
Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes pieredzes stāsts  

Vārds, uzvārds: Ingrīda Fišmane 

 Nosūtošā augstskola: StarptauAskā Kosmetoloģijas koledža  

 Darbības joma augstskolā: grāmatvede 

 Mobilitātes valsts: Grieķija Uzņemošā insAtūcija: World Massage FederaAon Personāla 
pilnveides veids: Erasmus+ programmas personāla pilnveides mobilitāte 

 Mobilitātes perioda ilgums: 3 dienas plus 2 ceļošanas dienas (10.-12.06.2022) 

Šoreiz devos Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātē kopā ar Starptau9skās 
Kosmetoloģijas Koledžas lektori Kristu aigu Buciku,viņa pārstāvēja Latviju un 
Starptau9sko Kosmetoloģijas koledžu starptau9skā masāžas olimpiādē, kurā 9ka 
pārstāvētas 38 pasaules vals9s. 

 



 

Starptau9skās kosmetoloģijas koledžas pasniedzēja Krista Aiga Bucika bija viena no 
žūrijas loceklēm šajā pasākumā.  Būt žūrijā šādā pasākumā ir liels izaicinājums, jo tajā 
piedalījās dalībnieki no visas pasaules, un, lai arī masāžas nosaukums ir, piemēram, 
ārstnieciskā masāža, tās interpretācija starp dažādām tautām var būt ļo9 dažāda. 

Man bija iespēja vērot sacensības norisi 2 dienas, ar interesi vēroju dalībnieku 
nopietno cīņas sparu un žūrijas nopietno vērtēšanu. Šajās divās dienās vēroju 
dažādus masāžas veidus un masieru prasmi,kur bija iespēja parādīt arī individuālitā9. 
Pēc divu dienu spraigas sacensības , noslēgumā bija apbalvošanas ceremonija. 

Starptau9ski pasākumi noteik9 ir arī iespēja pilnveidot savas angļu valodas zināšanas, 
un nevajadzētu baidī9es do9es šādā braucienā arī tad, ja angļu valodas zināšanas nav 
9k labas. Šādā pasākumā cilvēki ir atvēr9 un saprotoši. 

Erasmus + programma ļauj ne 9kai uzlabot un iegūt jaunas sadarbības turpmākajai 
aOsPbai, bet ļauj iepazīt pašu vals9 un iepazīt cilvēkus. 

Atēnas ir Grieķijas galvaspilsēta un valsts lielākā pilsēta. Viena no slavenākajām un 
tūristu apmeklētākajām pilsētām pasaulē. 

Tiek uzskaPta par Rietumu civilizācijas un demokrā9jas šūpuli. 



 

Ja Jums ir iespēja do9es Erasmus + programmā, tad noteik9 izmantojiet šo iespēju. 

Šis piecu dienu brauciens bija, ļo9 vērPgs mūsu pašu, kā kolēģu starpā. Tas ļāva 
iepazīt tuvāk kolēģi, uzzināt vairāk par viņa darbu, aktualitātēm un vēlmēm koledžas 
saisPbā. Komandas s9prinošs pasākums. 

Noslēgumā vēlos pateikt, cik ļo9 novērtēju, ka mūsu koledža piedāvā šādas iespējas 
do9es Erasmus+ personāla pilnveidas braucienos, un varu 9kai ieteikt kolēģiem 
izmantot šo iespēju, ja tas vēl ne reizi nav 9cis darīts. 



 

Atēnu ievērojamākā vieta ir Akropole ar Partenona templi tajā. 



 





 


