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15 angļu valodas stundas nedēļā

Studentiem 14 - 17 g.v.

12 vadības zinību stundas nedēļā
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Akadēmijas studenti...
Programma ir starptautiska, paredzēta
studentiem 14 – 17 g.v. Akadēmija palīdz
skolēniem mācīties un attīstīties, būt
domāt
radoši
un
individuāliem,
nestandarti.
Kurss piedāvā jauniešiem uzlabot savas
pamatprasmes internacionālā atmosfērā.
Dalība akadēmijā sniedz topošajiem
nepārspējamu
iespēju
līderiem
pašattīstīties un iegūt pieredzi problēmu
risināšanā, oratora mākslā un ideju
apmaiņā un realizēšanā.
Programma ietver aizraujošus ceļojumus,
interaktīvas nodarbības, simulācijas, reālu
izpēti,
prezentācijas
un
gadījumu
vieslektoru runas.

Par akadēmiju...
Līderu akadēmijas misija ir paplašināt studentu
redzesloku, iedvesmot sasniegt mērķus un nodrošināt ar dzīves
prasmēm, kas palīdzēs jaunajiem cilvēkiem turpmākās mācībās.
Akadēmijas studenti ir nākotnes līderi.
Studenti piedalīsies semināros un vieslektoru lekcijās,
viņiem būs iespēja apmeklēt uzņēmumus un valdības iestādes,
uzdot jautājumu, apspriest domas un idejas ar pieredzējušiem un
veiksmīgiem cilvēkiem.
Akadēmijas priekšmeti: retorika, problēmu risināšana un
pārrunu prasmes. Mācību priekšmeti izvēlēti tādi, lai sagatavotu
topošos jaunos līderus.

Angļu valodas stundas un izklaides programma …
Akadēmija organizē interesantu mācību 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.
Diagnosticēšanas tests, paredzēts, lai novērtētu angļu valodas
zināšanas, ierodoties akadēmijā un braucot prom, un nofiksētu
studenta progresu kursa laikā. Vakaros tiks organizētas aktivitātes
kvalificētu animātoru vadībā.
Cenā iekļauts:
Vadības prasmes un spējas iedvesmot
cilvēkus ir lietderīgas iemaņas visos
dzīves posmos. Dzīves doto iespēju
izmantošana, zinātkāra attieksme pret
visiem izaicinājumiem, vēlme pārvarēt
grūtības, kā arī spēja palīdzēt citiem
cilvēkiem ir būtiskākās cilvēka prasmes.
Attīstot vadības iemaņas, studenti ver vaļā
durvis gaišajai nākotnei.
Ja esat ieinteresēti attīstīt sevi, tad
akadēmija
palīdzēs
Jums
uzlabot
radošumu un pašiniciatīvu, iemācīs, kā
jāstrādā grupās, iedvesmos un parādīs kā
kļūt par piemēru citiem.

Ēdināšana un naktsmītnes
15 angļu valodas stundas nedēļā
12 līderības stundas nedēļā
2 pilnas dienas ekskursija nedēļā
1 puse dienas ekskursija nedēļā
Angļu valodas testēšana
Sertifikāts par kursa beigšanu
Vakara aktivitātes

Westminster Universitātes kampus atrodas 20 minūšu brauciena
attālumā ar vilcienu no Londonas centra, un piedāvā modernus un
komfortablus sadzīves apstākļus. Visām istabām ir ar sava vannas
istaba, WC un izlietne. Katrām sešām istabām ir koplietojamā
virtuve. Ēdināšana universitātes ēdnīcā.
Akadēmijai apkārt ir daudz zaļu mauriņu atpūtai svaigā gaisā vai
ārpustelpu aktivitātēm. Papildu iespējas ieskaitot vietu diskotēkai,
veikalus, ēdamzāli, modernu iekštelpas sporta zāli un konferenču
zāli.
Metropolitēns, kas iet tieši uz Londonas centru, atrodas blakus
kampusam. High street veikali, teātri, kinoteātri, skeitparks, baseins,
parki un golfa laukums atrodas pāris minūšu gājienā attālumā.

20 km no Heathrow lidostas
95 km no Gatwick lidostas
75 km no Stansed lidostas
20 km no Londonas centra
Ceļojums uz Londonu
Rezidences programma
Istabas ar vannas istabu

Dzīvošana...
Vienvietīgas un divvietīgas istabas ar savu vannas istabu

Koplietošanas virtuve
Veļas māzgāšanas mašīna
Bezmaksas WIFI
Papildu iespējas...

20 min no Londonas centra – Baker street
Metropolitēns
Sporta zāle
Veikali
Teātris
Konferenču zāle un diskotēka

Līderu akadēmija
Angļu valodas intensīvais kurss
Ceļojumi uz Eiropas pilsētām
Uz katriem 10 studentiem minimali
atrodas 1 pieaugušais
Ceļojums uz Edinburgu

