
Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes pieredzes stāsts
 

Vārds, uzvārds: Rūta Žagare 
Nosūtošā augstskola: Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža
Darbības joma augstskolā: lektore, docente
Mobilitātes valsts: Igaunija
Uzņemošā institūcija: Tartu Veselības aprūpes koledža
Personāla pilnveides veids: Erasmus+ personāla pilnveides mobilitāte
Mobilitātes perioda ilgums: 3+2 ceļošanas dienas

Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātē piedalījos, lai iegūtu pieredzi Tartu Veselības
aprūpes koledžas mācību procesa norisē. Erasmus+ personāla pilnveides mobilitāte ir lieliska
iespēja pieredzes apmaiņai ne tika studentiem, bet arī mācībspēkiem. Pat blakus esošās
kaimiņvalstīs mācību process ir atšķirīgs, līdz ar to ie iespēja bagātināt savu pieredzi ne tikai
kā pedagogiem, bet arī privātā dzīvē.

Šajā mobilitātē devos kopā ar savu kolēģi Kristu Aigu Buciku, un Tartu Veselības aprūpes
koledžā mūs sagaidīja koledžas sabiedrisko attiecību speciālists. Mūsu apmeklējuma mērķis
bija rast un noslēgt  sadarbības iespējas starp Starptautisko Kosmetoloģijas koledžu un Tartu
Veselības aprūpes koledžu. Mobilitātes laikā apmklējām klātienē noritošās praktiskās lekcijas,
kurās tika pielietotas dažādas simulācijas ierīces. Piemēram, zīdaiņu aprūpe, dzemdības utt.
Mobilitātes beigās tika noslēgts sadarbības līgums. 



Izrunājot sadarbības iespējas, šobrīd mūsu koledžas studentiem varētu būt iespējas viesoties
Tartu, lai apmeklētu nodarbības radioloģijā, fizioterapijā un ārstnieciskajā masāžā. Savukārt
mēs varētu piedāvāt Tartu koledās studentiem apmeklēt netradicionālo masāžu kursa
nodarbības, kā piemēram, karsto akmeņu masāža, krioterapija, aromterapija u.c. Plānā ir
īslaicīgas (1-2 dienu garas) studentu un pedagogu abpusējas vizītes. 

 Starptautiskā kosmetoloģijas koledža ir ieguvusi vēl vienu lielisku ārzemju sadarbības
partneri, kas dod iespēju studentiem doties ārzemju mobilitātē netālu no Rīgas, kas īpaši
noderīgi ir tādā gadījumā, ja studentam nav iespēja doties ilglaicīgā mobilitātē. Šādi apmaiņas
braucieni ļauj studentiem komunicēt par savu specialitāti angļu valodā un gūt priekšstatu, kā
būtu mācīties internacionālā vidē, kas noteikti būtu noderīgi turpinot Erasmus+ prakses
mobilitātē. 

 Kolēģus, kuriem būs nākotnē  iespēja izmantot Erasmus+ mobilitāti, aicinu izmantot šo
izaicinājumu, piedaloties ar dažādām lekcijām, jo tas ir iespaidīgs profesionālās pilnveides
solis. Tāpat šādā pieredzes apmaiņā ir iespēja redzēt un ieviest savā profesonāla ikdienā labās
prakses piemērus, kas nodrošinās mūsus studentiem pilnvērtīgāku un daudzveidīgāku
redzējumu uz savu profesiju. 

Sadarbību ar Tartu veselības aprūpes koledžu augstskolu mobilitātes laikā raksturoju kā izcilu,
jo gan uzņemšana, gan mobilitātē pavadītais laiks bija pedagoģijas pieredzei ļoti bagātīgs.






