“Comenius” Igaunija, Tallina, 2014
Mūsu ceļojums pa Igauniju sākās ar pastaigu pa Tallinas vēsturisko vecpilsētu, kas apbūra
mani ar savu šauro, bruģēto ieliņu omulību. Pārsteidzoša likās Tallinas vecpilsētas
arhitektūras un plānojuma līdzība ar Rīgu, tāpēc ātri vien sajūtos kā mājās. Esmu ļoti
apmierināta un pateicīga par iespēju apceļot Igaunijas salas, par kuru skaistumu jau sen biju
dzirdējusi un lasījusi. Jā, šīm vietām noteikti piemīt sava burvība. Vismaģiskākā vieta,
manuprāt, ir tieši Saaremaa, kuras dzirnavas vistiešākā veidā man asociējas ar spāņu
rakstnieka Migela de Servantesa romāna “Dons Kihots” galveno varoni. Ir tik aizraujoši
saskatīt grāmatas sižeta atainojumu reālajā laikā un telpā! Mums tika sniegta iespēja
apciemot “Kalev” šokolādes fabriku – vietu, kas ir visu iemīļoto saldumu šūpulis. Esmu
nedaudz vīlusies redzētajā, jo vēlējos izpētīt pašas šokolādes masas gatavošanas procesu,
taču manu pašsajūtu uzlaboja pāris Kalev šokolādes kilogrami manā koferī, kas noteikti bija
viens no patīkamākajiem smagumiem, ko esmu nesusi.
Mums tika sniegts neliels ieskats
Igaunijas skolu darbībā un uzbūvē, kas mani patīkami pārsteidza un pamodināja manī tādu kā
apbrīna, greizsirdības un skaudības jūtu sajaukumu. Radās tāds pozitīvs iespaids, ka skolēni
labprāt apmeklē skolu un pat pavada tajā savu brīvo laiku, jo tā sniedz viņiem visas iespējas,
jo tā ir aprīkota gan ar moderno, tehnoloģisko aprīkojumu, gan peldbaseinu un trenažieru
zāli. Cauri šo notikumu virknei cauri vijas arī jauno draugu, to kultūras un mentalitātes un
personības iepazīšana, kas turpinās arī joprojām, esot katram savā valstī – Turcijā, Latvijā,
Igaunijā, Polijā un citās, kas ir viens no pierādījumiem, ka starptautiskais “Comenius”
projekts ir sasniedzis vienu no saviem svarīgākajiem mērķiem. Kopējo sajūtu un draudzību
stiprināja arī darbošanās radošajās darbnīcās, tādās kā, robottehnikā, rokdarbos, Igaunijas
tradicionālo deju apgūšanā un citos. Ļoti aizraujoša un noteikti arī noderīga bija svešvalodu,
tādu kā: angļu, vācu un poļu pielietošana praksē. Ciemošanās Igaunijā ir atstājusi daudz
spilgtu atmiņu, iespaidu un emociju. Es uzskatu, ka tieši šāda veida sadraudzības projekti ir
ļoti nepieciešami mūsu jaunatnei, jo tie nodrošina gan redzesloka paplašināšanu, gan valodas
praksi, kas turpinās arī ārpus projekta, kā arī tā ir lieliska iespēja iegūt jaunus draugus,
tādejādi veidojot stabilākas un pozitīvākas starpvalstu attiecības.
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