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Civilizētā Tallina un dabas saudzētā Sārema.
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 7 skolēniem un skolotājām Olgai Burovai un Birutai Vaivodei
ES Comenius projekta ietvaros maija pēdējā nedēļā bija iespēja apmeklēt Igauniju, Sārema salas
un redzēt modernās Tallinas skolas.
Projekta otrā darba vizīte notika Tallinā. Mūsu sadarbības partneri ir Petri pamatskola, kurā
mācās aptuveni 500 skolēnu. Skola ir tikai 5 gadus veca, nu jau 6. jūnijā svinēs pirmo skaisto
jubileju. Lai gan Tallina atrodas tuvu Latvijai un arhitektūra un kultūra šķiet īpaši neatšķiras,
tomēr mums bija iespēja piecu dienu garumā vērot Tallinas pilsētas svētkus, kultūru, modernās
celtnes, iedzīvotāju viesmīlību, vecpilsētas saglabāto burvību. Petri skola ir jauna un moderna
mācību iestāde, tā kā skola atrodas tikai 13 kilometrus no Tallinas jaunā un skaistā Juri pagastā,
tad skolēnu skaits ar katru gadu tikai pieaug. Ja pirmajā gadā skolā mācījās tikai 50 bērnu, tad
šobrīd jau pieci simti. Skolā ir jaunas, labiekārtotas mācību telpas, pārsteidza darbmācības
kabineti, kuri ir iekārtoti moderni un atbilstoši mūsdienu prasībām, plašie gaiteņi, sakoptā vide,
protams, arī labiekārtotais bērnudārzs, kur bērns var justies droši, gaidīts un aprūpēts.
Skolotājiem un skolēniem bija noorganizēta ekskursija un Sāremu salu. Dienas garumā mums
bija iespēja vērot neskarto un saudzēto dabu, iepazīties ar salas burvībām, ievērojamām vietāmKoguvas ciemu, Angla dzirnavām, Panga Pank klints, meteorīta krāteri, Kuresāres pili un,
protams, baudīt jūras viļņus un gaisu, braucot prāmī.
Projekta dalībniekiem bija iespēja apmeklēt šokolādes fabriku „Kalev”. Mums bija noorganizēta
ekskursija, lai varētu iepazīties ar „Kalev” fabrikas vēsturi un ar šokolādes tapšanas procesu,
kuru pārsvarā veic elektronizēti, kā arī ar daudzveidīgo šokolādes asortimentu.
Projekta mērķis ir iepazīties ar tautu kultūru un vēsturi, un, tā kā maija pēdējā nedēļa Tallinā ir
pilsētas svētki, tad mums bija iespēja redzēt dažādus iestudējumus par Tallinas vēsturi, baudīt
krāšņos tautu tērpus, dejas. Bet vislabāk Igaunijas vēsturi mums atklāja vikingu māju saimnieks,
kurš 21. gs. ir izveidojis vikingu māju, iekārtojis to atbilstoši šim laikmetam, vikingu mājā tiek
piekoptas senās igauņu tradīcijas un vēsture. Ieejot tajā un ieelpojot meža ielokā ieskauto gaisu,
tā vien šķiet, ka laiks cilvēku nav mainījis, tikai cilvēks maina laikmetu.

Skolēniem brauciens ļoti patika, viņi darbojās radošajās darbnīcās, piedalījās Tallinas vecpilsētas
svētkos, iepazinās ar citu tautu jauniešiem un dibināja kontaktus.
Projekts „Comenius” sniedza iespēju ne tikai iepazīt dažādu valstu kultūru, bet arī apskatīt
Igaunijas interesantākos tūrisma objektus Tallinā un Sāremas salā. /Ieva Zeltiņa/
Izpētot un iepazīstot Igaunijas kultūras bagātības, kā arī komunicējot ar citu tautu jauniešiem,
esmu secinājis, ka mūsu ziemeļu kaimiņi, ejot līdzi laikam, neaizmirst saglabāt arī savu
vēsturisko mantojumu un ar to ļoti lepojas. /Mārtiņš Seleckis/
Projekts sniedza lielisku iespēju iepazīt citu tautu kultūru, dibināt jaunus kontaktus. Patīkami bija
tas, ka šīs dienas bija pārdomātas un saplānotas, dodot iespēju mums būt visu laiku aktīviem
dalībniekiem. /Dagnija Volodjko/

Projekts „Comenius” deva mums iespēju ne tikai iepazīt citu tautu kultūras vērtības un cilvēkus,
bet arī atklāt savas komunikācijas, radošuma un atbildības spējas. Projekta laikā iegūtie draugi,
atmiņas un iespaidi vēl ilgi dāvās patīkamas emocijas. /Laura Viļuma/
Vizīte Igaunijā lika noprast, ka, neskatoties uz sabiedrībā valdošiem stereotipiem, par tautu var
spriest tikai to izpētot. Šis projekts deva iespēju ielūkoties Igaunijas izglītības sistēmā un
salīdzināt to ar mūsmājās valdošo. /Mārtiņš Mozga/
Projekta „Comenius” ietvaros mēs guvām jaunas zināšanas par citām tautām, viņu kultūru un
vēsturi. Mēs iepazināmies ar jauniešiem no citām tautām, kļuvām komunikabli un draudzīgāki.
Patika tas, ka visu laiku bijām aktīvi nodarbināti. /Valērija Burova/
Dalība projektā ir iespēja, pieredze jaunu iespaidu gūšanā. Tā ir vieta, kur satiekas dažādu
kultūru pārstāvji un vienojas idejās, domās un uzskatos. /Katrīna Paškeviča/
Olga Burova, projekta koordinatore un angļu valodas skolotāja,
Biruta Vaivode, latviešu valodas un literatūras skolotāja.

