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Vsebina predstavitve

Uvod
Zavedanje medkulturnih razlik

Kulturno občutljivi pojmi
Kultura, kulturni šok, zavedanje različnih kultur
Izkušnje v večkulturnem prostoru

Uvedba medkulturnosti v izobraževanje informatikov
Uvedba predmeta(ov) v študijski program
Uvedba tematike v izbrane predmete
Nadgradnja metod

Zaključek
Izkušnje j
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Uvod

Zavedanje medkulturnih razlik
Poznavanje lastne kulture, poznavanje tuje kulture, razlike med lastno in tujimi kulturamiPoznavanje lastne kulture, poznavanje tuje kulture, razlike med lastno in tujimi kulturami

Kulturno odzadje vpliva na razumevanje in razlago sveta okoli nas, kakor tudi lastnega dojemanja in razumevanja
drugih ljudi.

Večkulturna družba večkulturna podjetja internacionalizacija in globalizacijaVečkulturna družba, večkulturna podjetja, internacionalizacija in globalizacija

Vpliv tehnologije, svet brez meja

Večjezičnost – jezikovno prijazna okolja in prevodi

Posodabljanje študijskih vsebin
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Kulturno občutljivi pojmi 

Kultura
Skupek različnih komponent – način življenja, vedenjske 
norme, verbalno in neverbalno izražanje, načinnorme, verbalno in neverbalno izražanje, način 
komuniciranja, vzorci razmišljanja, vrednote skupnosti

Kolektivni fenomen – ljudje, ki živijo v istem socialnem 
okolju (kultura ekspertne skupine)okolju (kultura ekspertne skupine)

Zbirka nepisanih pravil – kolektivno programiranje uma

Stoletna kolektivna modrost generacije vzorciStoletna kolektivna modrost, generacije, vzorci

Kultura in geografska pripadnost
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Kulturno občutljivi pojmi 

Kulturni šok
Stanje posameznika v novi nepoznani kulturi
Spremenjene norme in termiSpremenjene norme in termi
Večnivojskost

Zavedanje medkulturnih razlik
Opazovanje lastne kulture z razdaljeOpazovanje lastne kulture z razdalje
Komunikacija z drugimi ljudmi iz drugih kultur
Isti pojmi – različne razlage
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Uvedba medkulturnosti v izobraževanje informatikov
Uvedba predmetov v študijske programe

Širitev osnovnih znanj in kompetenc, dodajanje mehkega znanja

Uvedba tematike v izbrane primere
Posamezna poglavja in teme s ciljem širitve znanj in kompetenc

Nadgradnja metodg j
CER – Culture based Entity Reltionship model
Kulturni modul
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Zaključek

Izkušnje
Mobilnosti, programi mobilnosti, delo

Ocena predlogov
Enostavno
Poglobljeno poznavanje tematike
PrototipPrototip 



Hvala za vašo pozornost !

V š jVprašanja

PripombePripombe

Predlogig
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