
Vārds, uzvārds – Rūdolfs Kārlis Demme 

Vecums – 27 gadi 

Dzimums – Vīrietis 

Nosūtošā augstskola – Ekanomikas un kultūras augstskola (EKA) 

Mobilitātes valsts - Spānija 

Uzņemošā augstskola - Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela  - Av. Dr. 

García Rogel, 0, 03300 Orihuela, Alicante, Spain 

Studiju priekšmets – Multimediji 

Mobilitātes perioda ilgums - 04.04.2022. - 08.04.2022. 
 

Erasmus+ docēšānās mobilitātē izvēlējos piedalīties, lai paplašinātu savas lektora prasmes un pieredzes 

robežas. Vēlējos redzēt citas valsts mācīšanas procesus, kurus būtu iespējams implementēt savā ikdienas 

darbā.  

Mana pieredze ar nosūtošo un uzņemošo augstskolu bija teicama  -  nosūtītāji – EKA - palīdzēja laicīgi 

sagatavoties braucienam, un saņēmēji laipni sagaidīja un palīdzēja iejusties jaunajā vidē.  

Šis brauciens noteikti palīdzēja uzlabot, nedaudz arī atjaunot, komunikācijas spējas kā angļu valodā, tā arī 

saziņā ar studentiem. Strādājot kopā ar studentiem no Spānijas, redzēju gan studentu stiprās, gan vājās 

puses, automātiski salidzinot šīs pašas prasmes, kuras izrāda mani studenti. Redzēju jomas, kuras spāņu 

studentiem būtu jāatīsta vairāk, bet, kuras, ar lepnumu pie sevis zinot, mani studenti jau paši spēja radīt. 

Kopsadarbības procesā sev attīstīju izpratni par grupu darbnīcu (workshop) veidošanu, un, gūstot panākumus 

mācību braucienā, pacēlu arī savu pašapziņu. 

EKAS ieguvumi visnotaļ atspoguļosies no iegūtās darba pieredzes, nepieciešamības gadījumā, būtu gatavs 

veidot ar multimediju saistītus workshopus, kā arī vadīt šīs darbnīcas angļu valodā.  

Kā jau atrodoties citā valstī un kultūrā, lielākais izaicinājums ir komunikācija, ņemot vērā to, ka angļu valoda 

nav dzimtā valoda, un, bija redzams, ka spāņu studentiem angļu valoda sagādāja grūtības. Tomēr, 

vienkāršojot saziņu angļu valodā un pārejot uz vizuālo valodu, rādot un stāstot piemērus, ir iespējams atrast 

savstarpēju komunikācijas veidu.  

Kolēģiem, kuri apsver iespēju piedalītes Erasmus+ docēšanas mobilitātes programmā, kā praktisko padomu 

noteikti iesaku meklēt iespējamos risinājums, ja gadījumā ir jāsaskarās ar valodas barjeru; komunikāciju 

veidot un tikt saprastam ir iespējams visādos veidos. Atrodoties citā vidē, manuprāt, ir svarīgi mēģināt 

saprast un redzēt šo kultūru, pavadot laiku ar vietējiem pasniedzējiem, iedzīvotājiem.  

Kā citu aspektu, mana saņēmēju augstskola, var teikt, atradās tālu no lielpilsētas. Lai tur nokļūtu, bija 

jāmeklē risinājumi, kuros neietilpa sabiedriskā transporta opcijas. Ja vieslektors netiek sagaidīts pie 

lidostas, karte, vai norādes, kā nokļūt uz augstskolu, padomi vietējās vides  - mākslas, muzeju, ēdināšanas 

jomā -  noteikti palīdzētu vieslektoram lietderīgi plānot laiku un mazinātu stresu.  



 





  


