LABAS!
20212 m. vasarą jau 12
11 kartą lauksime TAVĘS ir kitų
stovyklautojų #yoursummerinenglish stovyklos pamainose.
Jei atvyksi pirmą kartą, norime atsakyti į visus tavo
klausimus iš anksto, kad jaustumeisi užtikrintai ir nekiltų
jokio nereikalingo streso.

KONTAKTAI
Pagrindinis organizatorius ir atsakingas asmuo
#yoursummerinenglish stovyklose yra Aurelĳa Paunksnė
Ignotė, VšĮ ‘Anglų kalbos studĳa’ vadovė. Ją tokiu vardu gali
rasti Facebooke ir Instagrame, taip pat išsisaugok jos tel. nr.
+370 627 24960.
Jei turi klausimų, neaiškumų ar tiesiog nori susipažinti,
drąsiai rašyk ar paskambink.

EMOCIJOS
Natūralu, jei prieš stovyklą nerimauji. Mes stengsimės, kad
vadovų tarpe būtų labai įvairių asmenybių, tarp kurių rastum
sau artimiausią. Mums svarbu, kad turėtum su kuo
pasikalbėti ir pasitarti. Stengsimės užtikrinti draugišką
atmosferą, būsime atidūs neigiamoms emocĳoms.
Norime, kad tau būtų jauku ir patogu, bet tikimės, kad ir tu
prisidėsi kuriant teigiamus įspūdžius!

PATARIMAI
Jei niekad nebuvai stovykloje, gal net nežinai, kokie įkyrūs
vasaros vakarais uodai. Būtinai pasiimk purškalą nuo jų.
Jei nori atsivežti mėgstamų užkandžių, primename, kad
kelias į naujas draugystes neretai veda per skrandį pasidalinti skanėstais labai smagu, ypač prie laužo! Dėl visa
ko pasiimk daugiau, tik būtų gerai, kad tavo skanėstai
netirptų karštyje - išsiterliosi visą palapinę.

KAIP SUSIORIENTUOTI STOVYKLAVIETĖJE
Visų pirma - pasitikrink, į kurią stovyklavietę tau reikia vykti, nes jų yra trys!
dvi: abi
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viena kitos. 3.
stovyklavietė
Nepamiršk, kad nėra jokio reikalo skubėti atvykti pirmiems - į teritorĳą stovyklautojai
įleidžiami tiksliai atidarymo valandą. Atvykus per anksti, reikės palaukti. Jei su šeima
atvykai automobiliu, neužstatykite įvažiavimo, jo prireiks darbuotojams, atvežantiems
stovyklos maisto atsargas.

AKS STOVYKLAVIETĖ 1

ĮVAŽIAVIMAS
PARKINGAS
REGISTRACIJA
VIRTUVĖ
LAUŽAVIETĖ
DUŠAI, WC
VADOVŲ NAMAS

TINKLINIO AIKŠTELĖ

BUDINTI PALAPINĖ

LAUKO VALGYKLA

GERIAMAS VANDUO

ERDVĖ PALAPINĖMS

JEI ATVYKUS NESISEKA KAŽKO RASTI, PRIEIK PRIE BET KURIO VADOVO (JUOS
ATPAŽINSI IŠ RYŠKIŲ MARŠKINĖLIŲ SU VARDAIS ANT NUGARŲ) IR DRĄSIAI KLAUSK!

DUK
Dažnai Užduodami Klausimai.
Klausimų kyla visiems ir klausimus mes mėgstame! DUK sąraše žemiau pasitikrink, gal
tau rūpimas klausimas jau buvo paklaustas ir atsakymas paruoštas? Jei ne, rašyk į
anyksciai@anglustudĳa.lt.
ATVYKSTU BE DRAUGŲ. AR AŠ PRITAPSIU?
Į #yoursummerinenglish stovyklas LABAI didelė dalyvių dalis atvyksta vieni. Pirmomis
dienomis tau gali būti nedrąsu, bet jei atsipalaiduosi ir būsi savimi, netrukus susirasi
naujų draugų, kurie lygiai taip pat kaip tu suko galvą prieš atvykdami, kaip gi jiems
seksis pritapti. Kitais metais jau žinosi, kur važiuoji - bus kur kas drąsiau!

NEVALGAU MĖSOS/ŽUVIES/DAR KO NORS. AR MAN UŽTEKS MAISTO?
Maisto tikrai užteks, bet jo įvairovė nebus pritrenkianti, jei dalies maisto negali ar nenori
valgyti. Jei žinai, kad tavo mitybos poreikiai specifiškesni nei daugelio, atsivežk daugiau
papildomų užkandžių. Stovykloje maistas ruošiamas pagal vieną pagrindinį meniu,
gaminti kelių skirtingų meniu neturime galimybės.

MAN SUNKIAI SEKASI SU ANGLŲ KALBA. AR TAI BUS DIDELĖ BĖDA?
Tikrai ne! Pirmomis dienomis šiek tiek daugiau nei kiti klausinėsi ‘ką čia sakė’, bet vėliau
apsiprasi, nes dienos tvarka kasdien kartojasi. Svarbiausia, kad nesuktum dėl to galvos
- niekas už prastesnes žinias ant tavęs nepyks ir tavęs nesmerks. Tačiau jei anglų kalbos
visiškai nemoki, galbūt geriau tau būtų pasirinkti kitą stovyklą.

PIRMADIENĮ STOVYKLOJE BUS ANGLŲ KALBOS TESTAS. AR JIS LABAI SUNKUS?
Kalbos testas skirtas dalyvius suskirstyti į grupes. Jis nei labai sunkus, nei visai lengvas
- jei turi kalbos pagrindus, tikrai nepražūsi. Teste yra 40 klausimų ir tau reikės pasirinkti
vieną teisingą variantą iš trĳų jį apibraukiant. Nesirūpink, jei pagal lygį būsi paskirtas į
kitą grupę nei tavo seni ar nauji draugai - veiklos grupėse vyksta tik nedidelę dienos dalį.

AŠ NEMOKU/NEMĖGSTU PLAUKTI. AR GALĖSIU NEITI PRIE EŽERO?
Galėsi nueiti prie ežero ir nelipti į vandenį :) Stovykloje viską darome kartu, tai jei eisime
prie ežero, pasiimsime ir tave. Kai labai karšta, lyja ar vėjuota, norisi likti palapinėje ir
visą dieną snausti, bet po metų kitų šito net neatsiminsi, o jei pakeliui į ežerą sutiksime
lapę ar elnią - gali atsiminti ir po dešimtmečio. Atsiminimai nesusikuria nieko neveikiant.

AR BUS MANO AMŽIAUS STOVYKLAUTOJŲ?
Čia turbūt dažniausiai užduodamas klausimas, į kurį visada labai knieti atsakyti - o koks
gi skirtumas? :) Stovyklautojų būna įvairiausio amžiaus; labai retai amžius yra
pagrindinis kriterĳus, pagal kurį renkamės naujus draugus. Duokite šansą visiems!

JEI NORĖTUM APIE ANGLŲ KALBOS STUDĲĄ SUŽINOTI DAUGIAU
https://rekvizitai.vz.lt/imone/vsi_anglu_kalbos_studĳa/

https://www.facebook.com/anglustudĳa.lt

https://www.instagram.com/anglukalbosstudĳa/

https://www.anglustudĳa.lt

https://www.anglustudĳa.lt/stovyklos

https://www.anglustudĳa.lt/mokytoju-kambarys

AKS MOKYKLOS:
GABIJOS g. 35, Vilnius, Pašilaičiai 8 672 40433 gabijos@anglustudija.lt
ATEITIES g. 2A, Vilnius, Jeruzalė 8 675 33216 ateities@anglustudija.lt
SAVANORIŲ
pr. 284A,
LIETUVIŲ
g. 1, Kaunas, Žaliakalnis 8 607 59971 kaunas@anglustudija.lt
SĖLIŲ G. 18A, Vilnius, Žvėrynas 8 670 06287 info@anglustudija.lt
T. ŠEVČENKOS g. 31, Vilnius, Naujamiestis 8 609 60697 naujamiestis@anglustudija.lt

