
In convenzione con l’Università per Stranieri di
Perugia, l’Istituto organizza ogni anno gli esami
relativi all’ottenimento del Diploma CELI (Certificazione Europea della Lingua Italiana).
In convenzione con l’Università per Stranieri di
Siena, l’Istituto organizza ogni anno gli esami
relativi all’ottenimento del Diploma CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) e
DITALS, (Certificazione di Competenza in Didattica dell’Italiano a Stranieri).

Instituti Italian i Kulturës në Tiranë organizon
kurse të gjuhës dhe kulturës italiane që prej vitit 1994 si dhe kurse azhornimi dhe formimi për
mësues të gjuhës italiane L2.
Kurset e organizuara nga Instituti janë të ndara në nivele të ndryshme sipas aftësive të parashikuara nga Kuadri i Përbashkët Evropian i
Referimit.
Profesorët tanë janë italianë si dhe shumë të
kualifikuar dhe specializuar në mësimdhënien e
gjuhës italiane si gjuhë e dytë.
Klasat përbëhen nga 8 - 14 studentë.
Studentët hyjnë në një atmosferë italiane të favorizuar edhe nga shumë aktivitete kulturore të
organizuara nga vetë Instituti.
Në marrëvëshje me Universitetin për të Huaj të
Perugia-s, Instituti organizon çdo vit provimet
për marrjen e Diplomës CELI (Certificazione Europea della Lingua Italiana - Çertifikatë Europiane e Gjuhës Italiane).
Në marrëvëshje me Universitetin për të Huaj të
Siena -s, Instituti organizon çdo vit provimet për
marrjen e Diplomës CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera - Çertifikimi i Italishtes
si Gjuhë e Huaj) dhe DITALS (Certificazione di
Competenza in Didattica dell’Italiano per Stranieri - Çertifikime të Kompetencës në Didaktikë
të Italishtes për të Huaj).
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A Tirana presso l’Istituto Italiano di Cultura dal
lunedì al venerdì 10-13 / 14-17
Nel resto dell’Albania si prega di prendere
contatto con i responsabili locali dei corsi
dell’Istituto.

Në Tiranë pranë Institutit Italian të Kulturës,
nga e hëna në të premte 10-13 / 14-17
Në pjesën tjetër të Shqipërisë jeni të lutur të
kontaktoni përgjegjësit lokalë të kurseve të
Institutit.

Città
Qyteti

Responsabili dei corsi
Përgjegjësit e kurseve

Contatto
Kontakti

Berat

Ejona Mucostepa

0694431010

Durrës

Iliriana Kupe

0682455077

Elbasan

Ardiana Braja

0694058769

Fier

Eduard Gjergo

0692515222

Gjirokastër

Floriana Mere

0692508188

Korçë

Leonato Sterjo

0692132991

Krujë

Adelina Toska

0692475975

Kuçovë

Senada Tanellari

0693303248

Lezhë

Esmeralda Elezi

0692277120

Lushnjë

Leonard Greku

0695241759

Shkodër

Aleksandra Kumbuli

0666629805

Vlorë

Romina Kingji

0693217947
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I SESSIONE:
II SESSIONE:

1 -30 settembre 2017
2 – 31 gennaio 2018

SEZONI I:
SEZONI II:
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1 -30 shtator 2017
2 – 31 janar 2018

I LIVELLO
NIVELI I
1. La fotocopia di un documento d’identità 		
(passaporto, carta d’identità, patente)
2. 1 foto formato tessera
3. L’ammontare del pagamento

1. Fotokopja e një dokumenti identifikimi
(pashaportë, kartë identiteti, patentë)
2. 1 foto format pashaporte
3. Pagesa e kursit

II LIVELLO
NIVELI II

III LIVELLO
NIVELI III
Al momento dell’iscrizione, gli studenti devono
sostenere un test per accedere ai corsi di livello
elementare avanzato, medio, medio avanzato e
superiore.

Në momentin e regjistrimit,studentët duhet t’i
nënshtrohen një testi për të ndjekur kursin sipas nivelit fillestar i avancuar, mesatar, mesatar i
avancuar dhe i përparuar.

Prezzo: 500 LEKE

Çmimi: 500 LEKË

Lo studente è tenuto a frequentare con assiduità tutte le lezioni e a sostenere l’esame finale per
poter ottenere l’attestato di frequenza.

Studenti është i detyruar të ndjekë rregullisht të
gjitha leksionet dhe të japë provimin përfundimtar për t’u pajisur me Çertifikatën e Frekuentimit.

Non ci sarà alcun rimborso nel caso in cui lo studente decida di interrompere la frequenza del corso.
Nuk do të rimbursohet asnjë pagesë në rast se studenti vendos të ndërpresë ndjekjen e kursit.

I Livello A1 / A2
A1 – Elementare: Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e
formule molto comuni per soddisfare bisogni di
tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri
ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo
dove abita, le persone che conosce, le cose
che possiede). È in grado di interagire in modo
semplice purché l’interlocutore parli lentamente
e chiaramente e sia disposto a collaborare.
A2 – Elementare avanzato: Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es.
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a
comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.
Riesce a descrivere in termini semplici aspetti
del proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

Elementare (A1)
Fillestar (A1)
Elementare avanzato (A2)
Fillestar i avancuar (A2)
Intermedio (B1)
Mesatar (B1)
Intermedio avanzato (B2)
Mesatar i avancuar (B2)
Superiore (C1)
I Përparuar (C1)
Superiore avanzato (C2)
I Përparuar i avancuar (C2)
Niveli I A1 / A2
A1 – Fillestar: Studenti arrin të kuptojë e të përdorë shprehje familjare të përdorimit të përditsh
-ëm dhe formula shumë të zakonshme për të
përmbushur nevoja konkrete. Si të prezantojë
veten dhe të tjerët. Është në gjendje të drejtojë
pyetje mbi situata personale dhe t’u japë përgjigjet analoge (vendi ku banon, njerëzit që njeh,
sendet personale). Është në gjendje të komunikojë në mënyrë të thjeshtë në rastet kur bashkëfolësi flet ngadalë, qartë dhe ka dëshirë të
bashkëpunojë.
A2 – Fillestar i avancuar: Studenti arrin të kuptojë fraza të veçanta dhe shprehje të përdorimit të zakonshëm në situatat të rëndësisë së
menjëherëshme (p.sh. informacione të thjeshta
për personin dhe familjen, blerje, gjeografi vendore, punësim). Arrin të komunikojë në situata
të thjeshta dhe rutinë që kërkojnë vetëm një
shkëmbim të thjeshtë e të drejtpërdrejtë informacionesh familjare dhe të zakonshme. Është
në gjendje të përshkruajë me terma të thjeshta
pjesë të jetes e të ambientit të tij si edhe elementë që i referohen nevojave të drejtpërdrejta.
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II Livello B1 / B2
B1 – Intermedio: È in grado di comprendere i
punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc.
Se la cava in molte situazioni che si possono
presentare viaggiando in una regione dove si
parla la lingua in questione. Sa produrre testi
semplici e coerenti su argomenti che gli siano
familiari o siano di suo interesse. È in grado di
descrivere esperienze e avvenimenti, sogni,
speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.
B2 – Intermedio avanzato: È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi
su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore
di specializzazione. È in grado di interagire con
relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi
chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento
d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.

Niveli II B1 / B2
B1 – Mesatar: Studenti arrin të kuptojë pikat
kryesore të mesazheve të qarta në gjuhën standarte, mbi argumenta të zakonshme që hasen
në ambjente pune, në shkollë, në kohën e lirë,
etj. Përballon situata të ndryshme që paraqiten
gjatë një udhëtimi në vendin ku flitet kjo gjuhë.
Di të hartojë tekste të thjeshta e koherente mbi
argumenta për të familjare, ose që i interesojnë.
Është në gjendje të përshkruajë eksperienca,
ngjarje, ëndrra, shpresa, dëshira dhe të paraqesë shkurtimisht arsyjet e tij si edhe të japë
shpjegime mbi opinione e projekte.
B2 – Mesatar i avancuar: Studenti arrin të kuptojë konceptet bazë në tekste të ndërlikuara si
për argumenta abstrakte, ashtu edhe konkrete,
përfshirë këtu edhe diskutime teknike të fushës
së specializimit personal. Është në gjendje të
komunikojë lehtësisht e natyrshëm dhe komunikimi me persona të gjuhës nënë zhvillohet pa
shumë vështirësi dhe tension. Di të hartojë tekste të qarta dhe të detajuara mbi një gamë të
gjerë tematikash e të shprehë opinionin personal mbi tema aktualiteti, duke paraqitur pro dhe
kundra mbi opsionet e ndryshme.

III Livello C1 / C2
C1 – Superiore: È in grado di comprendere
un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto
lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le
parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali.
Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper
controllare le strutture discorsive, i connettivi e i
meccanismi di coesione.
C2 – Superiore avanzato: È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò
che ascolta o legge. Sa riassumere informazioni
tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le
parti informative. Si esprime spontaneamente, in
modo molto scorrevole e preciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in
situazioni piuttosto complesse.

Niveli III C1 / C2
C1 – I Përparuar: Studenti është në gjendje të
kuptojë një gamë të gjerë tekstesh të ndërlikuara
e të gjata e di të shpjegojë edhe domethënien
e tyre. Di të shprehet në menyrë të rrjedhshme
dhe spontane, pa mundim të madh për të gjetur
fjalët. Është fleksibël me përdorimin e gjuhës në
marrdhënie shoqërore, akademike e profesionale. Di të hartojë tekste të qarta, të strukturuara mirë me argumente komplekse, duke treguar kështu që është në gjendje të kontrollojë
strukturën e bisedës, pikat kryesore dhe mekanizmat përbërëse të saj.
C2 – I Përparuar i avancuar: Studenti është në
gjendje të kuptojë pa u sforcuar, praktikisht çdo
gjë që dëgjon apo lexon. Di të bëjë një përmbledhje të informacioneve të marra nga burime të
ndryshme, të dëgjuara apo të shkruara duke ristrukturuar në një tekst të qartë argumentat dhe
informacionet. Shprehet në mënyrë spontane,
mjaft rrjedhshëm dhe saktë dhe di të shpjegojë
mirë nuancat e duhura të kuptimit të fjalëve
edhe në situata mjaft komplekse.
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CORSI REGOLARI

KURSE NORMALE

Si tratta di corsi ideali per chi desidera imparare
l’italiano senza particolare fretta, proposti in orari
adatti per chi durante la settimana e la giornata
è impegnato con il lavoro o lo studio.

Janë kurse ideale për çdo person që dëshiron
të mësojë italishten pa ndonjë nxitim të veçantë
dhe ofrohen në orare të përshtatshme nëse gjatë ditës dhe javës ka impenjime pune.

CORSI INTENSIVI

KURSE INTENSIVE

Si tratta di corsi che permettono di imparare più
velocemente la lingua italiana grazie al loro ritmo
sostenuto.

Janë kurse që mundësojnë përvetësim më të
shpejtë të gjuhës italiane falë ritmit të tyre të
përshpejtuar.

Inizio Corsi di Livello elementare (100 ore), elementare/intermedio (110 ore), intermedio e superiore (120 ore)

Fillimi i kurseve të nivelit fillestar (100 orë), fillestar/I mesëm (110 orë), I mesëm dhe I përparuar
(120 orë)

I SESSIONE: 2 ottobre 2017
II SESSIONE: 2 febbraio 2018

SEZONI I: 2 tetor 2017
SEZONI II: 2 shkurt 2018

Si tratta di corsi finalizzati a rendere familiare allo
studente la struttura dell’esame e a rinforzare
alcune conoscenze linguistiche. L’accesso ai
corsi è riservato a chi supera un test di orientamento. Se ne consiglia vivamente la frequenza
al fine di avere risultati positivi all’esame.

Janë kurse që synojnë të familjarizojnë studentin
me strukturën e provimit dhe të përforcojnë disa
njohuri gjuhësore. Regjistrimi në kurs u rezervohet atyre që kalojnë testin e orientimit.
Eshtë tepër i këshillueshëm frekuentimi i kursit
përgatitor me qëllim arritjen e rezultateve pozitive në provim.

4 ore alla settimana, in una o due lezioni:
ottobre 2017 - maggio 2018
sabato 8.30 - 12.30 oppure
martedì e giovedì 18.00 - 20.00

9 ore alla settimana in 3 lezioni:
ottobre 2017 - aprile 2018
lunedì, mercoledì e venerdì
14.00 - 17.00 oppure 17.00 - 20.00

4 orë në javë, në një ose dy leksione:
tetor 2017 - maj 2018
e shtunë 8.30 - 12.30 ose
e martë dhe e enjte 18.00 - 20.00

9 orë në javë, në 3 leksione:
tetor 2017 - prill 2018
e hënë, e mërkurë dhe e premte
14.00 - 17.00 ose 17.00 - 20.00
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CORSI PREPARATORI AL CELI 3

KURSE PËRGATITORE CELI 3

17 ottobre - 16 novembre 2017
1 febbraio - 2 marzo 2018
15 maggio - 14 giugno 2018

17 tetor - 16 nëntor 2017
1 shkurt - 2 mars 2018
15 maj - 14 qershor 2018

Il corso è articolato in 2 lezioni alla settimana di
tre ore ed ha la finalità di rendere familiare allo
studente, che dovrebbe già essere di livello B2,
la struttura dell’esame.
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CORSI PREPARATORI AL CELI 4

KURSE PËRGATITORE CELI 4

17 ottobre - 16 novembre 2017
15 maggio - 14 giugno 2018

17 tetor - 16 nëntor 2017
15 maj - 14 qershor 2018

Kursi është i organizuar me 2 leksione në javë,
me nga 3 orë dhe ka për qëllim të familiarizojë
studentin, tashmë të nivelit B2, me strukturën e
provimit.

Il corso, attivato in caso di almeno 6 iscrizioni, è
tenuto da un insegnante madrelingua e richiede
un elevato impegno individuale dello studente, oltre alla frequenza obbligatoria in classe.
Il corso è articolato in 2 lezioni alla settimana di
tre ore.

Kursi, i aktivizuar në rast regjistrimi të të paktën
6 personave, zhvillohet nga një profesor italian
dhe kërkon një angazhim të lartë individual të
studentit, si dhe frekuentimin e detyrueshëm në
klasë. Kursi është i organizuar me 2 leksione në
javë, me nga tre orë.

CORSI PREPARATORI AL CELI 3

KURSE PËRGATITORE CELI 3

CORSI PREPARATORI AL CELI 5

KURSE PËRGATITORE CELI 5

16 ottobre - 18 novembre 2017
1 febbraio - 2 marzo 2018
14 maggio - 16 giugno 2018

16 tetor - 18 nëntor 2017
1 shkurt - 2 mars 2018
14 maj - 16 qershor 2018

17 ottobre - 16 novembre 2017
15 maggio - 14 giugno 2018

17 tetor - 16 nëntor 2017
15 maj - 14 qershor 2018

Il corso è articolato in 3 lezioni alla settimana e
ha la finalità di rinforzare alcune conoscenze linguistiche e di rendere familiare allo studente la
struttura dell’esame.

Kursi është i organizuar me 3 leksione në javë
dhe ka për qëllim të riforcojë njohuritë gjuhësore e të familiarizojë studentin me strukturën e
provimit.

Il corso, attivato in caso di almeno 6 iscrizioni, è
tenuto da un insegnante madrelingua e richiede
un elevato impegno individuale dello studente,
oltre alla frequenza obbligatoria in classe.
Il corso è articolato in 3 lezioni alla settimana di
3 ore.

Kursi, i aktivizuar në rast regjistrimi të të paktën
6 personave, zhvillohet nga një profesor italian
dhe kërkon një angazhim të lartë individual të
studentit, si dhe frekuentimin e detyrueshëm në
klasë. Kursi është i organizuar me 3 leksione në
javë me nga tre orë.

CORSI PREPARATORI AL CELI 3

KURSE PËRGATITORE CELI 3
(Kurs 100 orë)
e hënë - e premte
14.00 - 17.00 ose 17.00 - 20.00

Principianti (Corso di 100 ore)
3 ore alla settimana:
sabato 8.30 - 11.30

CORSI PER ADOLESCENTI

KURSE PËR ADOLESHENTË

2 ottobre - 17 novembre 2017
16 gennaio - 2 marzo 2018
2 maggio - 15 giugno 2018

2 tetor - 17 nëntor 2017
16 janar - 2 mars 2018
2 maj - 15 qershor 2018

7 ottobre 2017 – 9 giugno 2018

7 tetor 2017 – 9 qershor 2018

Il corso è riservato esclusivamente a chi possiede pienamente il livello B1 e debba svolgere il
programma B2 e la preparazione al CELI 3.

Kursi i rezervohet ekskluzivisht atij që zotëron
plotësisht nivelin B1 dhe duhet të vazhdojë
vetëm programin B2 dhe përgatitjen për Celi 3.

Avanzati (Corso di 100 ore)
3 ore alla settimana:
sabato 8.30 - 11.30

CORSI PER ADOLESCENTI

KURSE PËR ADOLESHENTË

7 ottobre 2017 – 9 giugno 2018

7 tetor 2017 – 9 qershor 2018

CORSI PER BAMBINI

KURSE PËR FËMIJË

(Corso di 30 ore)
martedì e giovedì
14.00 - 17.00 oppure 17.00 - 20.00

(Corso di 50 ore)
martedì, mercoledì e giovedì
14.00 - 17.00 oppure 17.00 - 20.00

(Corso di 100 ore)
lunedì - venerdì
14.00 - 17.00 oppure 17.00 - 20.00

(Kurs 30 orë)
e martë e enjte
14.00 - 17.00 ose 17.00 - 20.00

(Kurs 50 orë)
e martë, e mërkurë e enjte
14.00 - 17.00 ose 17.00 - 20.00

(Corso di 30 ore)
martedì e giovedì 17.00 - 20.00

(Corso di 45 ore)
martedì, mercoledì e giovedì 17.00 - 20.00

Corsi specifici, durata e preventivi su richiesta.

(Kurs 30 orë)
e martë e enjte 17.00 - 20.00

(Kurs 45 orë)
e martë, e mërkurë, e enjte 17.00 - 20.00

Fillestarë (Kurs 100 orë)
3 orë në javë:
e shtunë 8.30 - 11.30

I përparuar (Kurs 100 orë)
3 orë në javë:
e shtunë 8.30 - 11.30

Kurse specifike, kohëzgjatja dhe preventivi sipas
kërkesës.
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CORSI DI LINGUA ITALIANA
PER AZIENDE

KURSE TË GJUHËS ITALIANE
PËR SIPËRMARRJE

CORSO DI LINGUA ALBANESE

KURSE TË GJUHËS SHQIPE

17 ottobre 2017 – 8 febbraio 2018

17 tetor 2017 – 8 shkurt 2018

LEZIONI INDIVIDUALI DI LINGUA
ITALIANA

MËSIME PRIVATE TË GJUHËS
ITALIANE

L’IIC organizza inoltre lezioni individuali appositamente studiate per coloro i quali hanno limitate disponibilità di tempo o vogliono perfezionare singolarmente la conoscenza della lingua
italiana.
Le lezioni prevedono un pacchetto minimo di 10
ore.

Instituti Italian i Kulturës organizon gjithashtu
dhe leksione private të menduara posaçërisht
për të gjithë ata që e kanë kohën të kufizuar dhe
dëshirojnë të përmirësojnë individualisht njohuritë në gjuhën italiane . Leksionet individuale parashikojnë një paketë të përbërë minimalisht prej
10 orësh.

Corsi specifici, durata e preventivi su richiesta.

(Corso di 50 ore)
4 ore alla settimana:
martedì e giovedì 18.00 - 20.00

LEZIONI INDIVIDUALI DI LINGUA
ALBANESE
L’IIC organizza inoltre lezioni individuali appositamente studiate per coloro i quali vogliono
iniziare ad apprendere o perfezionare singolarmente la conoscenza della lingua albanese.
Le lezioni prevedono un pacchetto minimo di 10
ore.

SOSPENSIONE CORSI FESTIVITA’
I corsi saranno sospesi secondo i calendari delle
festività ufficiali italiane ed albanesi, indicati sul
sito dell’Istituto Italiano di Cultura.
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Kurse specifike, kohëzgjatja dhe preventivi sipas
kërkesës.
(Kurs 50 orë)
4 orë në javë:
e martë e enjte 18.00 - 20.00

MËSIME PRIVATE TË GJUHËS SHQIPE
Instituti Italian i Kulturës organizon gjithashtu dhe
leksione private të menduara posaçërisht për të
gjithë ata që e kanë kohën të kufizuar dhe dëshirojnë të përmirësojnë individualisht njohuritë
në gjuhën shqipe italiane. Leksionet individuale
parashikojnë një paketë të përbërë minimalisht
prej 10 orësh.

NDËRPRERJE KURSESH PËR FESTA
Kurset do të ndërpriten sipas kalendarit te festave zyrtare italiane dhe shqiptare, të publikuar ne
sitin e Institutit Italian të Kulturës.

CORSI REGOLARI (4 ore settimanali) OTTOBRE 2017 – MAGGIO 2018
KURSE NORMALE (4 orë në javë) TETOR 2017 – MAJ 2018
Corso
Kursi

Ore
Orët

A1/A2

100

A2/B1

110

B1/B2

120

Giorni e Orario
Ditët dhe Oraret

Sessione
Periudha

Prezzo
Çmimi

sabato 8.30 – 12.30
e shtunë 8.30 – 12.30

7 ottobre – 14 aprile
7 tetor – 14 prill

martedì, giovedì 18.00 – 20.00
e martë, e enjte 18.00 – 20.00

3 ottobre – 5 aprile
3 tetor – 5 prill

sabato 8.30 – 12.30
e shtunë 8.30 – 12.30

7 ottobre – 5 maggio
7 tetor – 5 maj

martedì , giovedì 18.00 – 20.00
e martë, e enjte 18.00 – 20.00

3 ottobre – 24 aprile
3 tetor – 24 prill

sabato 8.30 – 12.30
e shtunë 8.30 – 12.30

7 ottobre – 26 maggio
7 tetor – 26 maj

martedì , giovedì 18.00 – 20.00
e martë, e enjte 18.00 – 20.00

3 ottobre – 19 maggio
3 tetor – 19 maj

18.000 L

19.000 L

20.000 L

CORSI INTENSIVI (9 ore settimanali) OTTOBRE 2017 – APRILE 2018
KURSE INTENSIVE (9 orë në javë) TETOR 2017 – PRILL 2018
Corso
Kursi

Ore
Orët

Giorni e Orario
Ditët dhe Oraret

I Sessione
Sezoni I

II Sessione
Sezoni II

Prezzo
Çmimi

A1/A2

100

lunedì, mercoledì, venerdì
14.00 – 17.00 o 17.00 – 20.00
e hënë, e mërkurë, e premte
14.00 – 17.00 ose 17.00 – 20.00

2 ottobre – 15 dicembre
2 tetor – 15 dhjetor

2 febbraio –
18 aprile
2 shkurt – 18 prill

18.000 L

A2/B1

110

lunedì, mercoledì, venerdì
14.00 – 17.00 o 17.00 – 20.00
e hënë, e mërkurë, e premte
14.00 – 17.00 ose 17.00 – 20.00

2 ottobre – 22 dicembre
2 tetor – 22 dhjetor

2 febbraio –
23 aprile
2 shkurt – 23 prill

19.000 L

B1/B2

120

lunedì, mercoledì, venerdì
14.00 – 17.00 o 17.00 – 20.00
e hënë, e mërkurë, e premte
14.00 – 17.00 ose 17.00 – 20.00

2 ottobre – 12 gennaio
2 tetor – 12 janar

2 febbraio –
30 aprile
2 shkurt – 30 prill

20.000 L
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CORSI PREPARATORI CELI 3
KURSE PËRGATITORE CELI 3
Ore
Orët

Celi 3

Celi 3

Celi 3

Celi 4

Celi
5

30

50

100

30

45

Giorni e Orario
Ditët dhe Oraret
martedì, giovedì
14.00 – 17.00
e martë, e enjte
14.00 – 17.00
martedì, giovedì
17.00 – 20.00
e martë, e enjte
17.00 – 20.00
martedì,
mercoledì giovedì
14.00 – 17.00
e martë, e
mërkurë e enjte
14.00 – 17.00
lunedì, venerdì
14.00 – 17.00
e hënë, e premte
14.00 – 17.00
lunedì, venerdì
17.00 – 20.00
e hënë, e premte
17.00 – 20.00
martedì, giovedì
17.00 – 20.00
e martë, e enjte
17.00 – 20.00
martedì,
mercoledì giovedì
17.00 – 20.00
e martë,
e mërkurë e enjte
17.00 – 20.00

I Sessione
Sezoni I

17 ottobre – 16 novembre
17 tetor – 16 nëntor

16 ottobre – 18 novembre
16 tetor – 18 nëntor

2 ottobre – 17 novembre
2 tetor – 17 nëntor

II Sessione
Sezoni II

III Sessione
Sezoni II

1 febbraio –
2 marzo

15 maggio –
14 giugno

1 shkurt –
2 mars

15 maj –
14 qershor

1 febbraio –
2 marzo

14 maggio –
16 giugno

1 shkurt –
2 mars

14 maj –
16 qershor

16 gennaio –
2 marzo

23 aprile –
16 giugno

16 janar –
2 mars

23 prill –
16 qershor

15 maggio –
14 giugno

17 ottobre – 16 novembre
17 tetor – 16 nëntor

15 maj –
14 qershor
15 maggio –
14 giugno

17 ottobre – 16 novembre
17 tetor – 16 nëntor

15 maj –
14 qershor

Prezzo
Çmimi

7.000 L
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CORSI PER BAMBINI ( 5-9 anni)
(Corsi specifici, durata e preventivi su richiesta)
KURSE PËR FËMIJË (5-9 vjeç)
(Kurse specifike, kohëzgjatja dhe preventivi sipas kërkesës)

CORSI DI LINGUA ITALIANA PER PER AZIENDE
(Corsi specifici, durata e preventivi su richiesta)
KURSE TË GJUHËS ITALIANE PËR SIPËRMARRJE
(Kurse specifike, kohëzgjatja dhe preventivi sipas kërkesës)

CORSI DI LINGUA ALBANESE
KURSE TË GJUHËS SHQIPE

11.500 L

18.000 L

Corso di lingua
albanese
Kurs i gjuhës
shqipe

Ore
Orët

Giorni e Orario
Ditët dhe Orarët

Sessione Unica
Sezon i vetëm

Prezzo
Çmimi

50

martedì, giovedì
18.00 – 20.00
e martë, e enjte
18.00 – 20.00

17 ottobre – 8 febbraio
17 tetor – 8shkurt

25.000 L

LEZIONI INDIVIDUALI
MËSIME PRIVATE

7.000 L

9.000 L

CORSI PER ADOLESCENTI (10 – 14 anni) OTTOBRE 2017 – GIUGNO 2018
KURSE PËR ADOLESHENTË (10 – 14 vjeç) TETOR 2016 – QERSHOR 2017
Corso
Kursi

Ore
Orët

Giorni e Orario
Ditët dhe Orarët

Sessione
Sezoni

Prezzo
Çmimi

Principianti
Fillestarë

100

sabato 8.30 – 11.30
e shtunë 8.30 – 11.30

7 ottobre – 9 giugno
7 tetor – 9 qershor

20.000 L

Avanzati
I përparuar

100

sabato 8.30 – 11.30
e shtunë 8.30 – 11.30

7 ottobre – 9 giugno
7 tetor – 9 qershor

20.000 L

Ore
Orët

Prezzo
Çmimi

Lezioni individuali di lingua italiana
Mësime private të gjuhës italiane

10

18.000 L

Lezioni individuali di lingua albanese
Mësime private të gjuhës shqipe

10

20.000 L

L’acquisto dei libri non è incluso nel tariffario indicato.
Blerja e librave nuk është e përfshirë në tarifat e mësipërme.
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CERTIFICATO DI CONOSCENZA
DELLA LINGUA ITALIANA
L’Istituto Italiano di Cultura dal 2003 è sede ufficiale degli esami CELI dell’Università per Stranieri di Perugia. I Certificati di conoscenza della
lingua italiana (CELI) attestano competenze e
capacità d’uso della lingua e sono spendibili in
ambito di lavoro e di studio.
Sono articolati in 6 livelli sul modello del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue
(QCER) da CELI Impatto – A1, CELI 1 – A1 a
CELI 5 – C2.
VALORE DELLE CERTIFICAZIONI CELI
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca italiano riconosce il CELI 3
come certificato valido per attestare la conoscenza della lingua italiana necessaria per
iscriversi all’Università in Italia nell’ambito del
contingente che ciascuna Università destina
agli studenti stranieri.
Il CELI 4 e il CELI 5 vengono altresì
riconosciuti come certificati validi per
attestare la conoscenza della lingua
italiana a parità di condizioni con gli studenti
italiani, al di fuori dal contingente riservato
agli studenti stranieri.
Ogni Facoltà può ovviamente richiedere
specifici test di ingresso.
In base al DM n.52 del 3.12.2015 del
Ministero dell’Istruzione e dello Sport albanese, il possesso della certificazione Celi 2
(LivelloB1), Celi 3 (livello B2) e Celi 4 (livello
C1) è ritenuto valido ai fini dell’iscrizione al
secondo e al terzo ciclo universitario.

ÇERTIFIKIME TË GJUHËS ITALIANE
Instituti Italian i Kulturës, që nga viti 2003, është seli zyrtare e provimeve CELI të Universitetit
për të Huaj të Perugia-s. Çertifikatat e njohjes
së gjuhës italiane (CELI) vërtetojnë kompetenca
dhe aftësi të përdorimit të gjuhës dhe janë të
shfrytëzueshme për punë dhe studim.
Artikulohen në 6 nivele sipas modelit të Kuadrit
të Përbashkët Europian të Referimit për gjuhët
(QCER), nga CELI Përqasje – A1, CELI 1 - A1 a
CELI 5 – C2.

VLERA E ÇERTIFIKATAVE
CELI
Ministria Italiane e Arsimit, Universitetit dhe
e Shkencës njeh CELI 3 si çertifikatë të
vlefshme për të vërtetuar njohjen e gjuhës
italiane e nevojshme kjo, për t’u regjistruar
në Universitet në Itali brenda kontingjentit që
secili Universitet përcakton për studentët e
huaj.
CELI 4 dhe CELI 5 njihen gjithashtu si çertifikata të vlefshme për të vërtetuar njohjen
e gjuhës italiane në kushte të barabarta me
studentët italianë, jashtë kontingjentit të
përcaktuar për studentët e huaj.
Çdo Fakultet mundet natyrisht të kërkojë
teste specifike pranimi.
Sipas Dekretit Ministerial nr.52 datë
3.12.2015 lëshuar nga Ministria shqiptare e
Arsimit dhe Sporteve, posedimi I çertifikatës
Celi 2 (niveliB1), Celi 3 (niveli B2) e Celi 4
(niveliC1) konsiderohet i vlefshëm për t’u
regjistruar në ciklin universitar të nivelit të
dytë dhe të tretë.
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20 novembre 2017:
Celi 1
Celi 5 (tutti i livelli)
ISCRIZIONI
1 settembre - 10 ottobre 2017

20 nëntor 2017:
Celi 1
Celi 5 (të gjitha nivelet)
REGJISTRIMET
1 shtator - 10 tetor 2017

03 marzo 2018:
Celi 1
Celi 3
ISCRIZIONI
2 - 31 gennaio 2018

03 mars 2018:
Celi 1
Celi 3
REGJISTRIMET
2 - 31 janar 2018

18 giugno 2018:
Celi 1
Celi 5 (tutti i livelli)
ISCRIZIONI
16 aprile - 11 maggio 2018

18 qershor 2018:
Celi 1
Celi 5 (të gjitha nivelet)
REGJISTRIMET
16 prill - 11 maj 2018

Gli studenti sono obbligati a sostenere un test di
orientamento prima dell’iscrizione, in modo da
poter essere indirizzati al livello di esame adeguato alle loro effettive competenze e ridurre la
percentuale di insuccessi. I candidati interessati
a sostenere l’esame che non avessero superato
il test di orientamento, possono comunque presentarsi. Tuttavia, per avere dei risultati positivi
all’esame, è vivamente consigliata la frequenza
a un Corso preparatorio.

Është e detyrueshme që para se të rregjistrohen, studentët të kryejnë një test orientues,
në mënyrë që t’i drejtojë kandidatët drejt nivelit
të provimit të përshtatshëm me kompetencat e
tyre efektive dhe që të ulë përqindjen e rezultateve negative. Kandidatët e interesuar të japin provimin dhe që nuk e kanë kaluar testin e orientimit
mund të regjistrohen njësoj. Megjithatë, për të
pasur rezultate pozitive në provim, u këshillohet
shumë ndjekja e një kursi përgatitor.

1. presentarsi con un documento di identità
(passaporto o carta di identità o patente) in
originale e in fotocopia.
2. pagare una tassa di 55 Euro.

1. paraqitja e një dokumenti identifikimi
(pashaportë, kartë identiteti ose patentë) në
origjinal ose fotokopje.
2. pagesa e një shume prej 55 Euro.
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CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME
LINGUA STRANIERA

ÇERTIFIKIME TË GJUHËS ITALIANE SI
GJUHË E HUAJ

L’Istituto Italiano di Cultura, dal settembre 2012
è sede ufficiale degli esami CILS dell’Università
per Stranieri di Siena. I Certificati di conoscenza
della lingua italiana (CILS) attestano competenze
e capacità d’uso della lingua e sono spendibili in
ambito di lavoro e di studio e sono articolati in 6
livelli sul modello del Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le lingue (QCER).

Instituti Italian i Kulturës, që nga viti 2012, është seli zyrtare e provimeve CILS të Universitetit për të Huaj të Siena -s. Çertifikatat e njohjes
së gjuhës italiane (CILS) vërtetojnë kompetenca dhe aftësi të përdorimit të gjuhës dhe janë
të shfrytëzueshme për punë dhe studim. Artikulohen në 6 nivele sipas modelit të Kuadrit
të Përbashkët Europian të Referimit për gjuhët
(QCER).

VALORE DELLE CERTIFICAZIONI CILS

VLERA E ÇERTIFIKATAVE
CILS

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca italiano riconosce il CILS DUE
– B2 come certificato valido per attestare la
conoscenza della lingua italiana necessaria
per iscriversi all’Università in Italia nell’ambito del contingente che ciascuna Università
destina agli studenti stranieri.
In base al DM n.52 del 3.12.2015 del
Ministero dell’Istruzione e dello Sport albanese, il possesso della certificazione Cils 1
(livello B1), Cils 2 (livello B2) e Cils 3 (livello
C1) è ritenuto valido ai fini dell’iscrizione al
secondo e al terzo ciclo universitario.

Ministria Italiane e Arsimit, Universitetit dhe e
Shkencës njeh CILS DUE – B2 si çertifikatë
të vlefshme për të vërtetuar njohjen e gjuhës
italiane e nevojshme kjo, për t’u regjistruar
në Universitet në Itali brenda kontingjentit që
secili Universitet përcakton për studentët e
huaj.
Sipas Dekretit Ministerial nr.52 datë
3.12.2015 lëshuar nga Ministria shqiptare e
Arsimit dhe Sporteve, posedimi I çertifikatës
Cils 1 (niveli B1), Cils 2 (niveli B2) e Cils 3
(niveli C1) konsiderohet i vlefshëm për t’u
regjistruar në ciklin universitar të nivelit të
dytë dhe të tretë.
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5 dicembre 2017:
Cils A1
Cils Quattro - C2
ISCRIZIONI
1 - 27 ottobre 2017

5 dhjetor 2017:
Cils A1
Cils Katër - C2
REGJISTRIMET
1 - 27 tetor 2017

7 giugno 2018:
Cils A1
Cils Quattro - C2
ISCRIZIONI
1 - 27 aprile 2018

7 qershor 2018:
Cils A1
Cils Katër - C2
REGJISTRIMET
1 - 27 prill 2018

1. presentarsi con un documento di identità
(passaporto o carta di identità o patente) in
originale e in fotocopia.
2. pagare la tassa in Euro secondo il livello
appropriato.

1. paraqitja e një dokumenti identifikimi
(pashaportë, kartë identiteti ose patentë) në
origjinal ose fotokopje.
2. pagesa e shumës në Euro sipas nivelit të
duhur.

Per maggiori informazioni si prega di prendere contatti con l’Istituto Italiano di Cultura.
Për më tepër informacione jeni të lutur të kontaktoni Institutin Italian të Kulturës.
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CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA IN
DIDATTICA DELL’ITALIANO
A STRANIERI

ÇERTIFIKIME TË KOMPETENCËS NË
DIDAKTIKË TË ITALISHTES
PËR TË HUAJ

In base ad una Convenzione stipulata nel 2012
con l’Università per Stranieri di Siena, l’Istituto
Italiano di Cultura di Tirana organizza ogni anno
due corsi di preparazione agli esami DITALS, di
primo e di secondo livello, ed è altresì sede d’esame.

Në bazë të një marrëveshjeje të firmosur në vitin 2012 me Universitetin për të Huaj në Siena,
Instituti Italian i Kulturës në Tiranë organizon dy
kurse përgatitore për Provimet Ditals të nivelit të
I dhe të II dhe është gjithashtu seli e Provimeve.

(30 ore)

(30 orë)

I corsi preparatori sono attivati, per ciascun livello, in presenza di almeno 6 iscrizioni, e sono
tenuti da una docente madrelingua specializzata
nella formazione iniziale e continua degli insegnanti di Lingue straniere. Essi richiedono un
elevato impegno individuale oltre la frequenza
obbligatoria (necessaria per poter sostenere l’esame finale). Per agevolare la frequenza dei corsisti, i corsi sono articolati in giornate intensive,
di solito il sabato, della durata di 6 ore ciascuna.

Kurset përgatitore janë aktivizuar, për çdo nivel, në praninë e të paktën 6 regjistrimeve dhe
mbahen nga një mësuese italiane e specializuar në formimin fillestar dhe të vazhdueshëm
të mësuesve të gjuhëve të huaja. Ato kërkojnë
një përpjekje të lartë individuale përtej pjesëmarrjes së detyrueshme (e domosdoshme për të
dhënë provimin përfundimtar). Për të lehtësuar
pjesëmarrjen e studentëve, kurset janë të ndara
në ditë intensive, zakonisht të shtunave, me një
kohëzgjatje prej 6 orësh secila.

17 novembre 2017:
DITALS I
ISCRIZIONI
1 - 30 settembre 2017

17 nëntor 2017:
DITALS I
REGJISTRIMET
1 - 30 shtator 2017

20 aprile 2018:
DITALS I
ISCRIZIONI
1 - 28 febbraio 2018

20 prill 2018:
DITALS I
REGJISTRIMET
1 - 28 shkurt 2018
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23 febbraio 2018:
DITALS II
ISCRIZIONI
11 dicembre 2017 - 10 gennaio 2018

23 shkurt 2018:
DITALS II
REGJISTRIMET
11 dhjetor 2017 - 10 janar 2018

20 luglio 2018:
DITALS II
ISCRIZIONI
7 maggio - 7 giugno 2018

20 korrik 2018:
DITALS II
REGJISTRIMET
7 maj - 7 qershor 2018

DITALS I LIVELLO

DITALS NIVELI I

La Certificazione DITALS di I livello attesta una
competenza di base in ambito glottodidattico e
una competenza specifica mirata a un particolare profilo di destinatari: bambini, adolescenti,
adulti e anziani, immigrati, studenti universitari,
apprendenti di origine italiana, apprendenti di
madrelingua omogenea.

Çertifikimi DITALS i nivelit I vërteton një kompetencë bazë rreth glotodidaktikës dhe një
kompetencë specifike që synon për një profil
të veçantë adresuesish: fëmijë, adoleshentë, të
rritur e të moshuar, migrantë, studentë universitar, nxënës me origjinë italiane, nxënës me gjuhë
amtare homogjene.

DITALS II LIVELLO

DITALS NIVELI II

La Certificazione DITALS di II livello certifica
una competenza avanzata in didattica dell’italiano a stranieri e si rivolge a docenti che sono in
grado di operare in qualsiasi contesto di insegnamento e con qualsiasi gruppo di apprendenti. Alcuni tra i prerequisiti richiesti per l’ammissione all’esame di II livello possono essere sostituiti
dalla Certificazione di I livello.

Çertifikimi DITALS i nivelit II vërteton një kompetencë të avancuar në didaktikën e gjuhës italiane për të huaj dhe u drejtohet profesorëve që
punojnë në çfarëdo lloj konteksti mësimdhënieje e me çfarëdo lloj grupi nxënësish. Disa nga
kushtet paraprake të kërkuara për pranimin në
provimin e nivelit II mund të zëvendësohen nga
Çertifikimi i nivelit I.

Per maggiori informazioni si prega di prendere contatti con l’Istituto Italiano di Cultura e di
consultare il sito internet dell’Università per Stranieri di Siena: http://ditals.unistrasi.it
Për më tepër informacione jeni të lutur të kontaktoni Institutin Italian të Kulturës dhe konsultoni sitin e internetit të Universitetit për të Huaj të Siena-s: http://ditals.unistrasi.it

CERTIFICAZIONI DELL’UNIVERSITA’
DI ROMA TRE

ÇERTIFIKATAT E UNIVERSITETIT
ROMA TRE

L’Istituto Italiano di Cultura è altresì sede degli
esami di certificazione
dell’Università Roma Tre, offerti per i seguenti
livelli: A2 (base.IT), B1 (ele.IT),B2 (int.IT), C2 (IT).

Instituti Italian i Kulturës është gjithashtu seli zyrtare e provimeve të Universitetit Roma Tre, të
ofruar për nivelet: A2 (bazë.IT), B1 (elem.IT), B2
(mbi mes.IT), C2 (IT).

Informazioni a richiesta.

Informacione sipas kërkesës.

Istituto Italiano di Cultura
Palazzo della Cultura, II Piano,
Piazza Skënderbej – 1010 TIRANA
Segreteria Corsi e orario di ricevimento
dal lunedì al venerdì: 10-13 / 14-17
www.iictirana.esteri.it
corsi.iictirana@esteri.it / iictirana@esteri.it
tel: +355 4 2390013 / +355 4 2379580

Instituti Italian i Kulturës
Pallati i Kulturës, Kati II,
Sheshi Skënderbej – 1010 TIRANË
Zyra e kurseve dhe orari i pritjes për Publikun
e hënë - e premte: 10-13 / 14-17
www.iictirana.esteri.it
corsi.iictirana@esteri.it / iictirana@esteri.it
tel: +355 4 2390013 / +355 4 2379580

