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Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes programma deva iespēju uzlabot komunikācijas un 

līderības prasmes, kas nepieciešamas lektora personīgajai un profesionālajai izaugsmei. Programmas 

ietvaros ievērojami uzlaboju angļu valodas zināšanas, iedvesmojos jaunām mācību metodēm un 

viedoju pieredzes apmaiņu,kā arī uzzināju vairāk par Slovākiju, precizāk Bratislavu. Mobilitātes 

programmas ietvaros veidoju ciešāku sadarbību ar koledžas sadarbības partneri Harmony Academy 

un radās jaunas idejas kopīgu projektu realizēšanai nākotnē. 

 

 
 

Mobilitātes programmā apmeklēt Harmony Academy veidotos kursus ”The Essentials of 

Communication & The Essentials of New Leadership & Management” devos kopā ar koledžas kolēģi 

Mudassir Arafat. Ieguvām ieskatu LEARN&LEAD Centre of Innovation darbības principos un 

mācību metodēs, kā arī, jaunas tehnikas studentu uzmanības noturēšanai un jauniegūtās informācijas 

analīzei un izpratnei. Tā bija lieliska pieredzes apmaiņa un personīgā izaugsme. Uzzināju vairāk par 

slovāku nacionālajiem ēdieniem un ieguvu plašāku ieskatu Bratislavas kultūras mantojumā. 

Programmas noslēgumā radās ideja kopīgam projektam turpmākajai sadarbībai nākotnē. 

 

Pirms ierašanās Bratislavā saņēmu plašu informāciju par paredzēto programmu un aktivitātēm 

Bratislavas kultūras iepazīšanai, kā arī nokļūšanas un palikšanas iespējām. Gan mobilitātes laikā, gan 

pēc tās komunikācija ar organizatoriem bija draudzīga un izpalīdzīga. Kopumā sadarbība visas 

programmas laikā bija pārdomāta un patīkama. 

 

Mani personiskie un profesionālie ieguvumi no Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes 

programmas ir jaunas tehnikas studentu uzmanības noturībai un aktīvai iesaistei mācību materiāla 

apguves un analīzes procesā. Mācību metožu pamatā ir lektora komunikācijas procesa izpratne un uz 

studenta uzvedības izpratni balstīta attieksme. 

Programmas ietvaros tika iegūtas jaunas zināšanas par personības izpratnes modeļiem ”Personality 

iceberg” (Virginia Satir), ”The whole person paradigm” (Stephen Convey) un komunikācijas procesu, 

kurā ievērojama nozīme ir prasmei apzināties savas kompetences ”Emotional – social Intelligence 



 

 

Leadership Competencies” (Daniel Goleman), ”The Thumb theory”(Juraj Malik) un prast tās 

izmantot atrodoties līdera – lektora lomā. 

 

      
 

Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes programma sniedz iespēju palielināt personīgo 

apmierinātību. Līdzsvarojot laika sadalījumu, kas veltīts darbam, personīgajai izaugsmei un atpūtai, 

tādejādi izglītības iestāde iegūst profesionālāku darbinieku, kurš iedvesmo kolēģus un uzlabo 

kolektīva mikroklimatu, turklāt  turpmāk darbojas ar augstāku iesaistes līmeni.  

 

 
 

Mani personīgie lielākie izaicinājumi gatavojoties mobilitātei bija saistīti ar angļu sarunvalodas 

pastiprinātu apguvi, lai programmas laikā būtu iespējami vieglāk iesaistīties sarunās un pilnvērtīgi 

izpaust savas domas.  

 

Kolēģiem noteikti ieteiktu doties Erasmus+ mobilitātes programmās, jo tā ir lieliska iespēja 

paplašināt savu redzesloku profesionālajā jomā, iegūt jaunus sadarbības partnerus un iepazīt citu 

valstu kultūru.  

Mobilitātes programma ir efektīvs vieds, kā pievērst pastiprinātu uzmanību savu angļu vai citas 

svešvalodas treniņam pirms brauciena un iegūt aktīvu praksi programmas laikā. Ja pirms brauciena 

pievērsīsiet svešvalodas treniņam uzmanību un veltīsiet kaut 15 min dienā, pārliecinātība un prasme 

lietot svešvalodu ievērojami pieaugs. 

Papildus esošajai programmai ir vērts iepriekš personīgi izpētīt interesējošās aktivitātes un apskates 

objektus. 

 



 

 

Mans ieteikums ir būt drosmīgam un doties izzināt tās jomas un vietas, kas nekad nav apskatītas. 

Jauni horizonti sniedz jaunu enerģiju un iedvesmu turmpāk darīt savādāk un redzēt plašāk.   

 

 


