Preses relīze
2019.gada janvāra mēnesī RIAC noslēdzās ilgtermiņa projekta (2017 – 2019)
„Esmu sajūtās un sirdī ar Latviju” otrais posms. Projekta vadītājs - RIAC direktore
Rita Zommere, koordinators – RIAC skolotāja un metodiķe Ilona Saule.
Pirmajā posmā (2018.g. marts – novembris) tika īstenots jauniešu iniciatīvas
grupas projekts - dāvana Latvijas simtgadei „Multisensorā Latvijas karte”. Jauniešu
projekts guva finansiālo atbalstu no Rēzeknes pilsētas pašvaldības ARPC „Zeimuļs”
organizētajā konkursā. Rezultātā skolas teritorijā atbilstoši Latvijas ģeogrāfiskajām
kontūrām tika ierīkota mobila karte (t.i. kastes, kas pildītas ar dažādiem kāju sajūtu
un kustību prasmju attīstošiem dabas materiāliem –čiekuriem, sūnām, sienu, pupiņām,
zīlēm, kastaņiem, utml.), kura vēlajā rudenī uz ziemas un agrā pavasara mēnešiem
pārvietota Skolas-centra telpās un ir pieejama visiem interesentiem skolēniem,
pedagogiem, skolas darbiniekiem un ciemiņiem.
Iesākot ilgtermiņa projektu „Esmu sajūtās un sirdī ar Latviju” tika meklētas
iespējas piesaistīt līdzekļus projekta idejas realizēšanai – iekārtot Multisensorās 3
telpas RIAC skolēniem, pieaugušajiem un centra apmeklētājiem – mentālo
(intelektuālo) prasmju attīstības veicināšanai un kustību un koordinācijas prasmju
attīstīšanai mācību procesā un ārpusstundu laikā, kā arī relaksācijai, sevis izzināšanai
un sakārtošanai no stundām brīvajā laikā, izmantojot speciālo aprīkojumu (projekta
otrais posms)
Projekta īstenošanā bija paredzēts pašu finansējums, EUR: 9435, kas
galvenokārt izmantots tehniskā projekta izstrādei, 3 telpu remontam u.c. ar telpu
labiekārtošanu saistītām vajadzībām. Multisensoro telpu Dizaina projektu sagatavoja
(sponsorēja) RTA Dizaina fakultātes docētāji un studenti (vadīja docente Aina
Strode). Mācību līdzekļu un speciālā aprīkojuma iegādei Multisensorām trīs telpām
tika izmantoti finanšu līdzekļi, kas piesaistīti no Rietumu bankas Labdarības fonda,
EUR: 4 000. Projekta īstenošanā iesaistījās arī individuālie atbalstītāji un
brīvprātīgie. 2019 – 2020.g.g. turpināsies finansiālo līdzekļu piesaiste, lai projektu
varētu īstenot pilnā apmērā. Aicinām atsaukties tos, kuri var un vēlas to atbalstīt!
2019.g. 30.janvārī RIAC no 9.00 līdz 16.00 notiks Atvērto durvju diena, lai
interesenti no skolas, no pilsētas un tālākām vietām var iepazīties ar Multisensorajām
telpām un to izmantošanas iespējām. Obligāti jāpiesakās pie Skolas – centra
metodiķes Ilonas Saules vai sociālā darbinieka Tatjanas Iļjinas, lai pasākuma norisi
var koordinēt.
2018./19.m.g. 2.semestrī Multisensoro telpu iespējas tiks izmantotas atbilstoši
skolas administrācijas un metodiskā centra izstrādātajai kārtībai mācību un
ārpusstundu vajadzībām.
21.01.2019. Sagatavoja projekta kontaktpersona un RIAC metodiķe Ženija
Truskovska

