Jāšanas akadēmija University of Bath
Jūlijs

15 angļu valodas stundas nedēļā

Studentiem 9 - 17 g.v.

12 jāšanas stundas nedēļā

Akadēmijas studenti…
Programma ir starptautiska, paredzēta
studentiem 9-17 g.v. Katru gadu studenti
no visas pasaules atbrauc skolā, lai
trenētos augsti kvalificētu treneru vadībā.
Skolas pasniedzēji vienmēr dos padomu
jaunajiem

studentiem.

Akadēmija

ir

domāta kā iesācējiem jāšanas sportā, tā arī
tiem, kas grib attīstīt savas iemaņas.
Studenti

pilnīgi

iedziļinās

jāšanas

specifikā. Programmā ir iekļautas tādas
nodarbības, kā jātnieka uzkāpšana uz
zirga, jātnieka vadības līdzekļi, zirgu
barošana,

zirgu

kopšana,

jāšanas

inventārs, kumeļa sākotnējā sagatavošana,
darbs ar kavaletēm, jāšana pāri šķēršļiem,
jāšana dažādā apvidū un daudz kas cits.
Katra diena sākas ar zirgu barošanu.
Par akadēmiju...
Jāšanas akadēmija ir lieliska iespēja tiem, kas vēlas baudīt
izjādi ar zirgiem un tajā pašā laikā paplašināt angļu valodas
zināšanu un vārdu krājumu. Akadēmijas mērķis ir piedāvāt
studentiem jautru, iedvesmojošu un aizraujošu vidi treniņiem un
iespēju attīstīt angļu valodu.

Katram studentam būs piedāvāts viņam
piemērotākais zirgs.

Angļu valodas stundas un izklaides programma…
Akadēmija organizē interesantu mācības procesu un nodrošina
izcilus sadzīves apstākļus. Starptautiskā vasaras nometne dod iespēju
iepazīt citas kultūras un satikt jaunus draugus no visas pasaules.
Angļu valoda stundu laikā attīsta visas valodas prasmes (klausīšanas,
rakstīšanu, gramatiku un runāšanu).
Nodarbības aptvers dažādas tēmas, kas var būt satiktas ikdienas
sarunā. Studenti tiks sadalīti grupās atbilstoši vecumam un spējām.
Pirmās dienas tests paredzēts, lai novērtētu angļu valodas zināšanas,
ierodoties akadēmijā un braucot prom ir tests, lai nofiksētu studenta
progresu kursa laikā. Vakaros tiks organizētas aktivitātes kvalificētu
animātoru vadībā.
Cenā iekļauts:
Ēdināšana un naktsmītnes
15 angļu valodas stundas nedēļā
12 jāšanas stundas nedēļā
Pieredzējuši veterināri visu laiku atrodas

2 pilnas dienas ekskursija nedēļā

akadēmijas teritorijā, bet arī paši studenti

1 puse dienas ekskursija nedēļā

būs apmācīti, kā rūpēties par zirgiem.

Angļu valodas testēšana

Studenti varēs satikties, sarunāties un

Sertifikāts par kursa beigšanu

doties izjādēs ar zirgiem kopā ar citiem

Vakara aktivitātes

studentiem no visas pasaules. Angļu
valodas izmantošana praksē un ikdienas
nodarbībās attīsta studentu rakstīšanas un
runāšanas prasmes.

ANGĻU VALODAS AKADĒMIJA BĀTĀ
Jūlijs/Augusts
Studentiem 9 – 17 g.v.

Izklaides programma
15 angļu valodas stundas nedēļā

Atklājiet daļu no Anglijas bagātās vēstures pilsētā, kura ir iekļauta
UNESCO pasaules mantojuma sarakstos, uzturoties Bātas universitātē –
vienā no Apvienotās Karalistes topa augstskolām.
Šis centrs piedāvā izcilas iespējas (sporta zāle, sporta laukums visiem
laika apstākļiem, pludmales volejbola laukums, kā arī 350 sēdvietu
kinoteātris, studentu bārs, mini-tirgus un kafejnīcas). Seno romiešu 165 km no Heathrow lidostas
32 km no Bristol lidostas
pilsēta Bāta ir brīnišķīga un idilliska vieta angļu valodas mācībām. Tajā 120 km no Londonas centra
atrodas dažādi vēstures un kultūras objekti, piemēram, Romiešu pirtis, Ceļojums uz Londonu
Istabas ar WC un dušu
teātri, Bātas abatija un daudzi muzeji, kas atrodas līdzās modernai
iepirkšanās zonai ar kafejnīcām un restorāniem ar skatu uz upi Avon. Golfa akadēmija
Visu vecumu studenti atradīs sev interesantus sporta un kultūras Deju un dramaturģijas akadēmija
Jāšanas akadēmija
pasākumus.
Angļu valodas intensīvais kurss
Dzīvošana...
500 vietu rezidence
Vienvietīgas istabas ar koplietošanas vannas istabu
Vienvietīgas istabas ar savu vannas istabu
Naktsmītnes mūsdienīgā universitātes kampusā
24 stundu apsardze
Papildu iespējas...
Sporta zāle
Sporta laukumi
Tenisa korti
Pludmales volejbola laukums
Kinoteātris
Studentu bārs un diskotēka
Veikali un kafejnīcas

Uz katriem 10 studentiem minimāli
atrodas 1 pieaugušais

