
Decembra vidū starptautiskās ERASMUS+ mobilitātes programmas 
ietvaros ar manu kolēģi piedalījāmies starptautiskajā administratīvo 
darbinieku apmācību nedēļā Valensijas Politehniskajā universitātē. 
Vizīte bija noorganizēta lieliski, tās mērķis bija mācīties no labās prakses 
un paplašināt kontaktu loku. Mūs iepazīstināja ar universitātes studentu 
uzņemšanas procesu un augstskolu finansēm. Temati, par kuriem notika 
diskusijas bija saistīti ar tehnoloģiju pielietojumu, stresa līmeni darbā u.c. 
Pirmā diena tika iesākta ar uzrunu, lai ne par ko nesatraucamies un 
izbaudām pilsētu. Pēc pirmās dienas oficiālās programmas mūs lutināja ar 
tradicionālo spāņu ēdienu paelju un cienāja ar sangriju. 
Programmas ietvaros nedaudz pamācījos angļu valodu. Pasniedzējs, kas 
mūs mācīja, pats ir no Amerikas, kurš jau daudzus gadus dzīvo Valensijā, 
viņš mums pastāstīja nedaudz par valodas izrunu, salīdzināja dažādu 
tautu izrunas, tai skaitā Spāņu!  
Ārpus akadēmiskās vides, personīgi mani, Valensija pārsteidza ar 
fantastisku arhitektūru, tīra, kopta, skaista pilsēta. Šīs bija mans pirmais 
brauciens uz Spāniju, kurā laikā es iemīlēju šo zemi un šo pilsētu. Saulīte 
mūs lutināja katru dienu, neskatoties uz to, ka ir ziemas gadalaiks, 
Valensijā zied ziedi puķudobēs un aug zaļa zāle uz ielām aug augļu koki, 
milzīgās palmas. Paši spāņi, ģērbjas ļoti sili, staigā ar ziemas jakām, 
cimdiem un cepurēm, mēs, protams, šos laikapstākļus izbaudījām 
savādāk! Šo  krāšņo dabas fonu papildināja arī vietējo iedzīvotāju 
viesmīlība un atvērtība. Spāņu valoda ir tik skaista, ka to nav iespējams 
aizmirs, tu vari to nesaprast, bet tā skan tavā galvā, manuprāt, to ir viegli 
iemācīties. 
Pati universitāte ir kā maza pilsētiņa. Teritorijā ir tik liela, ka var 
apmaldīties, mēs tur pārvietojamies ar kartes palīdzību. Tur ir vairākas 
Kafejnīcas ir arī restorāns un pat bārs! 
ERASMUS+ mobilitātes programma ir lieliska iespēja pārņemt ārzemju 
kolēģu labo praksi, gūt iedvesmu jaunām un radošām idejām, ko izmantot 
savā darbā, nodibināt kontaktus ar ārzemju kolēģiem, studentiem un 
vietējiem iedzīvotājiem. Tā ir iespēja iepazīt jaunas kultūras un trenēt 
svešvalodas prasmes. 



-


