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MANS ERASMUS+ PIEREDZES STĀSTS 
 

Atgriežoties no bērna kopšanas 

atvaļinājuma, Starptautiskā Kosmeto-

loģijas koledža Erasmus+ projekta 

ietvaros, piedāvāja iespēju doties uz 

personāla pilnveides mobilitāti Lietuvā, 

Kauņā. 

Mūsu sadarbība ar Kauņas Universitāti 

ir jau vairākus gadus, līdz ar to, uzņēma 

mūs tur “kā savējos”, neskatoties uz 

noslogojumu, kāds viņiem šobrīd ir, gala 

eksāmeni, prakste un vēl ēkas 

renovācija.  

 

Bija liels prieks satikt kolēģus, dalīties 

pieredzē un iegūt jaunas zināšanas mācību 

darba organizācijā. 

Vizītes laikā piedalījos lekciju vērošanā, 

tikos ar lekciju pedagogiem un skolas 

vadītāju, pārrunājām studiju procesa 

organizācijas līdzīgās un atšķirīgās formas, 

īpaši noderīga bija pieredze mācību darba 

organizācija ar modeļiem, kas nāk pie 

studentiem uz mācību procedūrām. Erasmus+ programma ļauj salīdzināt un apzināties 

savas organizācijas stiprās puses, kā arī ieraudzīt stratēģiskās attīstības iespējas. 



Man lielākais izaicinājums, gatavojoties Erasmus+ mobilitātes programmas 

braucienam, ir saistīts ar angļu sarunvalodas pastiprinātai apguvei, lai programmas 

laikā būtu maksimāli vieglāk iesaistīties sarunās un pilnvērtīgi izpaust savas domas. 

Kaut arī Lietuva ir mūsu kaimiņvalsts, Kauņā biju pirmo reizi. Pilsēta ir ļoti skaista, 

zaļa, tīra un sakopta, cilvēki laipni un atsaucīgi. 

Ceļošana bija ērta un nesagādāja grūtības. 

 

  

 

 

 

Mobilitātē devos kopā ar diviem kolēģiem, pasniedzēju Baibu Grīnu un Uldi Bērziņu, 

kuri lasīja lekcijas Kauņas Universitātes studentiem. 

Es domāju, ka ļoti liels ieguvums no šāda brauciena, ir tieši savu kolēģu iepazīšana 

tuvāk. Pavadot vairāk laika kopā ārpus darba, viens otru atbalstot, sanāk ļoti daudz 

runāties un veidojas jaukas savstarpējās attiecības, kas padara ikdienas sadarbību daudz 

vieglāku. Man, kā mācību metodiķei, tas ir ļoti svarīgi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kauņas Universitātē ir ļoti daraudzīgs un atsaucīgs kolektīvs, arī studenti ir atsaucīgi 

un bija ļoti ieinteresēti uzņemt jaunu informāciju, ko pasniedza mūsu lektori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS+ mobilitātes programma ir lieliska iespēja pārņemt ārzemju kolēģu labo 

praksi, gūt iedvesmu jaunām un radošām idejām, ko izmantot savā darbā, nodibināt un 

uzturēt kontaktus ar ārzemju kolēģiem, studentiem un vietējiem iedzīvotājiem. Tā ir 

iespēja iepazīt jaunas kultūras un trenēt svešvalodas prasmes. 

Esmu pateicīga par vērtīgi pavadīto laiku. Ļoti novērtēju iespēju piedalīties Erasmus+ 

mobilitātēs. Ir lieliski, ka ir iespēja apskatīties citas līdzīgas augstākās izglītības 

iestādes, jo tas ļauj izrauties no ikdienas rutīnas un rast kādu noderīgu risinājumu savā 

izglītības iestādē. Nekur nav tik noderīgs valodu treniņš kā tiekoties ar sadarbības 

partneriem. Vizītes laikā izmantojām divas valodas – krievu un angļu. 

 


