
 
 
 

Naziv programa Medkulturna komunikacija 

Področje Storitve 

Predlagatelj programa Gimnazija Celje - Center 

Mateja Todorovski, GenijUm s.p. 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Program je zasnovan izhajajoč iz potrebe po razviti sposobnosti 
komuniciranja v tujem jeziku, ki ne zajema le znanja tujega jezika, 
temveč rabo le tega glede na kulturni kontekst , vrsto komunikacije 
ter upoštevanje neverbalne komunikacije. Poznavanje medkultrune 
komunikacije je namreč ključno pri delu z organizacijami v tujini 
oziroma tujci s katerimi se srečujemo pri svojem delu- 
Udeleženci se bodo tako v teoretičnem delu seznanili z ustreznimi 
načini komunikacije v različnih kulturnih okoljih. Ta del bo v celoti 
potekal v tujem jeziku, kar prispeva k avtentičnosti učenja o 
obravnavani temi. V praktičnem delu bodo za udeležence potekale 
delavnice, kjer bodo komunikacijo v tujem jeziku z upoštevanjem 
naučenega preizkusili v življenjskih situacijah (npr. naročanje, 
rezervacije, intervju …). 
Ob koncu programa bodo udeleženci bolje obvladali medkulturno 
komunikacijo v tujem jeziku. 
 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

Voditelji držav in vlad EU so marca 2002 v okviru jezikovnih politik 
sprejeli cilj „materni jezik +2“ in s tem spodbudili učenje tujih 
jezikov. Sledila mu je potrditev v okviru akcijskega načrta 2004-2006 
za spodbujanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti ter Resolucija 
Evropskega parlamenta o novi okvirni strategiji za večjezičnost leta 
2006. Prav tako je potrebno v skladu z Resolucijo o Nacionalnem 
programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 
2013–2020 v okviru tretjega prednostnega področja – usposabljanje 
in izpopolnjevanje za potrebe dela –spodbujati razvoj in izvajanje 
izobraževalnih programov in dejavnosti, ki bodo prilagojene 
razvojnim potrebam trga dela. 
Prednostna področja so tako tudi pridobivanje temeljnih zmožnosti, 
dvig ravni dokumentacijske pismenosti ter spodbujanje sožitja. Vse 

kar zaposleni zaradi sodelovanja domačih podjetij na evropskih 
trgih ter uporabe novih tehnologij potrebujejo za hitrejšo in 
učinkovitejšo komunikacijo ter poslovanje. Posledično se 
pojavlja zahteva po spremenjenem oziroma dopolnjenem 
učenju komunikacije v tujem jeziku. 
 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

Zaposleni, ki sodelujejo s tujimi organizacijami, imajo zaposlene 
tujce ali se z njimi srečujejo v okviru svoje storitvene dejavnosti 

Pogoji za vključitev v program Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

Cilj programa je izboljšanje medkulturnih kompetenc pri udeležencih 

ter posledično izboljšana komunikacija v tujem jeziku. 



 
 
 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo Izdelek ali 

storitev 

Drugo 

Obseg programa 36 4 10  

Teoretični del (št. ur)  16  4  

Praktični del (št. ur)  20 4 6  

Način evidentiranja (lista prisotnosti, 

podpisana izjava – izdelek, storitev …) 
Lista 

prisotnosti 

 izdelki 

udeležencev 

 

Pogoji za končanje programa 80% prisotnost in dva izdelka (za pouk in za ocenjevanje). 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa - Medkulturna komunikacija. 

- Komunikacijske značilnosti drugih kultur. 

- Neverbalna komunikacija. 

- Uporaba slenga in idiomov. 

- Ustna komunikacija (telefonski pogovor, poslovni razgovor, intervju 

za delovno mesto). 

- Pisna komunikacija (elektronska sporočila, dopisi, naročilnice, 

vabila, življenjepis ...). 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženci bodo razvili zmožnosti: 

- kritičnega vrednotenja ustrezne medkulturne komunikacije; 

- razumevanja lastne in tujih kultur, običajev ter tradicij; 

- kakovostne ustne ter pisne komunikacije v tujem jeziku; 

- razumevanja in uporabe dokumentacijske pismenosti v tujem 

jeziku. 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

S programom bodo udeleženci pridobili spretnosti: 

- kakovostne medkulturne ustne in pisne komunikacije; 

- prepoznavanja, razumevanja ter ustreznega odzivanja na elemente 

neverbalne govorice; 

- uporabe tujih spletnih strani za iskanje novih priložnosti; 

- uporabe socialnih omrežij ter programov za video-pogovore. 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

S programom bodo udeleženci dopolnili kompetenco: 

- komunikacije v maternem in tujem jeziku (sposobnost izražanja in 

interpretacije svojih misli ter misli drugih, razumevanje dejstev); 

- digitalne pismenosti (uporaba računalnikov za spletno iskanje, 

socialna omrežja, Skype …); 

- učenje učenja (uvajanje novih znanj, zavedanje o pomembnosti 

stalnega strokovnega spopolnjevanja); 

- samoiniciativnost in podjetnost (sposobnost uresničevanja svojih 

zamisli). 

  



 
 
 

Organizacija izobraževanja 

(navedba vsebinskih sklopov-

modulov, časovni obseg) 

TEORETIČNI DEL (16 ur) 

16 ur izobraževanje: 

4 ure – Medkulturna komunikacija in njen pomen, 

4 ure – Neverbalna komunikacija, slengi, idiomi, 

4 ure – Značilnosti ustne komunikacije ter uporaba tehnologij 

4 ure – značilnosti pisne komunikacije ter uporaba tehnologij 
 

4 ure izdelek: primeri obrazcev  
 
PRAKTIČNI DEL  
20 ur delavnice: 
7 ur – priprave na telefonski pogovor, poslovni razgovor, intervju ter 

izpeljava s tujimi partnerji udeležencev oz. naravnimi govorci 

7 ur – priprave vzorcev obrazcev za pisno komunikacijo ter 

posredovanje partnerjem 

6 ur – srečanje z naravnimi govorci iz različnih kultur 
 

4 ure On line delo: izvedba videokonference z naravnimi govorci 
različnih kulturnih ozadij 
 

6 ur izdelek: primeri izpolnjenih obrazcev za ciljno publiko s katero 
dela udeleženec programa 

Izobrazba in kompetence 

pripravljalca programa (stopnja 

in smer izobrazbe) 

- najmanj VII. stopnja (profesor razrednega pouka s končanim 

programom za poučevanje tujih jezikov, profesor tujih jezikov) 

Spremljanje izvajanja programa 

(dnevnik, lista prisotnosti) 
Lista prisotnosti 

Dnevnik izvajanja programa 

Evalvacija Evalvacijski vprašalnik o izvedenem programu 

Spremljanje izvajanja programa 

(dnevnik, lista prisotnosti) 

Lista prisotnosti in dnevnik izvajanja programa. 

Evalvacija Evalvacija programa na podlagi metodologije in evalvacijskih 

vprašalnikov, pripravljenih v okviru projekta Munera 3. 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  8. 2. 2019 G. Deleja  

Svet zavoda potrdil 26. 2. 2019 O. Uranjek  

 


