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    Piedalīšanos Erasmus + programma apsvēru jau uzsākot studijas Starptautiskajā 

Kosmetoloģijas koledžā, tādēļ, tiklīdz biju apguvusi praktiskās zināšanas pietiekamā apjomā, lai 

varētu veikt masāžas, ar prieku pieteicos mācību praksei. Papildu tam , ka mācību prakse  ir ļoti 

lietderīga, lai pilnveidotu profesionālās zināšanas, tā ir arī lieliska iespēja uzlabot savas valodu 

zināšanas, ko ikdienā neizdevās praktizēt. Manā gadījumā – tā bija vēlme praktizēt angļu valodu. Tas 

arī bija viens no iemesliem, kādēļ izvēlējos doties praksē uz Lielbritāniju. Pateicoties tam, ka koledžas 

administrācija ļoti operatīvi palīdzēja nokārtot visas nepieciešamās formalitātes, ļoti īsā laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas, kopā ar savu kursabiedreni devāmies uz vienu no Anglijas senākajām pilsētām 

– Veikfildu.  

 

Uzņemošā puse - skaistumkopšanas klīnikas īpašnieks bija ļoti atsaucīgs, palīdzēja ar 

dzīvesvietas atrašanu, kas viennozīmīgi, ir grūtākais posms organizatorisko jautājumu jomā Anglijā,  

jo nekustamā īpašuma tirgus sistēma tur būtiski atšķirās no mums ierastās. Drošības sajūtu radīja arī 

tas, ka vienmēr bija iespēja sazināties ar koledžas pārstāvjiem, lai precizētu neskaidros jautājumus. 



 

 

Darba procesā bija iespēja sastapties ar dažādu tautu pārstāvjiem, jo pilsēta, kurā praktizēju, 

ir internacionāla. Liels ieguvums bija piedalīties klīnikas ikdienas dzīvē, redzēt, kā tiek veidota 

komunikācija ar klientiem, kā tiek vadīti dažādi krīžu momenti, kas arī ir neatņemama jebkura biznesa 

sastāvdaļa. Ļoti spilgta pieredze ir atšķirīgās kultūrvides izbaudīšana, kas ļoti paplašināja manu 

redzesloku, jo iepriekš Lielbritānijā nebiju bijusi. 

 

Es vēlētos iedrošināt studentus, kas apsver domu izmantot kādu no Erasmus + programmām, 

noteikti to darīt! Tā ir fantastiska iespēja būt tur, kur neesi bijis un iespējams , bez šīs programmas 

palīdzības, arī nebūsi.  Studijas ir tas laiks, kad mēs varam iegūt ne vien akadēmiskās zināšanas, bet 

arī tik vērtīgo– praktisko pieredzi, kuru sniedz Erasmus + programmas.  

 


