Iespaidi par dalību Comenius programmā Igaunijā
Nekad agrāk nebiju piedalījusies Eiropas Savienības rīkotajos projektos, tāpēc dalība
Comenius programmā bija pirmā reize, kad man tika dota iespēja iegūt jaunu lielisku
pieredzi, kultūras baudījumu, cilvēku atvērtību un patīkamas atmiņas Igaunijā, Tallinā.
Neskatoties uz to, ka man nav citu šāda veida iespaidu ar ko salīdzināt un nebija īsta
priekšstata kas un kā viss projekta laikā norisināsies bija tā vērta, jo neziņa, kas pārvērtās
pārsteigumā, neizpratne, kas tika aizstāta ar jaunām zināšanām, bailes, kuras tika
pārvarētas komunicējot ar cittautiešiem, kā arī redzesloka paplašināšana likās vēl
aizraujošāka un neaizmirstamāka, kas pierāda to kā šī tik tiešām ir mūžizglītības
programma.
Jau pirmajā mirklī Tallina likās pārsteidzoša pilsēta, jo vakarā vērojot pilsētas svētku
atklāšanas uzvedumu par tautas vēsturi lika man iemīlēt šo pilsētu, jo priekšnesums bija ne
tikai skaists un krāšņs, bet arī pārsteidzoši radošs un kvalitatīvs.
2. projekta dienā notika ekskursijas, tā arī bija pirmā reize, kad satikos ar pērējiem
projekta dalībniekiem no Igaunijas, Polijas, Turcijas, Rumānijas un Ungārijas. Ļoti liels
paldies jāsaka igauņu jauniešiem, kuri savā starpā bija patiesi draudzīgi un ar savu
uzvedību atraisīja arī pārējos. Jau pēc pirmā brauciena visi jutās pilnīgi brīvi un atraisīti. Bija
ļoti interesanti iepazīties ar jauniešiem no dažādām Eiropas valstīm, jo šādos brīžos
vislabāk var saprast, cik atšķirīgi un reizē līdzīgi mēs esam. Sāremas apmeklējums bija ļoti
interesants, jo tika gūts vēl lielāks priekšstats par Igaunijas kultūru un vēsturi, apskatot
senās mājas, to iekārtojumu, darbarīkus, pilis, un pat meteorīta krātuvi, kas likās ļoti
iespaidīgi.
3. projekta diena bija pārsteidzoša ar to, ka mūs siti un patīkami sagaidīja igauņu
dalībnieku skolā – Peetri Kool . Ieraugot skolu, sapratu ka mācības skolā nav tikai
apgrūtinājums un nepatīkamas emocijas, jo skola iekārtota tik moderni, kvalitatīvi un
pārdomāti, jo skolēnu radošumam, ērtībai un drošībai, manuprāt, šeit pievērsta vislielākā
uzmanība. Diena šajā skolā tika pavadīta jautri un radoši – ar tradicionālām dejām un
jaunākajām tehnoloģijām.
4. diena bija pārbagāta ar dažādiem notikumiem un iespaidiem, jo bija arī iespēja
apskatīt ģimnāziju, kas bija tikpat moderna kā Peetri Kool pamatskola, jo telpu iekārtojums
bija pārdomāts līdz pat pēdējam sīkumam. Man kā lielam saldumu mīlētājam, protams, ļoti
iepriecināja ekskursija uz Kalev šokolādes fabriku, kur varēja arī nogaršot un, protams, arī
iegādāties sev tīkamākās konfektes un šokolādes. Viens no spilgtāk atmiņā paliekošajiem
notikumiem bija Vikingu mājas apmeklējums, kur mums bija iespēja baudīt gardu maltīti
Vikingu stilā. Man ļoti patika arī dejas un rotaļas, kuras visiem uzlaboja garastāvokli, un
jautrība visus padarīja draudzīgus un atvērtus.
Vecpilsēta, manuprāt, ir viena no skaistākajām vietām Tallinā. Varbūt tā liekas, jo
man ļoti patīk vecmodīgas celtnes un ieliņas, kuras pārpildītas ar omulīgām āra terasēm un
kafejnīcām, vēlās vakara burzmas un dzīvā mūzika. Man ļoti patika apskatīt Tallinu no
baznīcas torņa augšas, neskatoties uz lietainajiem un vēsajiem laika apstākļiem, skats bija
brīnišķīgs.

Liela šādu projektu vērtība ir cilvēki, kuri kļuvuši par mūsu draugiem. Tieši no
cilvēkiem mēs varam izzināt citu tautu kultūru, uzskatus un izprast dzīvi ārpus mūsu prāta
robežām pie kuras mēs esam pieraduši. Comenius programma tik tiešām sniedz milzīgu
ieguldījumu mūsu zināšanās par dzīvi un pasauli no cita skatu punkta. Esmu ļoti pateicīga
par iespēju izbaudīt visas projekta ērtības, jo tas bija ļoti patīkams smaidīgu cilvēku un
bagātas kultūras baudījums, kas vēl ilgi paliks atmiņā.
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