
Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas 
lektores 

Ditas Bērziņas 
Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes pieredzes stāsts 

• Vārds, uzvārds: Dita Bērziņa 
• Nosūtošā augstskola : Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 
• Darbības joma augstskolā: lektors 
• Mobilitātes valsts: Igaunija 
• Uzņemošā augstskola/ institūcija: Estonian massage an therapy school, Tallinn, Kadaka 

tee. 4 un Babor Beauty SPA Tallinn, Parnu mnt. 18 
• Personāla pilnveides veids : Lekcija un praktiskā nodarbība Limfodrenāžas un 

pretcelulīta masāžā 8 akadēmiskās stundas un profesionālā pilnveide SPA procedūrās un 
kosmētisko produktu izzināšana 

• Mobilitātes perioda ilgums: 28.09.2021. – 30.09.2021. 

Mobilitātē uz Estonian massage an therapy school devos, lai dalītos savās zināšanās un 
profesionālajā pieredzē Limfodrenāžas un pretcelulīta masāžas tehnikās ar skolas 
studentiem un citiem interesentiem kopā 8 akadēmiskās stundas. 
Darbā ar studentiem varēju salīdzināt un novērtēt kopīgo un atšķirīgo praktisko 
nodarbību darba organizācijā. Studenti bija ļoti motivēti iegūt jaunas zināšanas un 
prasmes, bija daudz jautājumu un tas raisa pozitīvas emocijas. 
Guvu pozitīvu atgriezenisko saiti par savu darbu un mācību metožu izvēli un 
pielietošanu. 
Iepazinos ar masāžas skolas piedāvātajiem kursiem, daudzi no tiem ir krievu valodā, kas 
dod iespēju arī mūsu studentiem un pasniedzējiem doties pie viņiem un apgūt kādas 
jaunas masāžas tehnikas. 
Šī mobilitāte, kas ir tepat kaimiņvalstī ar līdzīgu epidēmisko situāciju kā pie mums, deva 
iespēju salīdzināt kā igauņi nodrošina epidemioloģiski drošu mācību procesu un kā 
veido savu ikdienas dzīvi šajos apstākļos.  
Mobilitātes laikā apmeklēju Babor beauty and SPA, kur iepazinos ar Babor ražoto 
kosmētikas līniju ķermeņa procedūrām un kopšanai. Praktiski apguvu pretcelulīta un 
apjomu mazinošas procedūras izpildi un izmantotos produktus. Pārrunājām kādus 
kosmētiskos produktus un informatīvos materiālus un video varētu izmantot SKK 
studentu apmācībā, kā pandēmijas apstākļos var ērti izmantot apmācības video. 
Jauniegūtās zināšanas varēšu pielietot ne tikai darbā koledžā, bet arī savā praksē. 
Mobilitātes laikā secināju, ka izkāpšana no savas komforta zonas liek saspringt. Lasīt 
lekcijas un vadīt praktiskās nodarbības citā valstī un ne savā dzimtajā valodā ir 
izaicinājums, bet tā var iepazīt citas mentalitātes, citu tautību mācīšanās paradumus. 
Mana pozitīvā pieredze deva man pārliecību par savām zināšanām un prasmēm un to, ka 
arī citiem tas ir interesanti un noderīgi. 
Ārpus nodarbībām apmeklēju Tallinas vecpilsētu, interesanu kvartālu Tullekivi, kur 
atrodas daudz restorāniņi un māklsas telpas. Tas deva iespēju baudīt igauņu kultūru un 
viesmīlību.  
Kolēģiem, kuri apsver iespēju doties mobilitātes programmā Erasmus+, noteikti ietektu 
nebaidīties un doties, jo tā ir nenovērējama pieredze gan komunikācijā svešvalodā, gan 
sadarbības veicināšanā, gan jaunu zināšanu un iespaidu gūšanā. Pirms došanās 



mobilitātē jānoskaidro kādus ieceļošanas dokumentus nepieciešams aizpildīt. Igaunijā tā 
ir elektroniski aizpildāma ankte 48 h pirms ierašanās valstī. Iekštelpās ir jālieto sejas 
maskas. 

  



 






 


