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Niveau Përshkrim Ort/ Organisator Zeit 

Deutsch für 

AnfängerInnen 

Kjo ofertë i drejtohet kryesisht grave 
dhe burrave me fëmijë. 

 
Për shkak të njohurive të ndryshme të 

gjuhës kursi do të zhvillohet në dy 
nivele të ndryshme, secili nga 2 orë në 
javë. 

 
Përmbajtjet mësimore: Zgjerim i 

njohjes së gjuhës mbi bazat e 
strukturave gramatikore duke iu 
referuar temave: shkolla, shëndeti, 

buxheti, etj.  
 

Përkujdesje për fëmijët – një grupë 
fëmijësh të moshave të ndryshme (2-8 
vjeç) do të ketë mbështetje gjuhësore, 

sociale dhe motorike përmes 
vjershave, këngëve dhe lojave. Temat: 

stinët e vitit, kafshët, uji, dielli, hëna, 
etj. 

DorfHus, 
Spiezbergstr. 3, 

3700 Spiez 
 

Verantwortliche  
Rosmarie Mani, Bühlstutz 7A, 3700 
Spiez, Projektleiterin, 033 654 60 04 

 
Karin Imesch, Ringstrasse 30, 3700 

Spiez, Kinderbetreuung, 033 654 0354 
 
Anbieter: 

Verein Frauen- und Kinderförderung: 
Konrad Schüpbach, Breitenweg 22, 3700 

Spiez, Präsident, 033 654 53 78 

Dienstag 
13.30 Uhr 

 
Kinderbetreuung 

möglich bis 17.00 Uhr 



Ju mësoni të kuptoheni në situata të 
thjeshta të përditshmërisë, përparoni 
hap pas hapi dhe gëzoheni për 

sukseset tuaja.  
Ndërrim i mundshëm pas fillimit të 

semestrit 17.09.2015 
Informata mbi pagesën e kursit në 
www.vhsn.ch 

Kursort: NOSS Schulzentrum,  

 
Schlösslistrasse 7, Spiez 

 
Kursorganisator: 
Volkshochschule Spiez – 

Niedersimmental 
www.vhsn.ch 

Montag 

12.10.2015 
18.15 – 19.51 Uhr 

Niveau A1 Ju mësoni, të kuptoheni në situatat e 
përditshmërisë dhe gjithashtu ta 

zotëroni gjuhën e shkruar gjermane.Ju 
mësoni me synim të caktuar që të 

mund të përfitoni sa më shpejt të jetë 
e mundur nga përparimet tuaja. Telc-
Zertifikatskursen 

Ndërrim i mundshëm pas fillimit të 
semestrit 17.09.2015 

Informata mbi pagesën e kursit në 
www.vhsn.ch 

Kursort: NOSS Schulzentrum, 
Schlösslistrasse 7, Spiez 

 
Kursorganisator: 

Volkshochschule Spiez – 
Niedersimmental 
 

Dienstag 
13.10.2015 

18.00 – 19.30 Uhr 
 

Freitag 
16.10.2015 
18.00 – 19.30 Uhr 

Niveau A2 Pa stres përpunoni bazat e gjuhës  

gjermane me mjetin mësimor «Schritte 
plus». Ndërkohë që ju flisni,lexoni, 

dëgjoni e shkruani, edhe angazhoheni 
me situatat e rëndësishme të 
përditshmërisë. Shumë forma të të 

ushtruarit me lojë dhe argëtim jua 
bëjnë të këndshme gramatikën. 

 
Telc-Zertifikatskursen 
 

 
 

Kursort: NOSS Schulzentrum, 

Schlösslistrasse 7, Spiez 

 

Kursorganisator: 
Volkshochschule Spiez – 
Niedersimmental 

Donnerstag 

15.10.2015 
18.15 – 19.50 Uhr 

http://www.vhsn.ch/
http://www.vhsn.ch/


Ndërrim i mundshëm pas fillimit të 

semestrit 17.09.2015 
Informata mbi pagesën e kursit në 

www.vhsn.ch 

Niveau A1/A2 Kjo ofertë i drejtohet kryesisht grave 
dhe burrave me fëmijë. 

 
Për shkak të njohurive të ndryshme të 
gjuhës kursi do të zhvillohet në dy 

nivele të ndryshme, secili nga 2 orë në 
javë. 

 
Përmbajtjet mësimore: Zgjerim i 
njohjes së gjuhës mbi bazat e 

strukturave gramatikore duke iu 
referuar temave: shkolla, shëndeti, 

buxheti, etj.  
 
 

Mundësohet edhe përkujdesje për 
fëmijët – një grupë fëmijësh të 

moshave të ndryshme (2-8 vjeç) do të 
ketë mbështetje gjuhësore, sociale dhe 
motorike përmes vjershave, këngëve 

dhe lojave. Temat: stinët e vitit, 
kafshët, uji, dielli, hëna, etj. 

DorfHus, 
Spiezbergstr. 3, 

3700 Spiez 
 
Verantwortliche  

Rosmarie Mani, Bühlstutz 7A, 3700 
Spiez, Projektleiterin, 033 654 60 04 

 
Karin Imesch, Ringstrasse 30, 3700 
Spiez, Kinderbetreuung, 033 654 0354 

 
Anbieter: 

Verein Frauen- und Kinderförderung: 
Konrad Schüpbach, Breitenweg 22, 3700 
Spiez, Präsident, 033 654 53 78 

Dienstag 
13.30 Uhr 

 
Kinderbetreuung 
möglich bis 17.00 Uhr 

 
 

http://www.vhsn.ch/

