
Medizin Mobil Language Concept 

 

Për të marrë vizën tuaj për të jetuar dhe punuar në Gjermani, një kërkesë e rëndësishme është gjuha. 

Shteti gjerman do t'ju kërkojë të vërtetoni se mund të flisni dhe kuptoni gjuhën deri në një nivel të 

caktuar. Kujdes nga kompanitë apo agjencitë që ju premtojnë vizë duke anashkaluar një certifikatë të 

gjuhës gjermane.  

 

Pjesa 1: Çfarë është "niveli i gjuhës"  

Sipas standardit të gjuhës GER, çdo gjuhë e huaj ka 6 nivele:  

- A1 dhe A2: fillestar në të mesëm  

- B1 dhe B2: e ndërmjetme në të avancuar  

- C1 dhe C2: avancuar në të folurit amtare.  

Çdo nivel mund të ndahet nga një shkollë në nënnivel si A1.1 dhe A1.2, A2.1 dhe A2.2 e kështu me 

radhë. Çdo nivel ka një test përfundimtar i cili do të rezultojë në një certifikatë nëse kalon. Një 

shkollë e mirë gjuhësore duhet të marrë 100 orë për të kaluar një nën nivel, më pak ose më shumë 

orë mund të punësohen, por për të mësuar një gjuhë të vështirë si gjermanishtja, është e mençur të 

mos nxitosh. Niveli A1 është zakonisht mjaft i lehtë, kështu që mund të përfundojë më pak orë, 

ndërsa B1 dhe B2 mund të kërkojnë më shumë kohë. 

 

Pjesa 2: Certifikatat e Gjuhës Gjermane  

- Çdo shkollë lejohet të bëjë një test për aftësitë tuaja të gjuhës gjermane dhe t'ju japë një 

certifikatë, por jo të gjitha pranohen.  

- Për momentin ambasadat dhe zyrat gjermane si Landesamt (shih Listën e Kontrollit, Koncepti 

Anerkennung) pranojnë vetëm certifikata nga shkollat e grupit ALTE.  

- Këto certifikata janë: Goethe Institut, Telc ose ÖSD. Pyesni shkollën tuaj përpara se të filloni 

(dhe të paguani tarifën e tyre) nëse certifikata e tyre i përket një prej të mësipërmeve. Nëse 

jo, do t'ju kërkohet të bëni një test tjetër për të marrë një nga këto certifikata. 

 

Pjesa 3: Kursi i gjuhës Medizin Mobil  

- Kurset e gjermanishtes mund të jenë shumë të shtrenjta, ndonjëherë mund të jenë më të 

shtrenjta se paga e një muaji! Kjo është arsyeja pse Medizin Mobil ju ofron një kurs plotësisht 

falas online të gjermanishtes, të cilin mund ta përdorni sipas gjykimit tuaj për t'u përgatitur 

për testet e gjermanishtes.  

- Kursi nuk është i detyrueshëm, ju mund të zgjidhni ta ndiqni, të ndërmerrni një kurs tjetër 

sipas dëshirës tuaj, ose edhe t'i bëni të dyja (sa më shumë aq më mirë!).  

- Kursi është i ndarë kështu: niveli A1 duhet të bëhet nga studenti vetë, me materialin tonë 

mësimor, Libër, Audio dhe Video. Kursi duhet t'ju zgjasë 1 muaj. Nga niveli A2 deri në nivelin 



B2, do të keni një grup të vogël me një mësues gjermanishte, duke ju dhënë mësime online 

për 50 orë/muaj.  

- Duhet t'ju duhen nga 9 deri në 12 muaj për të përfunduar të gjithë trajnimin, pas së cilës 

duhet ta bëni testin në vendin tuaj. Pyesni shkollën ku po bëni testin për një “Stufungstest” 

që do të vlerësojë nivelin tuaj të gjermanishtes, në mënyrë që të mos keni nevojë t'i ktheni të 

gjitha testet nga A1.  

- Zakonisht ju sugjerojmë testin e gjermanishtes Goethe, pasi nëse një pjesë nuk kalon, nuk 

duhet të përsërisni të gjithë testin, vetëm pjesën e dështuar!  

- Kursi ynë i gjermanishtes është plotësisht dhe totalisht pa pagesë, nuk ka as depozitë, as 

komisione, as integrime. 

 

Pjesa 4: Çfarë niveli më duhet?  

- Niveli gjerman që ju nevojitet për të marrë vizën tuaj, ndryshon sipas llojit të vizës që ju 

nevojitet (shih Koncepti i Vizës): - Nëse aplikoni nëpërmjet Westbalkanenregelung (26 Abs. 2 

BeschV) një nivel gjerman B1 do të mjaftonte për t'ju dhënë një vizë.  

- Nëse aplikoni për një Ausbildung (16a AufenthG) do t'ju duhet një nivel B1, edhe pse B2 

është gjithmonë për t'u preferuar, pasi do t'ju duhet të jepni provimet e gjermanishtes në 

shkollën në Gjermani dhe shkolla është për gjermanët. që flasin gjermanisht amtare.  

- Nëse aplikoni për të punuar si infermiere nëpërmjet Fachkräfteeinwanderungsgesetzt (81a 

AufenthG), atëherë do t'ju duhet një B2. Sipas ligjit niveli ndryshon për profesionet që keni të 

drejtë të bëni (elektricistëve u duhet B1, dentistëve C1), për infermierët ishte, është dhe jini 

gjithmonë B2, kujdes nga kompanitë apo agjencitë që deklarojnë ndryshe! 

 

Pjesa 5: Një herë në Gjermani  

- Nëse keni mundur të transferoheni në Hannover dhe të punoni pranë nesh, do të thotë se 

keni marrë një certifikatë gjermane B2. Kjo do t'ju lejojë të jetoni dhe të punoni në Gjermani, 

por jo si infermiere, pasi do t'ju duhet regjistrimi juaj (shih Konceptin dhe listën kontrolluese 

të Anerkennung).  

- Në shumicën e rasteve, një Kenntnisprüfung është mënyra më e mirë për të marrë 

regjistrimin tuaj, veçanërisht sepse për ta përgatitur atë, do t'ju duhet të kaloni 6 muaj 

trajnim në atë që quhet "Fachsprach". Gjermanishtja që keni mësuar në shkollë është e mirë 

për të porositur një picë ose për t'i dhënë drejtim stacionit, por gjuha që ju nevojitet në 

punën tuaj, për të komunikuar me pacientët, kolegët dhe mjekët do të jetë shumë e dobët. 

Kursi Fachsprach do t'ju lejojë të mësoni të gjitha fjalët, frazat dhe teknikat që i përkasin 

profesionit dhe mjedisit tuaj, duke ju lejuar të punoni pa kufij gjuhësorë. 

- Niveli i një kursi të tillë është i vendosur midis B1 dhe B2, kështu që me certifikatën tuaj 

duhet të jeni në gjendje të ndiqni pa asnjë problem. Kursi zakonisht zgjat 6 muaj për të 

përfunduar dhe zhvillohet një herë në javë, një ditë të plotë dhe çdo 2 javë një pasdite 

seminari. 

 

 



Pjesa 6: Konsideratat përfundimtare  

- Mësimi i gjermanishtes nuk është i lehtë, kërkon shumë kohë dhe durim, veçanërisht në 

fillim, ku aftësia për të ndërtuar një frazë mund t'ju marrë 20 minuta! Kjo është arsyeja pse 

është jetike të keni durim, të ndiqni të gjitha kurset dhe të bëni të gjitha detyrat e shtëpisë. 

Ndryshe nga anglishtja, me të cilën jetojmë përmes teknologjisë, muzikës, kinemasë, etj. dhe 

mund të mësohet në një kohë relativisht të shkurtër në një nivel të mirë komunikimi, 

gjermanishtja ndërtohet ngadalë. Edhe pas të gjitha kurseve, ndonjëherë do të jetë e 

vështirë të kuptosh gjermanët që flasin ose TV/Radio, do të duhen vite për të zotëruar 

plotësisht gjuhën nëse ndonjëherë.  

- Gramatika gjermane është shumë komplekse, ndonjëherë pa një arsye të dukshme, do të 

keni idenë se dikush u argëtua shumë duke ngatërruar gjërat, për ta bërë më të vështirë për 

të huajin të mësojë.  

- Avantazhi i madh i një kursi privat si ky i yni, në krahasim me një shkollë, është se ju mund të 

ndiqeni fort nga mësuesit tanë dhe gjithmonë mund të përsërisni diçka që nuk e kishit 

kuptuar. Të gjitha problemet dhe dyshimet mund të zgjidheshin lehtësisht.  

- Mos e humbni durimin tuaj, vazhdoni të përpiqeni dhe mbani në mend se do t'ju duhen 

muaj, nëse jo vite për të arritur atë nivel dhe është krejtësisht normale të keni probleme, 

secili mëson me ritmin e vet!  

- Mos bini pas alternativave, duke ju premtuar mënyra më të lehta; Është normale pas 

zhgënjimit të të mësuarit, të besosh se ka një mënyrë më të lehtë. Thjesht pyesni veten se: 

nëse do të kishte një mënyrë më të lehtë, a nuk mendoni se do ta përdornim tani? Pse duhet 

të investojmë më shumë kohë dhe më shumë para sesa duhet për të rekrutuar njerëz? Nëse 

kjo ishte e mundur, pse në Gjermani ka ende kaq shumë nevojë për infermierë?  

- Mos harroni se punëdhënësi juaj do të jetë gjithmonë pranë jush kur të keni nevojë. - Ka 

shumë aplikacione përreth, të cilët thonë se mund t'ju bëjnë të mësoni gjuhën lehtësisht me 

10 minuta në ditë. Ato mund të jenë të dobishme për t'u argëtuar dhe për të rishikuar disa 

gjëra, por nuk janë një zëvendësim për një kurs gjermanishte.  

- Për të përmirësuar gjermanishten tuaj, mund të kërkoni në Youtube një program televiziv 

gjerman për fëmijë në të cilin gjuha është e lehtë, e ngadaltë dhe plot fotografi, që do t'ju 

lejojë të njiheni me të folurit dhe shqiptimin. 

  


