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Erasmus+ personāla pilnveides mobilitāte ir daļa no Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas
internacionalizācijas politikas un stratēģijas, kurā paredzēts, ka vispārējais personāls pilnveides
mobilitātē dodas reizi gadā, ņemot vērā arī personāla attīstības plānu. Parasti tiek izvēlētas valstis,
kurās dalībnieks nav bijis vai arī valstis stratēģisko mērķu sasniegšanai, jaunas sadarbības attīstībai
un partnerattiecību nostiprināšanai. Piedalīšanās Erasmus+ mobilitātē ne tikai nostiprina angļu
valodas prasmes, bet arī ļauj iepazīt citu valstu kultūru un tradīcijas, kā arī attīstīt personīgus
kontaktus ar sadarbības partneri. Tieši mobilitātes laikā parasti rodas jaunas sadarbības idejas un
personīgais kontakts to kvalitāti tikai nostiprina.

Mobilitātē devos kopā ar koledžas docenti Gunu Geikinu, tās laikā tika apmeklēts dabīgās
kosmētikas ražošanas uzņēmums Pure Philosphy, kuru pārstāvji Starpatautiskajā Kosmetoloģijas
koledžā viesojās divus gadus atpakaļ starptautiskās nedēļas laikā. Toreiz tika pieņemts
uzaicinājums viesoties pie viņiem un iepazīt ražoto kosmētiku un Grieķiju tuvāk. Iepazināmies ar
ražošanas vietu, olīvkoku plantācijām, kur olīveļļa tiek plaši pielietota kosmētikas ražošanā.
Pārrunājām iespējamo sadarbību. Kā svarīgākais ieguvums no šī brauciena ir tas, ka esam
vienojušies ar uzņemošo organizāciju, ka nākamā mācību gada beigās tiks uzņemti blended
mobility ietvaros 10 studenti un 5 vispārējā un akadēmiskā personāla pārstāvji, lai iepazītos ar
dabībās kosmētikas ražošanas principiem, holistisko dzīvesveidu, uzturu veselīgai ādai, piedalītos
apmācībās, kā arī apmeklētu Starptautisko Hellenic Universitāti un Krētas skaistākās vietas.



Profesionālie un personiskie ieguvumi - jauni profesionālie kontakti un iepazīšanās ar citu kultūru un
tradīcijām. Protams, ka šādi ikgadējie braucieni palielina darba apmierinātību un ļoti novērtēju, ka ir
šāda iespēja ceļot un iepazīt citas valstis. Ļoti motivē, ja pēc šādām mobilitātēm izdodas īstenot reālus
sadarbības projektus. 

Par cik esmu jau mobilitātēs braukusi vairākkārtīgi, nekādi jauni izaicinājumi nav bijuši. Visi
nepieciešamie dokumenti un līgumi ir parakstīti pirms mobilitātes, organizatoriski viss saplānots un
pārsteigumu nav.  

Kolēģiem, kuri apsver iespēju doties Erasmus+ mobilitātē, iesaku sekojošus praktiskes padomus:
 - noformēt ceļojuma apdrošināšanu (Covid19 izraisīto ierobežojumu dēļ var nākties mainīt plānus, līdz
ar to apdrošināšana var novērst jebkādas neparedzētas izmaiņas un riskus);
 - nepārtraukti mācīties angļu valodu;
 - iemācīties dažas pamatfrāzes tajā valodā, uz kurieni Jūs dodaties, vietējie to ļoti novērtēs. Es,
piemēram, iemācījos šīs:

Labrīt - kalimera 
Labvakar - kalispera
Paldies - Efharisto
Kā tev iet? - Ti kaneis?
Ļoti labi, paldies - Poli kala efharisto 

 - pirms braukšanas uz konkrēto valsti, iepazīties ar vietām, kuras vēlētos apmeklēt, jau internetā un
tad bieži vien, kad jautā, kur vēlētos doties, jums ir gatavs plāns. Jo reizēm uzņēmējorganizācija
nezina, kas jūs interesē un aizved uz vietām, kas jums šķiet garlaicīgas. Tāpēc labāk iedot savu plānu
un tā jūs pat saņemsiet ieteikumus, kā uz turieni doties vai kas jāņem vērā;
 - es vienmēr jautāju vietējiem, ko viņi esaka nobaudīt kā vietējās veltes. Ak, brauciens var izvērsties
par īstiem gurmānu svētkiem.




