Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra
jauniešu iniciatīvas grupas „Improvizatori”
projekta
„Saskarsmes kultūras pilnveides darbnīca (JSKPD): sociālā gleznošana un
sociālās spēles” realizācija sākās 18.10.2016.
Projekta vadītājs 9. klases skolnieks Džonatans Naļimovs
Projekta konsultants RI-AC metodiķe Ženija Truskovska
Šis projekts tiek īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to
finansē Rēzeknes pilsētas dome un organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības
iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”.

Jauniešu projekts Rēzeknes internātpamatskolā -attīstības
centrā.
Mēs visi nākam no bērnības, un katrā no mums līdz sirmam vecumam dzīvo bērns.
Kāpēc?
Spēlēties patīk ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Vēl labāk tad, kad spēle palīdz realizēt un
attīstīt dažādas prasmes, iemaņas, tās, kur arī nepieciešamas noteiktas zināšanas. Ļoti bieži ir
dažādas lomas, īpaši tad, kad spēlē iesaistās daudz cilvēku. Tāda spēle palīdz atrisināt dažādas
problēmas, īpaši ja tā ir sociālā spēle.
Mūsu jaunieši lielākoties ir individuālisti un spēlē tikai datorspēles, kur cilvēks ir viens pats.
Tādiem jauniešiem ir komunikācijas problēmas, grūti izteikt savu viedokli, pieņemt kopīgo
lēmumu .Tāda veida spēles arī atklāj citas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tāpēc RTA docente
un Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra metodiķe Ţenija Truskovska piedāvāja 8. -9.
klašu skolēniem piedalīties jaunatnes projektu konkursā, kuru organizēja Rēzeknes pilsētas Dome
un Austrumlatvijas pakalpojumu centrs „Zeimuļs”. Diskusiju rezultātā veidojās projekta un
jauniešu neformālās grupas nosaukums, projekta realizācijas komanda - 15 brīvprātīgie skolēni.
Jauniešu neformālās grupas nosaukums - „Improvizatori”, bet ar projekta tēmas izvēli un
projekta pieteikuma sastādīšanu gājā grūtāk, jo mūsu skolēniem pavisam nebija pieredzes
projektu pieteikumu sastādīšanā un iesniegšanā konkursam. Tāpēc šoreiz metodiķes - skolotājas
konsultantes Ž.Truskovskas loma bija ļoti nozīmīga. Gan projekta vadītājs 9.klases skolēns Dž.
Naļimovs, gan projekta pieteikuma un realizācijas grupa piedalījās dažāda veida apmācībās un
konsultācijās.
Mūsu jauniešiem bija šaubas par savām spējām, vai viss izdosies?
Bet izdevās! 2016. gada oktobra sākumā projekts „Saskarsmes kultūras pilnveides darbnīca
(JSKPD): sociālā gleznošana un sociālās spēles” tika apstiprināts, un tam tika piešķirts
finansējums.
Viens ir uzrakstīt projekta pieteikumu un iesniegt to, bet tagad mūsu skolēniem bija jauns
izaicinājums - realizēt projekta mērķus, uzdevumus, lai no mūsu projekta būtu labums citiem un

jauna pieredze sev. Bet, pateicoties skolotājai konsultantei un brīvprātīgai RTA studentei Evitai
Barkanei, jauniešiem viss izdevās.
Viņi iemācījās spēlēt sociālās spēles, tapa gleznas - sociālās gleznošanas rezultāts ( gleznu izstāde
būs Rēzeknes internātpamatskolā - attīstības centrā un „Zeimulī”). Projekta dalībnieki iemācījās
veidot vārdu skulptūras, nepieradināto orķestri.
Visiem patika Lūznavas muižas un parka apmeklējums. Parkā tika organizētas dažādas sociālās
spēles, par ko pateicamies spēļu organizētājam Vitālijam Rimšam.
Ar projekta norisi un rezultātiem tika iepazīstināti Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas 7.- 9. klašu
un Katoļu vidusskolas skolēni, Rēzeknes jauniešu domes pārstāvji un Rēzeknes
internātpamatskolas - attīstības centra skolēni.
2016. gada 13. decembrī notika noslēguma pojekta realizācijas grupas neformālas sarunas pie
tējas tasītes, kur jaunieši stāstīja par to, ko viņi ieguva projekta laikā: galvenais - 8. un 9. klases
skolēni sadraudzējās, iemācījās būt drošāki sava viedokļa izteikšanā un pamatošanā, iemācījās
klausīties citus, darboties projektā, formulēt mērķus, uzdevumus, komunicēt ar citiem, kas ir ļoti
svarīgi RIAC izglītojamajiem un vēl - pavadīt savu brīvo laiku interesanti un lietderīgi. Par to
visu runāja projekta grupas realizētāji un dalībnieki:Dţ. Naļimovs, I.Bērziņš, Laura un Liāna
Bureles, A.Dumina,
R. Kūkojs, M. Ābeltiņš, A.-K.Bišops, V. Miklaševiča, V. Ustāne, A. Šaginovs, A. Piļugins,
A. Pumpurs, R.Sprikuts, A.Meikulāns.
Ceru, ka iegūtā pieredze visiem grupas „Improvizatori” dalībniekiem noderēs turpmākajā dzīvē,
un vēlu viņiem veiksmi projektu rakstīšanā un realizēšanā.
Šis projekts tiek īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes
pilsētas Dome un organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centrs.
RIAC direktores vietniece metodiskajā darbā I.Guseva

