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Es izvēlējos piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē, jo uzskatu, ka šī ir lieliska
iespēja iepazīt citu kultūru, iegūt jaunas zināšanas un prasmes, paplašināt savu redzesloku, kā
arī iegūt draugus no visām pasaules malām.
Erasmus+ programmas ietvaros divus mēnešus strādāju Grieķijas viesnīcā. Ierašanās
dienā lidostā mani sagaidīja viesnīcas organizēts un apmaksāts taksometrs, savukārt pēc
nokļūšanas darba vietā menedžeris iepazīstināja ar kolēģiem, atbildēja uz visiem jautājumiem.
Visas prakses mobilitātes laikā, ja bija radušās kādas problēmas, varēja vērsties pie vadības,
tiku uzklausīta, un kopējiem spēkiem tika meklēts risinājums. Pozitīvi vērtēju arī to, kā viss
tika organizēts no Jēkabpils Agrobiznesa koledžas puses, biju droša, ka nepieciešamības
gadījumā manas intereses tiks aizstāvētas.
Pateicoties Erasmus+ praksei, ievērojami uzlaboju savas angļu valodas zināšanas,
sāku apgūt grieķu valodu, iepazinu jaunus cilvēkus – gan tūristus, gan kolēģus, daudzi no
kuriem kļuva par maniem draugiem un tagad aicina paviesoties pie sevis - Lietuvā, Vācijā,
Francijā, dažādās Grieķijas pilsētās. Es strādāju viesnīcas bārā, un kaut gan mans amats
neatbilda koledžā apgūstamajai profesijai, es augsti vērtēju savus profesionālos ieguvumus.
Es ne tikai ieguvu nenovērtējamu pieredzi un zināšanas viesnīcu jomā un saņēmu
piedāvājumu atgriezties strādāt nākamgad, bet arī attīstīju savas komunikācijas prasmes, spēju
strādāt komandā, fleksibilitāti, spēju ātri mācīties, kas būs ļoti noderīgi jebkurā amatā.
No darba brīvajās dienās apceļoju Kos salu – sauļojos tās pludmalēs, apbrīnoju
skaistos kalnus. No sirds iemīlēju šo zemi, tās valodu un dzīvespriecīgos cilvēkus – patika
viņu smaidīgums, draudzīgums, pozitīva attieksme pret dzīvi, lepnums par savu valsti un
kultūru.
Iesaku ikvienam izmantot Erasmus+ piedāvatās iespējas mācīties un praktizēties
ārzemēs. Pirms došanās noteikti iesaku iepazīties ar sava līguma noteikumiem, lai zinātu, cik
stundas jastrādā, kādi dokumenti nepieciešami pirms un pēc, utt. Ne no kā nebaidīties, jo tas ir
piedzīvojums, kas paliks atmiņā uz visu mūžu!

