
 

Atsauksmes par projektu Comenius Igaunijā 

Man un maniem klasesbiedriem tika dota lieliska iespēja doties uz Igauniju Comenius 

projekta ietvaros. Mūsu dienas Igaunijā sākās ar vecpilsētas apskati, kur paši devāmies 

ekskursijā pēc ilgā ceļa lai pavadītu labi vakaru. 

Pati partneru vizīte Igaunijā sākās ar Sāremas salas apskati. Uz Sāremas salu devāmies ar 

kuģi, kur guvām lielisku iespaidu uz emocijas. Bijām Koguvas ciemā, kur ekskursijas dalībnieki 

tika iepazīstināti ar igauņu 19.gs. dzīvojamo māju, sadzīvi, darba piederumiem, tautastērpiem. 

Apciemojām arī Augla ciemu, kurš ir populārs ar vējdzirnavām. Pa ceļam iebraucām arī 

Episkopales pilī, pils izskatījās kā cietoksnis, bet tāpat ir moderni iekārtots muzejs, kas atklāj 

Igaunijas vēsturi no 13.gs. sākuma-20.gs.beigām. 

Nākamajā dienā devāmies uz Petri skolu, skola ir uzbūvēta kopā ar bērnudārzu. Skolā ir 

skaistas modernas telpas, radošas istabas. Petrī ir tikai 8. klases, bet skolēnu pieaugums ir ļoti 

liels. Pēcpusdienā darba grupa devās uz šokolādes fabriku „Kalev” arī šī apskate mani un 

manuprāt, visus pārējos ļoti pārsteidza. Pēcpusdienā mēs strādājām radošajās darbnīcās, kur 

mācījāmies igauņu tautas dejas, un strādājām ar robotiem. 

Trešajā dienā mēs apskatījām Rae pagastu, Juri ģimnāziju, kura pēdējos gados tika 

modernizēta un renovēta. Skola piedāvā skolēniem apgūt mācības dažādos virzienos 

humanitārajā, dabaszinātņu, matemātikas un angļu. Bērni ir radoši un aktīvi piedalās skolas dzīvē 

un pulciņos. Pēcpusdienā mēs atkal devāmies strādāt radošajās darbnīcās, kur strādājām ar koku 

un filcu. Vakarā mēs devāmies uz oficiālām vakariņām, kur mācījāmies, dejot tautas dejas. 

Pēdējo dienu mēs apskatījām Tallinu un vecpilsētu. Mūs iepazina ar  skaisto vēl Pētera I 

laikā veidoto Japānas dārzu, prezidenta rezidenci, pilsētas parku, muzeju, Dziesmu svētku 

estrādi.  Mēs apskatījām iespējams vecāko baznīcu Igaunijā. 

Šis projekts deva man daudz jaunu iespaidu, draugu. Pateicoties, Comenius projektam, mēs 

sadraudzējāmies ar dažādiem jauniešiem no citām valstīm. Bija interesanti uzzināt par viņu 

kultūru, tradīcijām un dzīvi. Ceru, ka varēšu piedalīties vēl šajā projektā, un gūt vēl vairāk 

iespaidu un zināšanu. Uz tikšanos nākamreiz! 

Valērija Burova, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 11. klases skolniece 

 

 


