
Vēlaties, lai bērns pavada brīvlaiku lietderīgi? 
Sūtiet viņu uz ārzemju valodu skolu!  

 
Mācību centrs SIMAS Ltd. piedāvā: 
Vasaras nometne valodu koledžā - Länsi-Suomen Opisto, 3 kilometru at-
tālumā no nelielas, tomēr senas pilsētas Huittinen, kas atrodas starp pil-
sētām Turku un Tampere. 
www.lansisuomenopisto.fi 

Grupas 10-12 cilvēki no Latvijas (no 9 līdz 19 gadi) pievienojas pie liela, daudzna-
cionāla bērnu un pusaudžu kolektīva. Standarta programmas garums - 2 nedēļas. 

12.06.2016 - 25.06.2016 
26.06.2016 - 09.07.2016 
10.07.2016 - 23.07.2016 
24.07.2016 - 06.08.2016 
07.08.2016 - 20.08.2016 

Programmas apraksts: 
1. Mācību programma: angļu valoda - 50 stundas grupās.      
Kāpēc apmācība būs efektīva: 
• pasniedzējiem angļu valoda ir dzimtā; 
• pasniedzēji izmanto mūsdienīgas mācību metodikas un izmanto mācību materiālus, kas ļaus 

sasniegt augstus rezultātus;  
• mācības notiek neformālā formā, kas ļauj “atvērties” un piedalīties “dzīvā” sarunā. 
• nodarbības notiek grupās 10-15 cilvēki, kas ir optimāls daudzums valodu grupām. 
• grupas tiek sadalītes nevis pēc vecuma, bet pēc Oksfordas testa rezultātiem. 
• kursa beigās tiek izsniegts sertifikāts, kas norāda mācību sniegumus angļu valodā. 
• Organizēts brīvais laiks pēc nodarbībām. 

2.  Izklaides programma: 
Kāpēc būs interesantsi un aizraujoši: 
• maiņas tematika ir laicīgi pārdomāta 
• konkursus, viktorīnas, sporta spēles un sacensības organizē pieredzējuši un profesionāli grupu 

līderi (supervaizeri). 
• Pasākumi tiek organizēti katru pēcpusdienu un vakaros. 
• diskotēkas 

3.Izbraukšanas programma: 
• Brīvdienu (sestdiena/svētdiena) ekskursiju programma ne tikai iepazīstina bērnus ar jaunu val-

sti, tās kultūru un vēsturi, bet arī dod iespēju izklaidei un jautriem piedzīvojumiem.  
 - Akvaparks “Karibija”, p. Turku 
 - Atrakciju parks “Sarkaniemi”, p. Tampere 
• Darba nedēļas laikā: 
Izbraucieni uz Huittinen pilsētu; baseins, akvaparks p. Forsa, izbraukšana uz ezeru.

http://www.lansisuomenopisto.fi


Summā IR iekļauts: 

Mācību programma. Oksfordas tests. Sertifikāts kursa beigās. Mācību materiāli. Skolas reģistrācijas 
maksa. 
Dzīvošana 2 - vietīgos numuriņos. 4 reizēja ēdināšana (zviedru galds). 
Interneta izmantošana ( brīva pieeja WiFi nometnes teritorijā). 
Sporta un izklaides pasākumi. 

                          2 nedēļas           4  nedēļas 
Pamatprogrammas maksa.                790 Eiro           1540 Eiro 
Izbraukšanas programma (akvaparka un atrakciju parka biļetes).           90 Eiro             180 Eiro    
Transporta pakalpojumi nometnes laikā.              50 Eiro              70 Eiro 
________________________________________________________________________________ 
                    930 Eiro           1820 Eiro 

Cenā NAV iekļauts: 
Transporta pakalpojumi (prāmja vai lidmašīnas biļetes, bagāža, transfērs no/uz lidostu) 
Apdrošināšana 

Kontakti: 
Direktors   Ludmila Semjonova  +371 29717602 
    

www.mcsimas.lv


