ANGĻU VALODAS AKADĒMIJA ĪSTBORNĀ
Dzīvošana viesģimenē

Jūlijs/Augusts 2017

15 angļu valodas stundas nedēļā

Studentiem 9 – 17 g.v.

Sporta un izklaides programma

Īstborna ir ideāla vieta, lai mācītos angļu valodu un baudītu vasaras brīvlaiku jūras krastā. Šeit atradīsi skaistas
pludmales, klinšainus stāv krastus, kas stiepjas līdz Dienvidu kāpām un Beachy Head ragam. un modernus parkus.
Tā ir ļoti sakopta, viesmīlīga, saulaina un droša vieta mācībām un dzīvošanai. Ir lieliska transporta satiksme ar
Londonu, Braitonu un Kenterberi. Skola atrodas tikai 15 minūšu gājiena attālumā no pilsētas centra un Īstbornas
prominādes, tā ir izvietota University of Brighton, Vietējās viesģimenes nodrošina studentus ar sajūtu, ka esi mājās,
lielisku pieredzi un iespēju katru dienu attīstīt ģimenē savas angļu valodas prasmes. Var apvienot angļu valodas
stundas ar 12 stundu profesionālām tenisa nodarbībām katru nedēļu par papildus samaksu.
Dzīvošana...
Vietējās vies ģimenēs divvietīgās istabās
Ēdināšana trīs reizes

136 km no Heathrow lidostas
67 km no Gatwick lidostas

Istabas ar vannas istabu

107 km no Londonas centra
Ceļojums uz Londonu

Vienvietīgas istabas (pēc lūguma par papildus samaksu)

Tenisa akadēmija

Papildu iespējas...
Akadēmija atrodas netālu no Īstbornas centra

Viesģimenu programma

Labi iekārtots universitātes kampuss

Angļu valodas intensīvais kurss

Tenisa korti

Iespējami ceļojumi uz Eiropas pilsētām

Stadions un sporta laukumi

Uz katriem 10 studentiem 1 pieaugušais

Divu nedēļu PROGRAMMAS PIEMĒRS...
Angļu valodas mācības var būt pirms vai pēc pusdienas.
Diena
Sv
Pirm

Otr

Tr

Cet

Piekt

Laiks

Atbraukšana kampusā, iepazīšanās, spēles…
9.00 – 12.30

Sporta aktivitātes

14.00 – 17.30

Nodarbības

9.00 – 12.30

Sporta aktivitātes

14.00 – 17.30

Nodarbības

9.00 – 12.30

Ekskursija uz abatiju

14.00 – 17.30

Nodarbības

9.00 – 12.30

Sporta aktivitātes

14.00 – 17.30

Nodarbības

9.00 – 12.30

Sporta aktivitātes

14.00 – 17.30

Nodarbības

9.00 –

Cet

Piekt

Sv

Vakars ar ģimeni

Vakars ar ģimeni

Diskotēka Karību stilā

Vakars ar ģimeni

Diena ar ģimeni / citas
ekskursijas

Vakars ar ģimeni

9.00 – 12.30

Nodarbības

14.00 – 17.30

Sporta aktivitātes

9.00 – 12.30

Nodarbības

14.00 – 17.30

Sporta aktivitātes

9.00 – 12.30

9.00 – 12.30

Nodarbības
Ekskursija uz Braitonu,
pludmale
Nodarbības

14.00 – 17.30

Sporta aktivitātes

9.00 – 12.30

Nodarbības

14.00 – 17.30

Sporta aktivitātes

14.00 – 17.30

Vakars ar ģimeni

18.30
Izbraukšana no
Londona

Pilnas dienas ekskursija uz
Londonu ( pastaigas un kruīzs
pa Temzu)
Izbraukšana no kampusa

Viena diena akadēmijā…
No pirmdienas līdz piektdienai studentiem ir trīs

Vakars ar ģimeni

Vakars ar ģimeni

stundu

angļu

valodas

nodarbības

dienā.

Nodarbības tiek sadalīts divās daļās: pirmā daļa:
gramatika un vārdu krājuma palielināšana ar

Karnevāls

9.00 –

Sest

Party baseinā

Pilna diena

Sv

Tr

Vakars ar ģimeni

Vakars ar ģimeni

18.30
Izbraukšana no
Portsmuta

Otr

Vakara aktivitātes

Ekskursija uz Portsmutu,
Spinnaker torni, gun wharf
quays

Sest

Pirm

Vasaras programmas

dažādiem uzdevumiem un vingrinājumiem.
Otrā daļa: praktiski uzdevumi, kuru mērķis ir

Vakars ar ģimeni

attīstīt un pilnveidot sarunvalodu, izmantojot
īpašus uzdevumus.

Apbalvošana

Akadēmija piedāvā dažādas aktivitātes: futbols,
daiļamatniecība, dejas, teniss, basketbols, un
daudz ko citu.
Vakara izklaides programma var ietvert talantu
šovu, diskotēku, viktorīnas, filmu vakaru, sporta
turnīrus un daudzas citas iespējas.
Skolas mērķis ir sniegt studentiem pēc iespējas
vairāk valodas zināšanas, lai varētu brīvi
izteikties angļu valodā.

info@izglitiba-arzemes.lv

+371 29238012

www.izglitiba-arzemes.lv

