Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas provizoriskie kursu komplekti (izvēļu grozi)
Uzņēmējdarbība un
cilvēkresursi
Visi apgūst optimālā līmeņa kursus
katrā jomā (10. - 11.klase)

Matemātika un IT

Komunikācija un resursu
vadība

Valodas un medijpratība

Visi apgūst optimālā līmeņa kursus
katrā jomā (10. - 11.klase)

Visi apgūst optimālā līmeņa kursus
katrā jomā (10. - 11.klase)

Visi apgūst optimālā līmeņa kursus
katrā jomā (10. - 11.klase)

(latv.val.un lit.I ,/ vismaz 2
svešvalodas/ vēsture un soc.zinātnes I/
matemātika I/ fizika I, bioloģija I,
ķīmija I/ ģeogrāfija I/ dizains un
tehnoloģijas I/ veselība un sports)

(latv.val.un lit.I ,/ vismaz 2
svešvalodas/ vēsture un soc.zinātnes I/
matemātika I/ fizika I, bioloģija I,
ķīmija I/ ģeogrāfija I/ dizains un
tehnoloģijas I vai programmēšana I/
veselība un sports)

(latv.val.un lit.I ,/ vismaz 2
svešvalodas/ vēsture un soc.zinātnes I/
kultūra un māksla I/ matemātika I/
dabaszinības / ģeogrāfija I/ datorika/
veselība un sports)

(latv.val.un lit.I ,/ vismaz 2
svešvalodas/ vēsture un soc.zinātnes I/
kultūra un māksla I/ matemātika I/
dabaszinības ģeogrāfija I/ datorika/
veselība un sports)

Padziļinātie kursi (12.klase) –
svešvaloda II, sociālās zinātnes II,
matemātika II, dizains un tehnoloģijas
II, projekta darbs

Padziļinātie kursi (12.klase) –
svešvaloda II, matemātika II, fizika II,
bioloģija II, ķīmija II, programmēšana
II, dizains un tehnoloģijas II, projekta
darbs

Padziļinātie kursi (12.klase) –
latviešu valoda un literatūra II,
svešvaloda II, vēsture II, sociālās
zinātnes, kultūra un māksla II,
projekta darbs

Padziļinātie kursi (12.klase) –
latviešu valoda un literatūra II,
svešvaloda II, vēsture II, kultūra un
māksla II, projekta darbs

Speckursi – biznesa svešvaloda,
politika un tiesības, ekonomika,
uzņēmējdarbības pamati, debates,
medijpratība u.c.
Profesijas
auditors
ārējo sakaru struktūrvienības
vadītājs
banku speciālists
biroja administrators
brokeris
ES projektu vadītājs
ekonomists
finansists
finanšu tirgus analītiķis
komercdarbības speciālists

Speckursi – robotika, inženierzinātne,
diskrētā matemātika u.c.

Speckursi – teātris, tautiskās dejas,
filozofija, politika, medijpratība u.c

Speckursi – 3. un 4.svešvaloda,
tehniskā tulkošana, filozofija, teātris,
publiskā uzstāšanās u.c.

Profesijas
Analītiskās ķīmijas tehniķis
astronoms
biofiziķis
bioķīmiķis
biologs
botāniķis
dabas aizsardzības vecākais
speciālists
Enerģētiķis
fiziķis
ģeoinformātikas inženieris

Profesijas
Profesijas
Attēla un skaņu ierakstu aparatūras
arhīvists
speciālisti
aktieris
datordizainers (web lapas
bibliotekārs
dizainers)
bibliotēku informācijas speciālists
horeogrāfi un dejotāji
dzejnieks
interjeristi un dizaineri
filologs
kino, teātru un citu mākslas iestāžu
filozofs
režisori un aktieri
gids
komponisti, mūziķi, dziedātāji
literārais redaktors
kultūras pasākumu tehniskais
mācītājs
režisors
pasākumu vadītājs

konferenču un pasākumu
organizators
kredītprojektu vadītājs
muitas eksperts
nodokļu ekonomists
nodokļu inspektors
producents
projektu vadītājs
starptautisko ekonomisko attiecību
speciālists
uzņēmuma vadītājs
vērtspapīru eksperts

ģeologs
hidrologs
hidroloģijas inženieris
interneta portāla redaktors
korektors
klimatologs
kodolfiziķis
ķīmiķis
medicīnas fizikālo tehnoloģiju
inženieris
meteorologs
mikrobiologs
optometrists
statistikas matemātiķis
siltumenerģijas un siltumtehnikas
inženieris
ūdenssaimniecības un atkritumu
saimniecības speciālists
vides aizsardzības vecākais
speciālists
vides inženieris

mākslas izstāžu kurators
mākslinieki-vizuāli plastiskās
mākslas
producents
restaurators
scenārists
televīzijas un kino producents

rakstnieks
recenzents
surdotulks
teologs
tulkotājs
tulks
vēsturnieks

P.s. Katram skolēnam tiks elastīgi piedāvāti speckursi pēc skolas iespējām, skolēnu interesēm, ievērojot skolēnam noteikto mācību slodzi.
Mācību priekšmets I – optimālais līmenis
Mācību priekšmets II – augstākais līmenis

