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Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža (turpmāk-koledža) Erasmus+ projekta ietvaros, 

piedāvāja iespēju doties  uz  personāla pilnveides mobilitāti Slovākijā, Tranvā un  iegūt pieredzi 

mācību darba organizēšanā, programmu izstrādē, kā arī pilnveidot savas angļu valodas zināšanas  

sarunās ar  izglītības darba vadītājiem, pedagogiem un sabiedrību kopumā.  

Nozīmīgs ieguvums bija piedalīties līderības un komunikācijas seminārā, kas deva plašu 

ieskatu par komunikācijas kanāliem un līderības nozīmi komandas darba vadībā.   Mācības notika  

Harmonijas akadēmijā “Learn and Lead Course “The Essentials of New Leadership” organizētajā  

seminārā, kur ieguvu aktuālo informāciju par līderības un komunikācijas praktisko pielietojumu 

koledžas administratīvajā un akadēmiskajā darbā. Mācību valoda bija angļu, kas deva iespēju 

pilnveidot un nostiprināt svešvalodas zināšanas, kā arī veidot starpkultūru attiecības un dziļāku 

izpratni personu līderības vadībā. Tika diskutēts par sadarbības spējām un citiem aktuāliem 

jautājumiem. 

Nozīmīgs ieguvums bija tas, ka Erasmus+ ietvarā bija iespēja apmeklēt Slovākijas vienu no 

vadošajām  skaistumkopšanas nozares skolām  “Beauty care School”, kurā iepazinos ar skolas 

administratīvo un akadēmisko personālu, kas dalījās ar savu pieredzi studiju darba organizācijā, kā arī 

demonstrēja mācību klases un studiju darba nodrošinājumu.    Kā jau minēju, Erasmus+ programma   

ir vienreizēja iespēja gan pilnveidot savas  līdera,  komunikācijas un valodas prasmes, gan veicināt 

koledžas atpazīstamību un protams, iepazīt Slovāku  kultūru, cilvēkus un vēsturi.  

Programmas ietvarā tika iepazīta  Slovāku kultūra un sabiedrība kopumā. Bija apskatīti 

Bratislavas un Trnavas kultūrvēstures objekti. Slovākijas pilsēta Trnava pirmoreiz dokumentos esot 

minēta 1211. gadā. No 1993. gada ir neatkarīgās Slovākijas pilsēta. Absolūtais vairākums pilsētas 



iedzīvotāju bija slovāki. Pēc reliģiskās pārliecības — katoļi.  Kopumā Trnavas pilsēta  ir skaista, 

vēsturiska pilsēta ar savu elpu, ko iesaku apskatīt katram. 

Ceļošana bija  ērta un nesagādāja grūtības. 

Ja būs iespējas, ar prieku  piedalīšu  Erasmus+ administrācijas mācību  mobilitātes programmā 

arī turpmāk un iesaku visiem piedalīties Erasmus +programmā, tā sniedz vienreizēju iespēju iepazīt 

cilvēkus no dažādām pasaules valstīm, redzēt kultūru atšķirības, bet vienlīdz arī līdzības. Izmantot 

iespēju izgaršot gardus nacionālos ēdienus un iepazīt vietējos iedzīvotājus un kultūras īpatnības,  kas 

pārsteidza ar savu bagātību ,  labsirdību un izpalīdzību. 

Erasmus+ programma  ļauj salīdzināt un apzināties savas organizācijas stiprās puses un 

tiekties uz izcilību, kā arī ieraudzīt stratēģiskās attīstības iespējas.  

PALDIES,  ERASMUS+ PAR ŠO DOTO IESPĒJU! 

 

 

 





 



 

 

 



 


