Gjermanisht
në regjionin Basel

Gjermanisht
në regjionin Basel

Informacione të tjera:

Dëftuesi i botimit
Botuesi:
Koncept:
Dizajn dhe printim:

Sprachschulen der Region Basel
GGG Ausländerberatung Basel
Job Factory Basel

Mund të porositet në kantonin Basel-Stadt

Mund të porositet në kantonin Basel-Landschaft
Ausländerdienst

		
Eulerstrasse 26
4051 Basel

Bahnhofstrasse 16
4133 Pratteln

integration@ggg-ab.ch
www.ggg-ab.ch

info@ald-bl.ch
www.ald-bl.ch

Tel. 061 206 92 22

Tel. 061 827 99 00

Botim i ri 2014

Broshurë informacioni e shkollave të gjuhëve

www.integration-bsbl.ch (me kërkimin e kurseve të gjermanishtes)
www.entwicklung.bs.ch/integration

x

Allgemeine Gewerbeschule

x

Arcadia Sprachschule Basel GmbH

x

Ausländerdienst Baselland ald

x

Bénédict-Schule Basel

x

Berlitz Schools of Languages AG

x

ECAP Basel

x

Gemeinde Riehen mit K5 Basel
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inlingua Sprachschule

x
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K5 Basler Kurszentrum

x

x

x

Klubschule Migros

x

x

x

x

NSH Bildungszentrum

x

x

Sprachstudio Severin

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verein Mitenander vorwärts

x

x

x

x
x

x

Speciale
Adresa
Nga fillestarët/fillestaret deri në B2, këshillim individual
Gempenstrasse 27
në rast të kërkimit të profesionit dhe të vendeve për
4053 Basel
mësimin e profesionit, përkujdesje për fëmijët

Telefon, mail

Internet

061 361 85 88
info@absm.ch

www.absm.ch

x

x

telc-Qendra e provimeve, orë ushtrimesh me
përkujdesje, kurse të shkrimit dhe të shqiptimit,
përkujdesje për fëmijët

Schifflände 3
4051 Basel

058 440 90 90
info@academia-schweiz.ch

www.academia-schweiz.ch

x

x

Fillimi i kurseve në gusht dhe në janar, kurse të gjermanishtes nga A1 deri C2, kurse me certifikatë telc

Vogelsangstrasse 15
4058 Basel

061 695 61 11
ags@bs.ch

www.agsbs.ch

x

Niveli A1–C2, kurse intensive, drejtshkrim, kurse
aplikimi, kurse në lidhje me profesionin

Weisse Gasse 6
4001 Basel

061 263 10 15
info@arcadia-schule.ch

www.arcadia-schule.ch

x

x

Kurse për njohurinë e shtetit, kurse për temën e
komunikimit ndërkulturor, trajnim i shqiptimit,
atelie e të shkruarit

Bahnhofstrasse 16
4133 Pratteln

061 827 99 00
info@ald-bl.ch

www.ald-bl.ch

x

x

Kurse intensive, kurse biznesi, kurse për fëmijë,
aktivitete kulturore, orë ushtrimesh me përkujdesje

Elisabethenanlage 9
4051 Basel

061 202 12 12
info@benedict-basel.ch

www.benedict-basel.ch

x

x

Grupet A1–B2; çdo ditë në mëngjes dhe në mbrëmje,
TELC, e-Learning, seminare ndërkulturore

Gerbergasse 4
4051 Basel

061 226 90 40
basel@berlitz.ch

www.berlitz.ch

x

x

Kurse të shqiptimit dhe të shkrimit, gjermanisht për
Clarastrasse 17
grupe të profesioneve të ndryshme, biseda këshilluese
4005 Basel
falas

061 690 96 26
infobs@ecap.ch

www.ecap.ch/Basel

Gjermanishte intensive për gra (fillestare) me
informacione për jetën në Riehen dhe Bettingen

Wettsteinstrasse 1
4125 Riehen

061 646 82 51
gabrielle.pluess@riehen.ch

www.riehen.ch

Niveli A1–C1. Kurse të gjermanishtes së Baselit
(dialektit të Basel-it). Ulje e kostove të kurseve për
të papunët, vajzat «au pair» dhe studentët

Eisengasse 5
4051 Basel

061 261 80 63
info@ggg-kurse.ch

www.ggg-kurse.ch

x

GGG Kurse

Volkshochschule beider Basel

Qendra e përgatitjes për provimet telc/Goethe

x

Qendra e provimeve telc/Goethe

Kurse të firmave

Kurse të alfabetizimit

x

Gjermanishtja e Zvicrës

academia Sprach- und Lernzentrum

Kurse për femra

Mësim individual

x

Biseda

ABSM

me përkujdesjen për fëmijët

Kurset e të shtunës

Klasifikimi i certifikimit

Ofruesit e kurseve

x

Kategorizimi individual A1–C2, kurse gjysmëintensive
Dufourstrasse 50
x dhe intensive, kurse gjatë semestrit, grupe të vogla
4052 Basel
(3-6 persona)

x

x

Reduktimi i çmimit sipas të ardhurave, dhomë me PC,
kurse të gjermanishtes dhe të integrimit, kurse
të leverdishme fillestare

Gundeldingerstrasse 161 061 365 90 20
www.k5kurszentrum.ch
4053 Basel
briefkasten@k5kurszentrum.ch

x

x

x

Diploma ndërkombëtare: Përgatitja nga niveli A2
deri C2 / aktivitete të integrimit

Jurastrasse 4
4053 Basel

058 575 87 00
klubschule@migrosbasel.ch

www.klubschule.ch

x

x

x

Qendra zyrtare e provimeve Goethe, trajnim për
provimet me ekspertë, kurs intensiv/kurs nate A1–C2

Elisabethenanlage 9
4051 Basel

061 202 12 02
info@nsh.ch

www.nsh.ch

x

Gjermanisht në spital, ndihmë për nxënësit, punë
diplome, Human Emotional Method

Leonhardsstrasse 38
4051 Basel

061 281 85 40
info@sprachstudio-severin.ch

www.sprachstudioseverin.ch

Në Riehen, niveli A1–B2, kurse bashkëbisedimesh
gjatë paraditeve dhe mbrëmjeve, qendra e provimeve

Kornfeldstrasse 52
4125 Riehen

078 845 95 79
info@mvdk.ch

www.mvdk.ch

061 269 86 66
vhsbb@unibas.ch

www.vhsbb.ch

x

Kurse në atelie B1, C1 dhe C2; stilistikë dhe gramatikë Kornhausgasse 2
C2; lexim dhe shkrim për fëmijë të brezit të dytë
4051 Basel

061 278 99 33
www.inlingua.ch
sprachkurse@inlingua-basel.ch

