Ziemas nometne Šveicē
no 6.01. līdz 6.02.2015.
Ziemas nometne ļauj jauniešiem, vecumā no 8 līdz 19 gadiem mācīties angļu vai
franču valodas lieliskā, internacionālā vidē, papildus apgūstot arī slēpošanu vai
citus ziemas sporta veidus.

MĀCĪBAS:
Nedēļā ir 20 angļu vai franču valodu nodarbības, kas aizņem visu rīta cēlienu, bet
pārējā laikā skolēni varē nodarboties ar dažādām sporta nodarbībām – gan
slēpošanu, gan snovbordu, kā arī iekštelpu aktivitātēm un piedalīties kultūras
pasākumos. Vienā grupā ir 6 – 12 cilvēki. Galvenais uzsvars, valodas mācību laikā ir
uz sarunvalodas izkopšanu un rakstisko komunikāciju. Papildus tiek apgūtas
gramatikas un fonētikas zināšanas, kā arī pasniedzēji skolēniem veido vispārējo
izpratni par valodas lietojumu.
Lai mācību beigās skolēns saņemtu sertifikātu, viņam jāizveido projekts, kas ir
ilustrēta kompozīcija par savu nometnē pavadīto laiku.
Dienas režīma piemērs svētdienai:
8:00 – pamošanās
8:30 – 9:00 – brokastis
9:30 – došanās uz Verbier slēpošanas kūrortu. Skolēniem līdzi jābūt ķiverēm,
slēpošanas brillēm, saulesbrillēm, cimdiem. Paredzēta slēpošana kopā ar instruktoru
vai, pieredzējušākiem slēpotājiem, slēpošana nelielās grupās.
16:30 – atgriešanās skolā
19:00 – vakariņas
20:30 – vakara aktivitātes vai laiks mācībām
22:00 – došanās gulēt

DZĪVOŠANA:
Jaunieši dzīvo skolas rezidencē, no kuras līdz tādiem slaveniem slēpošanas
kūrotiem kā Gstaad, Crans-Montana, Verbier, Led Portes du Soleil, ir vien 15 – 20
minūšu brauciens, kas nodrošina lieliskas iespējas iepazīt dažādus sporta veidus.
AKTIVITĀTES:
Svētdienās, skolēniem būs iespēja pavadīt visu dienu vai nu slēpošanas kūrortos vai
ekskursijās. 4 reizes nedēļā jaunieši dosies pus-dienu ekskursijās uz tuvāko apkārtni.
Īpaši šogad:
- jaunieši dosies ekskursijā uz Cermatu un Legendary Mountain;
- strādās ar video apmācību, papildus parastajām nodarbībām, lai labāk apgūtu
jaunās slēpošanas/snovošanasprasmes;
- „Kalnu gudrība un cieņa” kurss, kuru vadīs Freeride World Tour dalībnieks J.
Rūžs, palīdzēs iepazīt etiķeti uz kalna;

CENAS:
Reģistrācijas maksa: 100 CHF
2 nedēļu nometne: 3 900 CHF
Drošības nauda: 500 CHF
Cenā iekļauts: 20 angļu valodas nodarbības nedēļā, dzīvošana + ēdināšana 3x dienā,
slēpošanas/snovošanas ekskursijas + biļetes, 4 pus dienas un 1 pilnas dienas ekskursija
nedēļā, dažādas sporta un atpūtas nodarbes, ekskursijas uz Ženēvu, šokolādes fabriku u.c.
Papildus: transfērs no Ženēvas lidostas, apdrošināšana, veļas mazgāšana, slēpju noma,
kabatas nauda, administratīvie izdevumi.

