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V začetku julija 2019 sem se v sklopu Erasmus mobilnosti udeležila tretje mednarodne poletne
medijske akademije (Thessaloniki International Media Summer Academy), ki jo je organizirala
Aristotle University Thessaloniki. Za mobilnost sem se odločila zaradi pozitivnih izkušenj kolegov
in kolegi, na podlagi priporočila sem izbrala tudi omenjeno poletno šolo. Pred tem v Solunu še
nisem bila, zato mi je bila udeležba interesantna tudi zaradi lokacije.
Teme predavanj oz. delavnic tekom programa so bile zelo zanimive, iz različnih področij
medijev. Pridružili so se nam strokovnjaki iz vsega sveta, ki so zaposleni v odmevnih podjetjih
ali medijskih hišah. Posvečali smo se predvsem »novim trendom« v (množičnih) medijih in
novinarstvu. Zaradi aktualnosti begunske problematike je bilo veliko debat in primerov »nalog«
povezanih prav s tem. Prav tako je bil poudarek na družbenih omrežjih in pripravi vsebin za lete. Tekom celone poletne šole smo morali v skupinah izdelati tudi kratek video, ki je dostopen
tukaj. Med delom v skupini smo se zelo zabavali, prav tako pa je bilo koristno, saj smo tako
preživeli veliko časa skupaj in aktivno z ostalimi udeleženci tudi izven predavanj in delavnic.
Sicer je bilo s strani organizatorjev prav tako poskrbljeno za sproščene in zabavne večerne
dogodke ter izlete, oglede znamenitosti. Udeležba na mobilnosti je zagotovo izboljšala moj nivo
angleškega jezika, saj sem ga bila primorana uporabljati 24/7, tako na pogovornem kot na
strokovnem nivoju.

Mobilnost je bila zame nova, nepozabna izkušnja, ki jo bom z veseljem še ponovila oz. izkoristila.
Pridobila sem nova znanja, ki jih uspešno in koristno uporabljam pri svojem delu ter spoznala
nov kraj, še najbolj pomembno pa se mi zdi mreženje, za katerega je bilo tekom programa veliko
časa – tako z ostalimi udeleženci kot z predavatelji. Z eno izmed udeleženk sva redno v stiku in
se tudi dogovarjava za ponovno srečanje oz. njen obisk v Mariboru.

