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APRIL 2020 

USPEŠNO SMO PRIDOBILI PROGRAM SODELAVEC/SODELAVKA ZA DIGITALNI 

MARKETING 
 
Delovna skupina iz naše šole (Sonja Kukman, Andreja Petrovič in Jerca Božič Kranjec) je skupaj z 

zunanjimi sodelavci (Ideaz, d. o. o., Razvojni center Novo mesto, Višja strokovna šola Celje in Višja 

strokovna šola Slovenj Gradec) oblikovala študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega 

strokovnega izobraževanja Sodelavec/sodelavka za digitalni marketing.  Gre za šest mesečni program, 

ki je namenjen izpopolnjevanju zaposlenih na delovnih mestih s področja digitalnega marketinga. 

 

Že konec marca sta Andreja Petrovič in Sonja Kukman zagovarjali program pred Komisijo za 

akreditacijo. Člani so bili mnenja, da je program dobro pripravljen in zelo aktualen. 

 

16. aprila smo prejeli obvestilo, da je bil program potrjen tudi na zadnji stopnički, to je na seji 

Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje. Upamo, da bodo na pristojnem ministrstvu 

kmalu pripravljene vsi pogoji, da bomo lahko čim prej začeli z izvajanjem programa. 

 
 
Sonja Kukman  
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ZAČETEK DVOLETNEGA PROJEKTA In as IN Inclusion 
 

V letošnjem študijskem letu smo začeli delati v novem Erasmus+ projektu In as IN Inclusion. 

Projekt vodijo partnerji iz Portugalske, sodelujemo pa šole iz šestih različnih držav (Turčije, 

Grčije, Španije, Italije in Slovenije). Tema projekta je inkluzija ranljivih družbenih skupin in naša 

šola je zadolžena za podprojekt inkluzija migrantov. Projekt vodimo skupaj srednja in višja šola. 

Projektna skupina se mesečno sestaja na ZOOM srečanjih. Na prvih srečanjih smo urejali 

partnerske odnose, sedaj pa smo začeli z vsebinskimi vprašanji in predstavljanjem partnerjev. 

V aprilu so se predstavili partnerji iz Portugalske. Predstavili so svojo državo, mesto in šolo 

Aljustrel. Posebno pozornost so namenili predstavitvi dela z dijaki s posebnimi potrebami. V 

razpravi smo tudi ostali partnerji predstavili način dela z dijaki s posebnimi potrebami. 

Ugotovili smo, da se delo med posameznimi državami ne razlikuje bistveno, saj je v Evropi 

inkluzija otrok s posebnimi potrebami v šolski sistem postala uveljavljena praksa.  

Naša projektna skupina, ki jo sestavljamo dve predavateljici višje šole, profesor angleščine in 

svetovalna delavka iz srednje šole, je v aprilu pripravljala predstavitev dela z migranti na šoli. 

S študenti medijske produkcije smo posneli film, v katerem se predstavijo dijaki migranti, 

profesorica, ki jih poučuje na tečaju slovenščine, in direktorica šole. Študenti so film tudi 

podnaslovili v angleškem jeziku 

 

Posnetki zaslona iz narejenega filma 

 
Slika 1: Film 1 

 
Slika 2: Film 2 

 

Andreja Petrovič 
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ŠTUDENTSKA KRVODAJALSKA AKCIJA 
 

Območno združenje Rdečega križa Novo mesto vsako leto organizira študentske krvodajalske akcije 
pod sloganom »Častim pol litra«. 
 

Na letošnje povabilo na krvodajalsko akcijo, ki je potekala v Splošni bolnišnici Novo mesto, se je odzvala 

le 1 študentka 2. letnika medijske produkcije. 

Družbeno odgovorno ravnanje je eden od ciljev, ki si jih je študentska skupnost zastavila v letnem 

delovnem načrtu, zato bomo v bodoče spodbujali študente k še bolj množični udeležbi na krvodajalskih 

akcijah. 

 

Slika 3: Slogan študentske krvodajalske akcije 

                                         

 
Sonja Kukman  
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