
Alberta koledžas Erasmus + pieredzes apmaiņas mobilitāte 

2022./2023.studiju gads. 17.-21.oktobris 

 

 

Vārds, uzvārds: Sandra Tetere 

Nosūtošā augstskola: Alberta koledža 

Mobilitātes valsts: Spānija 

Uzņemošā augstskola: Hinker Training Hub 

Mācību tēma: Mācīšanas metodes 

Mobilitātes perioda ilgums: 5 dienas 

 

Ir ierasts, ka atsevišķi tiek runāts par mācīšanas un mācīšanās tehnikām, retāk par to mijiedarbību 

un līdzsvarotu izmantošanu. Vēlme padziļināti pētīt mācīšanas un mācīšanās tehnikas noteica 

izvēli doties Erasmus + pieredzes apmaiņas mobilitātē uz Spāniju, Madridi.  

 

 

 
1.att. Mācību dalībnieki. Spānija, Madride. 2022.gada 17.-21.oktobris. 

 

 

Programma papildus iepriekšminētajiem jautājumiem iekļāva arī jautājumus par lektora lomu 

studiju procesā, kā mācīties domāt, kā mācīties atcerēties, vai pastāv “laba”, “slikta” atmiņa un, 

kā to trenēt. Plaši tika diskutēts par mūsdienās aktuālajām kompetencēm, piemēram, kritisko 

domāšanu un to attīstīšanu, iekļaušanu studiju procesā. Apmaiņas programmas ietvaros katrs 

dalībnieks gan mācīja, gan mācījās, eksperimentējot ar informācijas uztveri un atminēšanos 

dažādu metožu ietvaros. Pieredzē dalījās kopumā 8 augstākās izglītības mācībspēki no 4 valstīm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.att. Dalība eksperimentā- mācīšanās efektivitāte neordināros apstākļos. 



Nereti mācībspēki izvairās doties Erasmus+ mobilitātēs, jo nejūtas droši par angļu valodas 

zināšanām un prasmēm. Atbilstoši savai pieredzei kolēģus vēlos iedrošināt- internacionālā vidē 

angļu valodas temps ir lēnāks, valoda vienkāršāka, kā rezultātā nerodas sarežģījumi ar 

komunikāciju.  Erasmus+ dalībniekus vieno kopīgs mērķis- izglītības kvalitātes celšana. 

 

 
3.att. Uzņemošās universitātes ēka 

 

 

Mobilitātes programmas ietvaros tika pārskatīti un aktualizēts docējamo kursu saturs, iekļaujot 

mācību metožu dažādību, kas nodrošinās studentiem, arī Alberta koledžā, interaktīvāku studiju 

procesu. Būtisks ieguvums no mobilitātes ir ārvalstu kolēģu pieredze- tā dod iespēju arī nākotnē 

uzturēt starptautiska līmeņa izglītības kvalitāti.  

Piesakoties mobilitātei, formalitātes palīdzēja sakārtot Alberta koledžas Erasmus koordinatore, kā 

rezultātā nebija jāsatraucas par dokumentācijas procesu- katrs veicamais solis tika izskaidrots. Arī 

uzņemošajai institūcijai bija pieredze Erasmus realizācijā, tādēļ dokumentu apmaiņa notika raiti.  

Jau pirms ierašanās Spānijā bija zināms nodarbību plāns un katras dienas mācību tēmas, 

izstrādājamie projekti, kas deva iespēju ieplānot arī brīvo laiku, lai iepazītos ar Spānijas kultūru, 

arhitektūru, pilsētvidi u.tt. Pirmajā mācību dienā viesmīlīgi tika pasniegti tradicionālie Spānijas 

suvenīri, kas raisīja savstarpējo saskarsmi, radot pozitīvu vidi mācībām. 

 

 
4.att. Almudena Cathedral 



 
 

5.att.Iepazīstot sadzīvi Madridē.  Skats uz Royal Palace of Madrid un senākais tirgus Madridē. 

 

Erasmus + mobilitātē granta apjomu nosaka attālums un mobilitātē pavadīto dienu skaits. Kas 

nozīmē, ka jau pirms brauciena ir zināma granta summa, ļaujot izvēlēties sev vēlamāko avioreisu, 

naktsmītni u.tt. Mācības Madridē norisinājās 12 km attālumā no pilsētas centra. Izvērtējot 

sabiedriskā transporta tīklojumu, patērējamo laiku ceļā no-uz mācībām, naktsmītņu cenas pilsētas 

centrā, lēmu par labu neierastai rīcībai: dzīvesvietu izvēlēties ārpus centra (zemākas izmaksas), 

bet sabiedriskā transporta vietā, lai nav jāveic vairākkārtēja pārsēšanās, izvēlējos īrētu automašīnu 

(dienas maksa līdzvērtīga summai, kas tiktu izlietota sabiedriskā transporta biļetēm).  

 

 
6.att. Risinot sadzīviskus jautājumus- mājvietas un transportlīdzekļa izvēles veikšana. 

 

Erasmus+ programma tās dalībniekus savās izvēlēs neierobežo. Par savām sadzīviskajām izvēlēm 

biju gandarīta, jo naktsmīte, lai gan ārpus centra un demokrātisku summu, bija plaša un 

labiekārtota (pieejams āra fitnesa laukums, āra peldbaseins, labiekārtots, apzaļumots pagalms). 

Nokļūšana ar automašīnu līdz universitātei aizņēma vien 10 minūtes, neraugoties, ka Madride pēc 

iedzīvotāju skaita, ir otrā lielākā pilsēta Eiropā un attālums starp dzīvesvietu un universitāti bija 

vairāk kā 10 km. 



Erasmus+ pieredze sniedz iespēju ne tikai dalīties pieredzē, bet pastāvīgi gūt informāciju par 

aktualitātēm nozarē. Novēlu visiem kolēģiem vismaz vienu reizi izvēlēties sev interesējošu 

galamērķi un ļauties profesionālam piedzīvojumam! 

 
7.att. Internacionālais mūžizglītības departaments. 

 


