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Mana izvēle piekrist piedāvājumam Erasmus+ mobilitātei bija bez ilgas apdomāšanās, jo šī bija mana 

4. docēšanas mobilitāte Eiropas sadarbības koledžās un augstskolās un ir jau izveidojies priekšstats 

un pozitīva pieredze šai procesā. 

Esmu ļoti iedvesmota par sadarbību ar VIST un visu braucienu uz brīnišķīgo Slovēnijas galvaspilsētu 

Ļubļanu, par kuru pirms tam neko daudz nezināju. 

Pirmkārt, mani ļoti patīkami pārsteidza rūpīgā attieksme pašā brauciena sagatavošanas laikā, 

plānojot lekciju tēmas, laikus, materiālu pieejamību, kurā visa komunikācija notika ar pašu 

augstskolas direktoru- prof. Janko Žmiteka k-gu, tādēļ jau ierodoties jutāmies gaidītas, dienu grafiki 

bija saplānoti pa stundām mums katrai ar kolēģi dr.I.Jākobsoni, tāpēc varējām justies pilnīgi mierīgi. 

VIST (Higher School of Applied Sciences) ir augstskola, kurā iespējams apgūt bakalaura un maģistra  

grādu kosmētikas(Cosmetics) un fotogrāfijas programmās. Tieši tas raisīja mūsu interesi- salīdzināt 

kursu programmas, un arī, piem., kvalifikācijas darbu tēmas, zinātnisko darbu, pētījumu līmeni, arī 

praktisko lekciju telpas, aprīkojumu, tā kā apskatījām visus mācību departamentus, un guvām 

priekšstatu un ierosmes savam  un koledžas turpmākam darbam. 

Mani īpaši iepriecināja iepazīšanās ar savas jomas speciālisti- augstskolas grima mākslas pasniedzēju, 

un, tā kā zināju, ka lekcija ir izziņota kā atvērtā visiem studentiem, uz lekciju bija ieradušies dažādu 

kursu students un pat absolvente, kas pati sākusi strādāt kā grimētāja teātrī. 

 Tā kā viena no lielākām grūtībām ir saprast citu skolu  studentu spēju līmeni, tad jau biju 

sagatavojusi prezentāciju ar stāstījumu par skaistuma ideāla nenoturību un atšķirīgo izpratni. 

Savukārt praktiskajās lekcijās demonstrēju vēsturiska grima stilizācijas iespējas. To es varu ieteikt arī 

kolēģiem,- izvēlēties lekciju tēmas, kas varētu interesēt plašu studentu loku, neatkarīgi no 

iepriekšējo zināšanu līmeņa.   

Kad esi iedvesmojies pozitīvā pieredzē, radošās sarunās ar interesantiem, aizrautīgiem cilvēkiem, 

ieraudzījis, ko varētu veiksmīgi izmantot arī savā darbā ar studentiem, kad jūti, ka ar katru reizi 

drošāk vari komunicēt  svešvalodā, tad gribi dalīties tajā ar citiem, kolēģiem, studentiem. Un, 

iespējams, ka izdodas ieinteresēt arī citu valstu studentus pieteikties apmaiņas pieredzei  Latvijā, kā 



tas izdevās divām Polijas studentēm, kas bikli Jaroslavā pienāca pēc lekcijas, un, pateicoties skolu 

veiksmīgai sadarbībai, jau pēc pāris mēnešiem bija SKK viesstudentes. 

Mobilitātes laikā varējām baudīt brīnišķīgo Adventes laika atmosfēru visā pilsētā, kas, protams, radīja 

Īpašu noskaņu, prieku, un vēlmi noteikti atgriezties šai mīlestības un pūķu pilsētā. 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



  

 


