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Viena
audžu izzglītotājii piedāvā
ā apmācīības
B
Biedrība „Venntspils Jauniešu dome” ir aapmācījusi vieenaudžu izglīttotājus, kas ir gatavi dalītiees savās zināšaanās un
pieredzē ar vienaudžieem tēmās, parr kurām neretii ir grūti runāāt ar pieaugušaajiem. Tā kā nnodarbībās ir svarīga saiknne starp
vienaudžiiem, tajās nep
piedalās skolotāji, jo pastāāv iespēja, ka viņi var radīt barjeru un veiicināt jauniešo
os noslēgtību.
Apmācību programmas tiek piedāvāttas 8.-12. kla
asēm. Prograammām jāpiessakās vismazz trīs dienas pirms
mobils
vēlamās nodarbības, sazinoties
s
ar attiecīgās
a
noddarbības kontaaktpersonu. Tā
T kā visās noodarbībās ir nepieciešams
n
telpu un krēslu iekārtoojums, tad lūg
gums nodrošinnāt aktu zāli vai klasi, kurrā var ātri pāārbīdīt krēslus un galdus, iegūstot
i
plašu viettu.

Piedāvājjam šādas neeformālās izg
glītības progrrammas:

Koman
ndas darbs 2.0
Nodarbībba dalībniekiem
m piedāvā iep
pazīt vienam ootru tuvāk, salliedēties, kā arī
a jautri un innteresanti pavaadīt laiku. Dallībnieki
praktizēsiies, kā strādātt komandā un ieskatīsies tajjā, kas ir līderis un kādam tam jābūt. Lekktori piedāvā nodarbības
n
vieenai vai
arī vairākkām mācību sttundām.
Kontaktppersona – Mārttiņš Lindenbeergs, 298518666, m.lindenbergs@gmail.co
om

Ārpus k
kastes
40 minūššu nodarbībā,, piedaloties praktiskās akktivitātēs, jaun
nieši izzinās savus domāššanas rāmjus. Nodarbība palīdzēs
p
jauniešiem
m domāt radoošāk un būt atv
vērtākiem dzīvves iespējām.
Kontaktppersona – Emīlls Anškens, 28647442, emiils.anskens@g
gmail.com

Uzņēmēējdarbības 101
Piedāvājaam 40 minūšuu izglītojošu nodarbību
n
par uzņēmējdarbīību. Tajā pastāāstīsim par biz
iznesa inkubattoriem, paskaiidrosim
galvenos ar uzņēmējddarbību saistīttos jēdzienuss, un ar interresantām un radošām aktiv
ivitātēm grupās, mēģināsim
m radīt
inovatīvaas biznesa idejas.
Kontaktppersona – Laim
ma Kamzola, 20469687,
2
laim
ma.kamzola@
@gmail.com

Bez streesa
40 minūššu nodarbība iepazīstina sk
kolēnus ar izpplatītākajiem stresa rašanāss iemesliem. Tiek izvērtētaas izplatītākāss stresa
situācijass – eksāmeni,, publiska uzsstāšanās, ikdiienas stress u.c.
u Ar aktivittāšu un diskuusiju palīdzību
u skolēni uzzzina par
dažādiem
m stresa un satrraukuma samaazināšanas paņ
aņēmieniem.
Kontaktppersona – Līvaa Kukle, 28250
0635, liiva.kuukle@gmail.co
om

Stereottipi
Skolēni 440 nodarbībass minūšu laikāā varēs iepazīīt sabiedrībā pastāvošos
p
steereotipus. Izprrast to nozīmii, kā tas liedz iepazīt
kādu indiivīdu un "ielieek to kastītē". Sajust, kā jūtaas sabiedrībass stereotipiem pakļauts cilvēēks.
Kontaktppersona – Sabīīne Lazdiņa, 25931382,
2
lazddina.sabine@gmail.com

Dūms
40 minūššu nodarbībā ar
a klases kolek
ktīvu tiks veikktas dažādas aktivitātes, kass rosinās tos pāārdomāt un ap
pzināties psihooaktīvo
vielu ieteekmi uz ķerm
meni un prātu. Skolēniem bbūs iespēja iztteikties, paustt savu viedokkli un uzzināt piemērus no dzīves
saistībā aar smēķēšanu, alkoholismu un
u narkomāniiju, bet tomēr galvenais uzsvars tiks likts uz smēķēšanu
u un tās sekām
m.
Kontaktppersona – Signne Mežniece, 28863297,
2
siggne104@gmaiil.com

Kontraacepcija
Skolēni 440 minūšu noddarbības laikā ar aktivitāšu ppalīdzību varēēs atkārtot vaii iepazīt kontrracepcijas veid
dus un to efekktivitāti.
Kā arī atkkārtot un nostaabilizēt zināšaanas prezervattīvu pareizā lietošanā.
Kontaktppersona – Sabīīne Lazdiņa, 25931382,
2
lazddina.sabine@gmail.com

HIV/AIIDS
40 minūššu nodarbībā jauniešiem
j
bū
ūs iespējas pāārbaudīt savass zināšanas paar HIV/AIDS un izprast šo
o slimību ieteekmi uz
cilvēku, kkā arī iegūs ieteikumus slim
mību profilakseei. Nodarbībaas laikā jauniešši strādā grupāās un paši māca viens otru.
Kontaktppersona – Krista Skudra, 297
769534, skudrra.krista@gm
mail.com

Papild
dus jautājumu gadīījumā varaat sazinātiies ar mūsu
u apmācīb
ību koord
dinatori
Elgu G
Ganiņu – 29618197,
2
elga.ganiina@ventsspils.lv

