
 

 

Ilzes Blūmas Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes pieredzes stāsts 

 

 Vārds, uzvārds: Ilze Blūma 

 Nosūtošā augstskola: Starptautiskā 

Kosmetoloģijas koledža 

 Darbības joma augstskolā: direktora vietniece 

mācību darbā 

 Mobilitātes valsts: Grieķija 

 Uzņemošā institūcija: World Massage 

Federation, Tsalouhidi 16-20, Thessaloniki, 

Greece 

 Personāla pilnveides veids: World Massage 

Federation Camp 2020 

 Mobilitātes perioda ilgums: 29.02.20 līdz 

02.03.2020. 
 

 
 

 

Mobilitātē uz World Massage Federation Camp 2020 Salonikos devos, lai veicinātu 

programmas “Ārstnieciskā masāža” un “Estētiskā kosmetoloģija” kvalitātes uzlabošanu, iegūtu 

jaunus kontaktus, salīdzinātu masieru izglītību pasaulē, iegūtu informāciju par masāžas olimpiādēm 

pasaulē un iepazīstu World Massage Federation (turpmāk – WMF) darbību. 

Pasākuma laikā bija iespēja piedalīties WMF kongresā, kura laikā runājam par aktualitātēm 

nozarē – masāžas speciālistu izglītība, biznesa iespējas masieriem, masāžu novērtēšanas kritēriji 

olimpiādēs, alternatīvās medicīnas procedūras. Camp 2020 laikā piedalījos divās meistarklasēs. 

Viena no tām bija “Abdominal therapy”, kuras laikā varēja apgūt vēdera masāžas tehniku. To vadīja 

Ambiental Touch meistars Nikolajs Prips no Kipras. Otra meistarklase bija “Elbow massage”, kuru 

vadīja meistare Simone Tunny no Manchester Therapy Centre. 

 

  
 

Pasākuma laikā iepazinos ar daudziem speciālistiem no dažādām Eiropas valstīm. Ir apgūtas 

divas masāžas tehnikas, kuras turpmāk varēšu ieteikt apgūt personālam un studentiem profesionālās 

pilnveides laikā. Piedaloties mobilitātē bija iespēja nostiprināt angļu valodas zināšanas. Dalība 

pasākumā ļāva izvērtēt, kā veidot konferences un meistarklases, kas būtu noderīgi dalībniekiem, no 

kā vajadzētu izvairīties. 

SKK ir WMF biedrs. Iepriekš SKK nav piedalījusies WMF rīkotajos pasākumos. Mobilitātes 

laikā tikāmies ar WMF vadītāju un viņa asistenti. Runājām par sadarbības iespēju ar WMF un 

https://www.facebook.com/Ambientaltouch/
https://www.facebook.com/manchester.therapy.centre/?eid=ARAMCDT_kQkCT0MWetZXKadyTQthweNMPc5o5_Lk6-uerxcPrGEvH2FfbtEoi1_kU_Y1GfNnPDceWifm&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=1496921570&fref=tag


 

 

jaunizveidoto Progressive Studies University (PSU). PSU ir profesionālās ievirzes skola, kurā var 

apgūt alternatīvās medicīnas kursus, uzturmācību, sportu un apsardzes kursus. 

Mobilitātes laikā tika secināts, ka jāpievēršas arī citām pasaules masāžu asociācijām, piemēram, 

jāiepazīst The International Massage Association un New Massage Association. 

Kolēģiem ieteiktu piedalīties Erasmus+ mobilitātē. Tā ir lieliska iespēja profesionāli 

pilnveidoties un paplašināt savu redzes loku. 

 

  
 

  
 

 

 

https://worldchampionship-massage.com/
https://www.newmassageassociation.com/

