Atsauksmes par projektu ’’Comenius’’ Igaunijā
Projekta trešā tikšanās notika Igaunijas galvaspilsētā un kultūras centrā, Tallinā, kuru mēs tikām
iepazīt un apskatīt tuvāk projekta gaitā. Manuprāt, šī projekta galvenais mērķis ir iepazīstināt
projekta dalībniekus ar Eiropas daudzajām un tik atšķirīgajām kultūrām. Vai šajā tikšanās reizē tas
izdevās uz visiem 100? Iespējams.
Lielu daļu laika mēs pavadījām, pētot Igauniju un izzinot tās kultūru, kura, manuprāt, diezgan lielā
mērā atšķiras no Latviejas kultūras. Projekta otrajā dienā mēs devāmies ekskursijā uz Sāremā salu,
kura man nebija visai izzinoša, jo esmu bijis tieši tādā pašā ekskursijā jau iepriekš. Protams, arī šajā
ekskursijā man izdevās uzzināt daudz jauna un gūt neaizmirstamas atmiņas un pieredzi. Taču,
manuprāt, liels mīnuss bija tas, ka mēs netikām iepazīstināti ar pārējiem projekta dalībniekiem
pirmajā dienā un nebija noorganizētas tā saucamās ’’ice breaking’’ nodarbības, kā rezultātā
dalībnieki daudz nekomunicēja savā starpā. Un sakarā ar to, ka mēs bijām salīdzinoši liela jauniešu
grupa no Latvijas, sapazīšanās ar pārējiem projekta jauniešiem aizņēma ilgāku laiku, jo mēs varējām
mierīgi komunicēt un pavadīt labi laiku savā starpā un nebija spēcīgas vēlmes iepazīties tuvāk.
Projekta trešajā dienā mēs devāmies uz Peetri skolu, kurā mēs tikām laipni sagaidīti un varējām
izbaudīt mums veltīto koncertu , kurā tika parādītas Igauņu nacionālās dziesmas un dejas. Manuprāt,
tās bija līdzīgas latviešu tautas dziesmām un dejām, un tajā pašā laikā ļoti atšķirīgas.
Man ļoti patika iepazīt Igauņu skolas, kurās valdīja tik tiešām savādāka atmosfēra kā Rēzeknes
skolās. Šeit varēja saskatīt arī šo tieksmi līdzināties augstāk attīstījām Skandināvijas valstīm. Dienas
beigās tika organizētas nodarbības, kurās mēs sapazināmies ar citiem projekta dalībniekiem un
apguvām pāris vārdus igauņu valodā. Visradošākā un, manuprāt, arī vislabākā nodarbība bija
orientēšanās pa Peetri (dzīvojamo rajonu ap skolu). Orientēšanās bija pilna patīkamu emociju un
ļāva vēl tuvāk sapazīties ar pārējiem dalībniekiem, un vienkārši labi pavadīt laiku kopā. Ļoti jautra
bija arī ‘’sporta stunda ‘’, kurā mēs ne vien izskraidījāmies un izsmējāmies no sirds, bet arī
iemācījāmies ko jaunu.
Bieži projektos tiek īrēti autobusi un projekta dalībniekiem nav iespējas redzēt to ikdienas dzīvi,
tāpēc viens liels pluss bija tas, ka mēs diezgan daudz pārvietojāmies pa Tallinu ar sabiedrisko
transportu, kas man liekas izcili, jo mēs netikām izolēti no apkārtējās vides.
Varbūt projekta gaitā man likās, ka bija daži trūkumi un nepilnības, taču tagad atceroties šīs
tikšanās gaitas, man prātā nāk tikai pozitīvais un jautrais. Es ne vien ieguvu jaunu pieredzi, jaunus
iespaidus un draugus, bet arī ļoti labi pavadīju laiku, kas liek secināt, ka projekts tik tiešām bija
izdevies!
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