
INTEGRĀCIJAS PROGRAMMA JEBKUR 
LIELBRITĀNIJĀ 

(sākot no 2 nedēļām) 
 
Lieliska programma tiem, kurus interesē dzīve Lielbritānijā un vidusskolas sitēma 
šajā valstī. Šis ir lielisks veids kā pavērt jauniešiem pilnīgi jaunu pasauli un 
paplašināt viņu redzesloku, kā arī uzlabot valodu prasmes. 

 
Skolēnu vecums: 

11 – 18 gadi 
 

Iespēja doties uz 
Lielbritāniju ir līdz 

trešajai jūlija nedēļai. 

Minimālais valodas 
līmenis: B1 

(Intermediate, IELTS 
5.5) 

   
Latvijas skolēni sekos mācību procesam, kāds ir Lielbritānijā, viņi piedalīsies visās mācību stundās kopā 
ar britu jauniešiem, kas dos viņiem labāku iespēju iepazīties ar sava vecuma pusaudžiem un nodibināt 
jaunus kontaktus. Katram skolēnam būs savs „draugs”, kurš palīdzēs atrast mācību telpas, iepzīstinās 
ar pārējiem jauniešiem klasē, kā arī palīdzēs ar mācību vielu, ja kaut kas nebūs saprotams. 
 
Skolēni dzīvo uzmanīgi izvēlētās viesģimenēs, kur viņiem tiek nodrošināta ēdināšana 2x dienā 
(brokastis un vakariņas). Pusdienas skolēns ēd skolā. 

 

TIPISKA DIENA SKOLĀ 
Parasti diena sākas skolas lielajā hallē, kur kopā sanāk visi skolēni un skolotāji. Parasti, šajā laikā tiek 
paziņoti svarīgi jaunumi un sniegta cita svarīga informācija. 
 
Tad skolnieki dodas uz savām mācību telpām. Dienas laikā notiek tādas stundas kā: ģeogrāfija, angļu 
valoda, vēsture utt. Mācību laikā, daudzas lietas notiek ļoti praktiski, piemēram, jaunieši mācās Šekspīra 
lugas un iepazīst britu kulinārijas īpatnības. 
 
Pusdienlaikā skolēni varēs izvēlēties savu maltīti gan starp karstajiem ēdieniem, gan aukstajiem. 
Jaunieši pusdieno skolas kafetērijā. 
 
Pēc pusdienām atsākas mācības. Pēc skolas, jaunieši atgriežas mājās pie savām viesģimenēm. 
Atcerieties, ka Lielbritānijas skolās ir obligātās formas (programmas cenā ir iekļautas kaklasaites/šalles 
ar skolas simboliku). Lai arī internacionālajiem skolēniem formas nav obligātas – balts krekls un tumši 
svārki/bikses tiek prasīti no visiem skolēniem. 
 
 

CENAS 
Par 2 nedēļām: 1 205 GBP 
 
(cenā iekļauts: mācības britu vidusskolā, dzīvošana viesģimenē, ēdināšana 3 x dienā, apdrošināšana) 
 
Katra nākamā nedēļa: 500 GBP 
 
Lai iegūtu plašāku informāciju par šo programmu, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālr. 29238012 vai 
rakstiet uz info@izglitiba-arzemes.lv 
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