
Leonardo da Vinci 
“Topošo sekretāru 

kompetenču atbilstība 
starptautiskā darba tirgus 

prasībām”



KRĒTA

2011. gada 28. februārī četri izglītības
programmas “Administratīvie un sekretāra
pakalpojumi” IV kursa izglītojamie – Elīna,
Kristīne, Laura un Līga, devās 14 nedēļu praksē
uz Grieķijas lielāko salu Krētu - Rethymno pilsētu.



Prakses laikā meiteņu 
“mājas” bija Flisfos 

Beach hotel



Grieķu valodas kursi

Pirmo mēnesi vakaros cītīgi tika apgūta grieķu
valoda, uz kursiem dodoties ar lielu interesi - “Valoda
nav viegla, bet mēs esam emocionāli pacilātas, ka
mums bija šāda iespēja apgūt valodas pamatus”, tā
saka projekta dalībnieces.



Prakses vietas

Līgas prakses vieta Krētā bija Aquila Porto Rethymno
viesnīca, fitnesa centrs. Darba pienākumos ietilpa
dažādu darba grafiku veidošana, darba organizēšana,
komunicēšanās ar klientiem, darbs ar dokumentiem,
tekstu tulkošana no angļu uz krievu valodu.



“Šī prakse bija vienreizēja, man bija iespēja
ne tikai pielietot savas zināšanas, bet arī
iemācīties daudz ko jaunu.” - Līga



Prakses vietas

Laura praktizējās “Municipality of Rethymno” - Rethymno pilsētas
pašvaldības iestādē – tūrisma departamentā. Galvenie darba
pienākumi bija tulkot informāciju par dažādiem kultūras
pasākumiem, kuri gaidāmi vasaras sezonā. Vēlāk no šiem
tulkotajiem materiāliem tapa bukleti.



“Esmu ļoti gandarīta par sniegto iespēju strādāt pašvaldības
tūrisma departamentā Krētā - meklēju informāciju par to, ko
vasaras sezonā tūristiem piedāvā Rethymno pilsētā,
mazajiem ciematiņiem, bet visinteresantākais bija izstrādāt
tūristiem paredzētu pastaigu maršrutu 7km garumā, ko var
veikt arī ar velosipēdu vai motorolleri.” – Laura.



Prakses vietas

Elīna pilnveidoja kompetences tūrisma aģentūrā
“Smart Holidays’’ - meklēja informāciju par
dažādiem ciematiņiem, viesnīcām, regulāri
pārbaudīja viesnīcu pieejamību un brīvo vietu skaitu
īpašā rezervācijas sistēmā.



“Tagad esmu daudz pašpārliecinātāka, jo zinu, ka
varu izdarīt daudz vairāk, nekā tikai strādāt
tūrisma aģentūrā un sniegt informāciju tūristiem
par dažādiem pakalpojumiem gan angļu, gan
krievu valodā”. - Elīna.



Prakses vietas

Kristīne strādāja Rethymno tūristu informācijas
centrā, kur sākumā bija jātulko teksti par
dažādiem apskates objektiem no angļu uz krievu
valodu. Vēlāk Kristīnes darba pienākumos ietilpa
arī tūristu informēšana par iespējām atpūsties,
baudīt Krētas kultūru un iepazīt tās vidi.



“Ļoti patika, ka prakses vietā pret mani izturējās kā
pret kolēģi – uzticējās, prasīja padomus. Jutos
novērtēta un vajadzīga.” – Kristīne.



Projekta dalībnieču ikdiena

“Katru dienu pēc prakses satikāmies un
devāmies iepazīt vēl neiepazīto. Skaistie dabas
skati lika aizmirst skumjas pēc mājām un radīja
vēlēšanos katru nākamo dienu pavadīt šeit -
Krētā. “



“Ieguvām sev jaunus draugus un sarunu biedrus, ar
kuriem ļoti daudz laika pavadījām kopā. Cilvēki Krētā ir
ļoti sirsnīgi un atsaucīgi – viņi ir mierīgi un ik brīdi vēlas
ar tevi aprunāties. Komunicējot ar šiem cilvēkiem, ne
uz mirkli nerodas sajūta, ka viņi ir sveši.”



“Pa dienu baudījām sauli, kas mūs lutināja kā
princeses. Laiks bija brīnišķīgs, jo īpaši vakaros, kad
varējām doties apgulties pludmalē un raudzīties, kā
noriet saule…”



Prakses novērtēšana
• Meitenes prakses vietās saņēma visaugstāko

atzinību.
• Prakses vadītāji visām piedāvāja turpināt darba

attiecības.
• Jaunietes ir daudz pašpārliecinātākas un

kompetentākas izvēlētajā profesijā.
• Grieķu valodas zināšanas paver daudz plašākas

iespējas darba meklējumos.





“Dodoties prom, mūsu sirdīs valdīja skumjas, jo jāatvadās
no visa šī skaistā un ierastā, no visa, kas lika mums smaidīt.
Tomēr sirds vienmēr būs Krētā, jo tā ir vieta, kur gribas
atgriezties vēl un vēl…”



Paldies par uzmanību!


