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Erasmus+ docēšanas pieredzes stāsts. 

Mācību gada beigās tika izteikts piedāvājums vadīt vieslekcijas Kauņas 
Lietišķo zinātņu Universitātē, ar kuras medicīnas fakultātes 
Kosmetoloģijas departamentu mūs saista arī iepriekšēja sadarbība. Es 
un docents Uldis Bērziņš, kā arī administrācijas pārstāve Ludmila Firste 
devāmies plānotajā mobilitātē ar mierīgu prātu, zinot, ka mūs sagaidīs 
harismātiskā un enerģiskā Kosmetoloģijas katedras vadītāja Žaneta 
Mickiene, kā arī es īpaši cerēju sastapt savu kolēģi make up 
pasniedzēju Aušru Malauskieni, ar ko esam pazīstamas jau sen. Svarīgi, 
ka pieredzes apmaiņā un pasniedzēju vieslekciju vadīšanā atbalstoša ir 
arī nosūtošā mācību iestāde, tas palīdz sagatavoties, ja nepieciešams, 
arī pārkārtot lekciju grafiku. Šoreiz mana darba grafikā bija gan lasīt 
lekcijas, gan vienu pilnu dienu pavadīt kā eksaminācijas komisijas 
loceklim valsts pārbaudījumu sesijā, vērtējot studentes prakses beigās, 
kārtojot gala eksāmenu dekoratīvajā kosmētikā. Tas man pašai bija 
ārkārtīgi interesanti, jo iepazinos ar darba struktūru, mācību programmu 
šai koledžā, varēju novērtēt make up kursā iegūto zināšanu rezultātu un  
salīdzināt ar mūsu studentu spējām, kursu beidzot. Biju gandarīta par 
Lietuviešu meiteņu radošumu, un arī par savām studentēm 
salīdzinājumā, jo viņas ar mazāku stundu skaitu arī spēj sasniegt 
līdzvērtīgu sniegumu. Lūk, tas  kalpo par pamatu mūsu iesāktajai 
sarunai jau pirms pandēmijas – par kopīgi organizētu čempionātu starp 
nozares augstskolām, koledžām. Rudenī sarunas turpināsim.  



Dodoties lasīt lekcijas uz sadabības augstskolām, varu teikt, ka jāņem 
vērā apstāklis- ir neiespējami prognozēt studentu skaitu, kas apmeklēs 
Jūsu vadīto lekciju, un arī, kāda kursa studenti tie būs, līdz ar to- kādas 
ir studentu priekšzināšanas. Tāpēc iesaku izvēlēties tēmu, kas varētu 
būt interesanta ikvienam, un- kas nebūtu iekļauta mācību procesa bāzes 
lekcijās. Vēl labāk- ja tēmas atļauj prezentācijas papildināt ar kādām 
aktivitātēm, praktisku demonstrāciju un arī studentu iesaistīšanu. Šoreiz 
izvēlējos lekcijas veltīt krāsām- no krāsu teorijas līdz testēšanai un krāsu 
sezonas noteikšanai, un, tā kā šāda tēma šīm studentēm padziļināti 
netiek apskatīta, tad meitenēm tā radīja lielu interesi. Un liela loma, 
protams, šeit uznemošajai augstskolai- studentiem iepriekš jāuzzin par 
vieslektoriem. 

Man pašai tiešām patīk ikviena mobilitāte, kā izaicinājums sev- par 
tēmas izvēli, par komunikāciju, iepazīšanos ar jauniem cilvēkiem, angļu 
valodas prasmes, azarts izvēloties viesnīcas, transportu, arī vietējo 
ēdienkarti, kā arī brīvā laika plānošana, nejaušības, neparedzamie 
momenti.. Atmiņā palicis vakars, kad pastaigājoties Kauņas ielās, 
atklājām jaunu, modernas arhitektūras paraugu- Vytautas Magnus 
University, un, laipnas, aizrautīgas darbinieces mudināti , tur pavadījām 
krietnu laika sprīdi, uzzinot daudz jauna par Kauņas arhitektūru, latviešu 
nodaļām šai universitātē, un apskatījām jumta dārzus, modernu 
bibliotēku, un izstādi par lietuviešu svētceļniekiem, kāpēc to pieminu- 
personiski, jo Kauņā uz ielām var ieraudzīt iestrādātus gliemežvāku 
atveidus, par ko man bij vienmēr jautājumi. Tagad zinu, ka tas ir piligrimu 
simbols. Tā strādā nejaušība- atrast atbildi pavisam necerētā veidā un 
vietā. 
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