
Mundësi të tjera për të mësuar gjuhën 
sllovene nëpërmjet Shërbimit të 
Punësimit të Sllovenisë:

TRAJNIMI (një kurs): Gjuha sllovene për të huaj, 
nivelet I deri në III.

Çdo nivel përfshin 60 orë. 

Për më shumë informacion mbi trajnimin (një kurs), 
takohuni me këshilltarin tuaj personal pranë shër-
bimit të punësimit ku jeni regjistruar. 

Mundësi të tjera për të mësuar 
gjuhën sllovene: 

Përveç kurseve të gjuhës për të cilat mund të ap-
likoni nëpërmjet Shërbimit të Punësimit, ka dhe 
kurse të tjera për gjuhën sllovene.

Kërkoni në njësinë administrative më të afërt 
nëse jeni apo jo të pranueshëm për t’iu bashkuar 
programit të Integrimit Fillestar për të Huajt në 
kohëzgjatjen deri në 180 orë, i cili është menduar 
për shtetasit e vendeve të treta. Më shumë infor-
macion mbi kursin mund të gjendet në faqen e 
internetit më poshtë, ku gjithashtu ka një listë të 
ofruesve rajonalë të programit: 
https://infotujci.si/en/integration-into-
slovenian-society/free-slovenian-language-
courses/

Niveli fillestar (A1) 
Gjuha sllovene

Informacion mbi kursin e gjuhës 
sllovene dhe provimin e aftësisë 
në gjuhës sllovene

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

PROVIMI:

• Kompensimi i transportit – shpenzimet e 
udhëtimit vajtje-ardhje për çdo ditë të pjesë-
marrjes tuaj reale në provim janë 0,16 Euro 
për çdo kilometër distancë nga vendbanimi 
juaj deri në vendin e provimit (kur distanca 
ndërmjet dy vendeve është të paktën 1 kilo-
metër në një drejtim).

Si të bëheni pjesë e programit:

Takohuni me këshilltarin tuaj personal pranë 
shërbimit të punësimit ku jeni regjistruar. Ai do 
t’ju ndihmojë të përgatisni formularin e aplikimit, 
i cili do paraqitet tek ofruesi i programit. Ai do 
t’ju njoftojë gjithashtu për oraret e kurseve dhe 
provimeve. 

Informacioni mbi datat e planifikuara të provi-
meve (si dhe të një modeli të provimit) është 
publikuar në faqen e internetit të Qendrës për 
Gjuhën Sllovene si Gjuhë e Dytë dhe e Huaj:  
https://centerslo.si/

Regjistrimi për provim duhet të bëhet 
të paktën 10 ditë përpara provimit! 

Disa ofrues të provimeve ofrojnë qendra mësimi 
autodidakt (QMA), ku ofrohen konsultime dhe 
përgatitje për provim. Këshilltari juaj në Shërbimin 
e Punësimit të Sllovenisë do t’ju drejtojë te një 
QMA. 



Niveli fillestar (A1) 
Gjuha sllovene
Trajnimi dhe provimi
 
Gjatë programit, do të fitoni njohuri të nivelit fillestar 
të gjuhës sllovene, të cilat janë tejet të rëndësishme 
për integrimin tuaj në tregun e punës në Slloveni. 
Përmirësimi i aftësive gjuhësore do të rrisë sukse-
sin e aplikimeve tuaja për punë, do të përmirësojë 
komunikimin tuaj në jetën e përditshme dhe përf-
shirjen tuaj në jetën sociale në përgjithësi. Certifika-
ta e marrë për nivelin fillestar (A1) të gjuhës sllovene 
përbën një dokument të vlefshëm, i cili mund të 
përdoret për qëllime zyrtare ose private.

Për shtetasit e vendeve të treta, kalimi me 
sukses i provimit të gjuhës sllovene brenda 
një viti nga regjistrimi me Shërbimin e Pu-
nësimit të Sllovenisë është i detyrueshëm.

Kush mund të aplikojë për programin:

Ju mund të aplikoni nëse jeni të regjistruar si një 
person i papunë dhe si shtetas i huaj:

• shtetasit e vendeve të treta: shtetasve të 
vendeve të treta u kërkohet të kalojnë provi-
min e nivelit fillestar (A1) të gjuhës sllovene 
si gjuhë e dytë dhe e huaj brenda një viti 
nga regjistrimi në Shërbimin e Punësimit të 
Sllovenisë.

• shtetasit e BE-së: dhënia e provimit nuk është 
një kusht për t’u regjistruar si një person i pa-
punë, por marrja e certifikatës do jetë provë që 
jeni duke kërkuar për punë në mënyrë aktive.

Kujt nuk i kërkohet t’i nënshtrohet 
provimit të nivelit fillestar:

• nëse keni përfunduar provimin e gjuhës sllo-
vene si gjuhë e dytë dhe e huaj të nivelit bazë 
ose të ndërmjetëm (A2 e lart), ose

• nëse keni ndjekur ndonjë nivel arsimi formal 
në Slloveni.

Në këtë rast, ju lutemi paraqiteni dëftesën tuaj zyr-
tare te këshilltari juaj personal.

Çfarë do të fitoni nga regjistrimi në 
program:

• kompetenca gjuhësore (lexim, shkrim, dëgjim 
dhe të folur në gjuhën sllovene në nivelin fill-
estar (A1)),

• certifikatën e nivelit fillestar (A1) të gjuhës sllo-
vene, që përbën një dokument të vlefshëm dhe 
që mund të përdoret për qëllime zyrtare ose 
private,

• mundësi më të mira punësimi dhe bashkëpun-
im më të mirë në vendin e punës,

• kompetencë më të mirë për komunikim në situ-
atat e përditshme dhe në përgjithësi për pjesë-
marrjen në shoqëri.

Përmbajtja e programit:

• TRAJNIMI (një kurs): Gjuha sllovene si gjuhë 
e dytë dhe e huaj – niveli fillestar (A1).

 Kohëzgjatja e kursit: 120 - 180 orë. 

• PROVIMI: Provimi i nivelit fillestar (A1) të 
gjuhës sllovene.

 Kohëzgjatja: 1 ditë (2 ditë në raste të veçan-
ta). Provimi konsiston në një test leximi, shkri-
mi, dëgjimi dhe të foluri në gjuhën sllovene. 

Programi është pa pagesë. Shërbimi i Punësimit 
i Sllovenisë ju mundëson pjesëmarrjen një 
herë në trajnim (një kurs) dhe dhënien e 
provimit një herë. Ndjekja e trajnimit (kursit) 
nuk është kusht i domosdoshëm për dhënien 
e provimit. Ju mund të jepni vetëm provimin.

Nëse nuk jeni në gjendje të komunikoni me 
shkrim dhe nuk keni frekuentuar të paktën 
6 klasa të shkollës fillore, mund të jepni 
provimin vetëm për komunikimin e folur 
në nivelin fillestar (A1) të gjuhës sllovene.

Çfarë do t’ju rimbursohet për 
pjesëmarrjen:

Ne mund t’ju rimbursojmë shpenzimet e më-
poshtme në bazë mujore për muajin e kaluar:

TRAJNIMI (një kurs):

• Kompensimi i transportit – shpenzimet e 
udhëtimit vajtje-ardhje për çdo ditë të pjesë-
marrjes tuaj reale në trajnim janë 0,16 Euro 
për çdo kilometër distancë nga vendbanimi 
juaj deri në vendin e trajnimit (kur distanca 
ndërmjet dy vendeve është të paktën 1 kilo-
metër në një drejtim).

• Kompensimi i aktivitetit – mbulimi i 
pjesshëm i kostove të pjesëmarrjes në pro-
gram, i cili paguhet 1,20 Euro për çdo ditë të 
pjesëmarrjes tuaj reale në program.


