
FUTBOLA AKAD ĒMIJA LIELBRIT ĀNIJĀ 
 

Jūlijs/Augusts  

Studentiem 9 - 17 g.v. 

� 15 angļu valodas stundas nedēļā 

� 12 – 15 futbola stundas nedēļā 
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Par akadēmiju...  

Kristiano Demiano ar angļu valodas skolas palīdzību Lidingtonā 

nodibināja Futbola akadēmiju. Skolas programma ir pieejama jebkura 

vecuma, un iemaņu līmeņa spēlētājiem, skolā ir meiteņu un zēnu 

komandas. Ja vēlies vasaras brīvlaiku pavadīt nodarbojoties ar savu 

mīļāko sporta veidu un tajā pašā laikā mācīties angļu valodu, tad 

Futbola Akadēmija domāta tieši tev! Sporto un mācies kopā ar 

studentiem no visas pasaules.  

Uzsvars ir uz futbola spēli un angļu valodas mācībām. Lidingtonā 

atrodas lielisks futbola apmācības komplekss, kā arī iespējas 

nodarboties ar papildu sporta veidiem un lieliski atpūsties. Skola 

nodrošina dzīvošanu un ēdināšanu 3 reizes dienā. 

Futbola instruktāža un koučings notiek tikai angļu valodā. 

Angļu valoda stundu laikā attīsta visas valodas prasmes (klausīšanas, 

rakstīšanu, gramatiku un runāšanu).   

Programma paredzēta spēlētāju iemaņu paaugstināšanai un angļu 

valodu zināšanu bagātināšanai.  

 

 

Akadēmijas studenti...  

Skolā trenējas un mācās no 9 – 17 gadus 

veci bērni un jaunieši. 

Katru gadu studenti no visas pasaules 

atgriežas, lai turpinātu angļu valodas 

mācības un pilnveidotu savas futbola 

spēles prasmes.  

 

Kristiano ir trenējis Franču nacionālo 

komandu, Anglijas futbola Premjerlīgu, 

kā arī Fulham, Juventus, Liverpool un A 

S Roma. Kristiano ir viens no augsti 

kvalificētajiem futbola treneriem, kas var 

dalīties ar savām zināšanām un bagāto 

pieredzi ar studentiem un citiem 

akadēmijas treneriem. 

Ar savu entuziasmu un spēju atbalstīt 

spēlētājus jebkurā situācijā, Kristiano 

pozitīvi uzlādē un iedvesmo uz rezultātu. 

Viņš ir lielisks modernās spēles pārstāvis 

un angļu futbola atbalstītājs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Treniņi...  

Futbola treniņi un instruktāža kvalificētu 

treneru uzraudzībā. 

Pasniedzēji, kam angļu valoda ir dzimtā valoda, 

vada nodarbības angļu valodā. Studenti tiks 

sadalīti grupās pēc viņu zināšanas līmeņa, un 

uzsvars būs uz runāšanas un klausīšanas 

prasmēm.  

Programma sastādīta sabalansēti: treniņi, 

apmācība un atpūta, tas ir svarīgi, lai tiktu 

pareizi organizēti treniņi un spēlētāji neiegūtu 

traumas. 

Treniņos iekļauts:  

� Individuāla metodika 

� Spēles taktika 

� Spēles shēmas un tehnika 

� Vārtu sargāšana 

� Brīvsitieni 

� Bumbas vadīšana 

Treniņu laikā jaunie futbolisti piedalīsies 

turnīros, kārtos tehnikas testus un iemācīsies 

daudz jaunu spēles paņēmienu.  

 

 

 

 

 

 

 

Angļu valodas stundas un ekskursijas... 

Programmā tiek iekļautas dažas papildu ekskursijas. Spēlētājiem, kas 

apmeklē nometni augusta vidū, būs iespēja apmeklēt Anglijas 

futbola līgas spēli.  

Studenti arī dosies uz kādu no Londona futbola klubiem. 

Londona ir māja daudzām labākajām futbola komandām (Chelsea, 

Arsenal, Tottenham Hotspur). Studenti apmeklēs Čelsijas komandas 

futbola stadionu un varēs nopirkt suvenīrus, lai atvestu mājās.  

Cenā iekļauts:  

� Ēdināšana un naktsmītnes 

� 15 angļu valodas stundas nedēļā (20 nodarbības) 

� 12 futbola stundas nedēļā 

� Angļu valodas testēšana 

� Sertifikāts par kursa beigšanu  

� Vakara aktivitātes 

� Akadēmijas futbola tērps 



LIDINGTONA 

 

Lidingtona – fantastisks un moderns piedzīvojumu centrs ar milzīgu 

teritoriju atpūtai un āra aktivitātēm. Centrs viegli sasniedzams no Bātas, 

Oksfordas, Vindzoras un Londonas. Studentiem tiek piedāvātas dažādas 

piedzīvojumu iespējas (klinšu kāpšana, raftings, ziplainings un šaušana ar 

loku).  

Specializētās aktivitātes, kas tiek piedāvātas centrā, palīdz pilnveidot ne 

tikai angļu valodas zināšanas, bet arī personīgās īpašības, līderību, 

komandas darba prasmes.  

Lidingtonā jaunieši dzīvo pa 2-4 vienā istabā ar atsevišķu vannas istabu. 

Tur atrodas 11 futbola laukumi, regbija laukumi, kā arī tuvumā ir divi 

ezeri, kuru krastā var sauļoties, rīkot pikniku vai vienkārši apūsties.  

 

 

 

 

Dzīvošana...  

� 300 vietas rezidencē 

� Modernas istabas ar vannas istabu 

� Istabas maksimāli 4 cilvēkiem 

 

 

 

 

Papildu iespējas... 

• 11 futbola laukumi 

• Modernas klases 

• Tuvumā ezeri un mežs 

• Regbija laukumi 

• Klinšu kāpšanas siena, raftings, ziplainings un 

šaušana ar loku

 

104 km no Heathrow lidostas 

152 km no Gatwick lidostas 

112 km no Londonas centra 

Ceļojums uz Londonu  

Rezidences programma 

Istabas ar vannas istabu  

Piedzīvojumu programma 

Regbija akadēmija 

Futbola akadēmija 

Ceļojumi uz Eiropas pilsētām  


