
Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes pieredzes stāsts 

Vārds, uzvārds: Krista Aiga Bucika 
Nosūtošā augstskola: Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 
Darbības joma augstskolā: lektore 
Mobilitātes valsts: Grieķija 
Uzņemošā institūcija: World Massage Federation 
Personāla pilnveides veids: Erasmus+ programmas personāla pilnveides mobilitāte 
Mobilitātes perioda ilgums: 3 dienas plus 2 ceļošanas dienas (10.-12.06.2022) 

 Erasmus+ mobilitātes programmas var būt ļoti dažādas – dažreiz tikai apmeklējam 
augstskolas, dažreiz novadam semināru, tomēr šoreiz man bija tas gods pārstāvēt Latviju un 
Starptautisko Kosmetoloģijas koledžu starptautiskā masāžas olimpiādē, kurā tika pārstāvētas 
38 pasaules valstis.  
 Pirms brauciena visa komunikācija notika ar e-pastu starpniecību, kuros tika sniegtas 
atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem, tomēr vakarā pirms pasākuma sākuma 
norisinājās tikšanās starp pasākuma organizatoriem un visiem žūrijas locekļiem, lai skaidri 
izrunātu vērtēšanas kritērijus un visus neskaidros jautājumus.  
 Īsumā par pašu pasākumu – masāžas olimpiāde norisinājās Atēnās, Grieķijā. 
Dalībnieki sacentās 5 disciplīnās – ārstnieciskajā, sporta, rietumu, austrumu un spa masāžās. 
Kā žūrijas locekle es piedalījos ārstnieciskās un sporta masāžas grupu vērtēšanā. Sacensības 
norisinājās 2 dienas, un sacensību noslēgumā bija apbalvošanas ceremonija. 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 ļoti dažāda.  
 Piedaloties šādā pasākumā rodas iespēja izveidot kontaktus ar speciālistiem no tuvām 
un tālām vietām, apmainīties ar pieredzi, pārrunāt potenciālo sadarbību nākotnē, kā arī 
smelties iedvesmu turpmākajam darbam, jo redzot tik daudz talantīgus speciālistus, 
neizbēgami rodas vēlme turpināt pilnveidot un paplašināt savas zināšanas, jo mācību iespējas 
ir nebeidzamas.  
 Starptautiski pasākumi noteikti ir arī iespēja pilnveidot savas angļu valodas zināšanas, 
un nevienam no pedagogiem nevajadzētu baidīties doties šādā braucienā arī tad, ja angļu 
valodu nepārzina kā savu dzimto valodu – daudziem no dalībniekiem un žūrijas locekļiem 
angļu valodas zināšanas bija ierobežotas, tomēr tas netraucēja sadarboties, jo masāžas 
olimpiādē vērtētas tiek praktiskās iemaņas, nevis valodas prasmes. 
 Noslēgumā vēlos pateikt, cik ļoti novērtēju, ka mūsu koledža piedāvā šādas iespējas 
doties Erasmus+ personāla pilnveidas braucienos, un varu tikai rekomendēt kolēģiem 
izmantot šo iespēju, ja tas vēl ne reizi nav ticis darīts!  






