Atsauksmes par projektu Comenius Igaunijā
Maija beigās man un vēl 6 maniem klasesbiedriem, Comenius projekta dalībniekiem, bija
iespēja piedalīties trešajā projekta dalībnieku tikšanās reizē Igaunijā. Nepilnas nedēļas laikā mēs
ne tikai paspējām iepazīt igauņu kultūru, tradicionālās dejas un ēdienus, bet arī apskatīt
populārākos tūrisma objektus. Laiks paskrēja vēja spārniem, jo tika pavadīts lietderīgi un
interesanti – domāju, ka pozitīvās atmiņas vēl ilgi sildīs sirdi.
Projekta pirmajā dienā, pēc garām stundām pavadītām ceļā no Rēzeknes līdz Tallinai, mēs
devāmies iepazīt Igaunijas galvaspilsētu. Ar prieku apskatījām satriecošo un eiropeisko
arhitektūru, kā arī izbaudījām pilsētas svētku koncertu. Mākslinieki, ne tikai priecēja ar
muzikāliem un horeogrāfijas priekšnesumiem, bet arī iepazīstināja ar Tallinas vēsturi atraktīvā
veidā. Jau projekta otrajā dienā, kas norisinājās apskatos skaistākos Mūku salas un Sāremas
tūrisma objektus, mēs spējām atrast kopīgu valodu ar igauņu un poļu jauniešiem. Visi projekta
dalībnieki bija aktīvi, atvērti un komunikabli, kas padarīja vizīti Igaunijā vēl patīkamāku.
Visspilgtāk atmiņā ir palicis pils-muzejs, kurā apskatījām dažādākās ekspozīcijas, piemēram,
PSRS un Hitlera laiku. Tāpat interesanta ekskursija tika noorganizēta arī uz „Kalev” šokolādes
fabriku. Projekta dalībnieki ar vislielāko prieku uzmērīja fabrikas darbinieku apģērbu un ar
interesi klausījās gida stāstītajā. Atmiņā palikusi ir arī kāpšana baznīcas tornī, kas pēc gara un
ilgstoša gājiena augšup pa stāvajām kāpnēm, pavēra neaptverami skaistu skatu uz Tallinu.
Trešajā dienā, ko pavadījām Igaunijā, mums beidzot bija iespēja apmeklēt skaisto un interesanti
izplānoto Petri skolu, kas atrodas tikai 13 kilometru attālumā no Tallinas. Jaunieši, kas mācās
šajā pamatskolā ir jautri un entuziasma pilni – viņi ar vislielāko prieku piedalījās nodarbībās,
kurās mums tika mācītas dejas, darbs ar robotiku un orientēšanās uzdevumā. Petri skolas
skolēniem tika organizēts 50. gadu rokmūzikas vakars, kurā ar jautrām dejām un dziesmām, tika
pavadīts jautrs laiks. Mani pārsteidza tas, cik jaunieši ir atvērti un viegli pieņēma mūs savā
draudzīgajā skolas kolektīvā. Projekta dalībnieki no Igaunijas labprāt spēlēja kopā ar mums
dažādas sporta spēles un iemācīja dažus pamatvārdus igauņu valodā. Mani pārsteidza tas, cik labi
aprīkoti ir mājturības kabineti un koridori skolā – katrs var atrast sev tīkamo nodarbi!
Pateicoties, Comenius projektam, mēs sadraudzējāmies ar dažādiem jauniešiem no citām
Eiropas valstīm. Patiess prieks bija uzzināt, ka mūsu kultūra un uzskati nemaz tik ļoti neatšķīrās
– mēs papildinājām viens otru ar jaunām idejām un nedzirdētām domām. Arī skolotāji, kas
piedalījās projektā bija ļoti atraktīvi un pretim nākoši. Uzskatu, ka organizētība bija lieliska! Mēs
nekad negarlaikojāmies, jo projekta organizatori parūpējās par to, lai mums vienmēr būtu ar ko
sevi nodarbināt – ekskursijas, spēles un sarunas ar projekta biedriem ir tikai maza daļa, no
piedzīvotā nepilnas nedēļas garumā. Ar vislielāko prieku piedalītos arī citās projekta tikšanās

reizēs, jo uzskatu, ka viss darbs, ko esmu ieguldījusi palīdzot skolotājai projekta tapšanas laikā, ir
atmaksājies ar šo piedzīvojumiem un emocijām bagāto braucienu uz Tallinu. Uz tikšanos
nākamreiz!

I really enjoyed my stay in Tallinn. Project Comenius not only gave me opportunity to visit
most famous Estonian tourism objects and introduce myself to culture, but also it gave me
opportunity to became friends with different people from different European countries. I think
that school, which met us, is very modern and interesting for not only their students, but also
visitors. Estonian students were really kind and friendly; they never seem to be unhappy or
bored. The organization was amazing – we nearly had free time, which means we had so much
interesting and never seen and done things to do. Thank you for having us in your country! I am
looking forward to meet all of the Project participants in next meetings!
Ieva Zeltiņa, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 11. klases skolniece

