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1 Uvod 

Če se želite poglobiti v temo medkulturnih vprašanj, je najboljši način, da preberete ta dokument in 

dobite prvi pregled teme, nato pa si oglejte priloženo PowerPointovo predstavitev za podrobnejši 

pregled. Nato bodo bralci dobili literaturo in predloge aplikacij za nenehno delo na medkulturnih 

vprašanjih, povezanih z mednarodnimi dejavnostmi. Poleg tega bodo videoposnetki, ki so na voljo v 

PowerPointovi predstavitvi, povečali željo bralca, da izve več o kulturnih temah.  

Glavni strahovi in ovire v zvezi z medkulturnimi vprašanji, povezanimi z mednarodnimi dejavnostmi, so 

naslednji - vse pa bomo obravnavali tako v tem branju kot tudi v PowerPointovi predstavitvi: 

- Jezikovne ovire: Se vam zdi, da vaša angleščina ni dovolj dobra? 

- Kulturne ovire na splošno: Strah pred tem, da bi storil/a nekaj narobe in nevede nekoga užalil 

- Strah pred samozadrego: Kako se izogniti in premagati neprijetne situacije 

- Strah pred odhodom v tujino: Potrebujete nekoga iz iste kulture, da se vam pridruži? 

2 Medkulturna vprašanja, povezana z mednarodnimi dejavnostmi 

Naslednje poglavje, vključno s predstavitvijo programa Microsoft PowerPoint, bo obravnavalo te 

strahove in ovire ter pomagalo premagati medkulturne težave in bralca pripravilo na morebitno 

mednarodno dejavnost. Poudarek bo na izboljšanju medkulturnih kompetenc za lažje premagovanje 

medkulturnih vprašanj ali njihovo preprečevanje, preden se pojavijo. Da bi se izognili medkulturnim 

vprašanjem, je treba razumeti teorijo kulture in vedeti, kako premagati potencialni kulturni šok. Bralec 

se bo seznanil s temo medkulturne občutljivosti in pridobil pregled nad osnovnimi socialnimi 

kompetencami, ki so potrebne za olajšanje mednarodnih dejavnosti. 

Kultura vsebuje temeljne vrednote vsake družbe. Te vrednote so osnova naših dejanj in misli (Haller & 

Nägele 2013, str. 9). Zavedanje lastne negotovosti je prvi korak k njihovemu premagovanju. Poleg tega 

je ključnega pomena, da se tuje kulture vedno srečajo ne le s sprejemanjem, ampak s spoštovanjem. 

Spoštovanje drugih kultur je glavna osnova medkulturnih kompetenc (Haller & Nägele 2013). Imeti 

medkulturne kompetence in biti pripravljen na kulturne razlike pomeni sposobnost samorefleksije o 

lastnih vrednotah, razmislek o odnosu do kultur in prilagajanje vedenja in odnosa med mednarodnimi 

dejavnostmi, če je to potrebno, ne da bi zanikali lastno kulturo. Način, kako se ukvarjamo s svojimi 

kulturami in vrednotami drugih ljudi, pogosto odloča o tem, ali mednarodne dejavnosti in medkulturno 

sodelovanje uspejo ali ne uspejo (Haller & Nägele 2013). 

Na splošno to poglavje bralca ne bo samo pripravilo na medkulturna vprašanja med mednarodnimi 

dejavnostmi in med kulturnimi razlikami med njimi. Povečalo bo tudi bralčevo zavedanje o kulturni 

občutljivosti in zmanjšalo strah pred sodelovanjem v mednarodnih dejavnostih.  

Kaj je kultura? 

V literaturi in raziskavah obstajajo številne opredelitve in razlage kultur. Lang and Baldauf (2016) 

povzema kulturo jedrnato in razumljivo: Kultura je univerzalni vzorec orientacije določene skupine 

ljudi, ki daje pomen predmetom in dejanjem ter tako omogoča družbeno delovanje. Skupina se sklicuje 

na te usmeritve v svojih vsakodnevnih dejavnostih, tako eksplicitno kot implicitno, zavestno in 

nezavedno (Lang & Baldauf 2016, str. 3). Kar zadeva Lang and Baldauf (2016), „Kulture sestavljajo 
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osnovne predpostavke, pogledi na svet, vrednote, norme ali kognitivni referenčni okviri, pa tudi 

artefakti, simboli in njihove interpretacije, ki so bili zgodovinsko izročeni in zgodovinsko predstavljeni 

v posamezni družbeni skupini in razviti v procesu kolektivnega učenja kolektivnega učenja. Posamezniki 

se jih naučijo in si jih prisvojijo v procesu socializacije in s tem vplivajo na misli, občutke in dejanja 

članov skupine“ (Lang & Baldauf 2016, str. 3). 

3 Kaj je kulturna kompetenca? 

„Medkulturna kompetenca“ zajema elemente občutka, znanja in vedenja (Lüsebrink, 2005): Pogosto 

se te komponente primerjajo na enaki ravni z značajskimi lastnostmi za tipe osebnosti, ki so bili uspešni 

v medkulturnem okolju. Pogosto so navedene značilnosti, kot so „sociabilnost“, „sposobnost sprejeti 

drugo perspektivo“, „pozitiven pogled nase“, „tolerantnost do dvoumnosti“ ali „empatija in intuicija“. 

Težava je v tem, da lahko ta opis privede do nerealne slike značilnosti takšnih medkulturnih 

„Superljudi“ (Hatzer & Layes 2003, str. 138–148). 

Posebne osebnostne lastnosti se zdijo pozitivne le v določenih kulturah. Vprašljivo je na primer, ali 

bodo kulture, v katerih se zelo ceni rezervirano vedenje, videle ekstrovertno vedenje kot znak 

medkulturne kompetence. Zato se ne more šteti, da medkulturna kompetenca ustreza samo enemu 

posebnemu osebnostnemu profilu. Namesto tega se razvija iz interakcije osebe in situacije. Pri tem je 

ključnega pomena, da se postavijo pravilna vprašanja v zvezi z novo situacijo, preden poskušamo najti 

pripravljene odgovore. Thomas (2003, str. 143) opredeljuje medkulturno kompetenco kot „zmožnost 

določanja kulturnih pogojev in dejavnikov vpliva z zaznavanjem, presojo, občutkom in vedenjem v sebi 

in drugih ljudeh ter za njihovo spoštovanje in spoštovanje ter izkoriščanje teh pogojev z medsebojnim 

prilagajanjem...“ (Thomas 2003, str. 137–150). 

4 Jezikovne ovire 

Ali menite, da vaš angleški ali drug jezik, ki je potreben za vašo mednarodno dejavnost, ni dovolj dober? 

Tukaj je nekaj nasvetov za premagovanje strahu, da ne bi bili zmožni dovolj dobro komunicirati: 

– Vprašajte na svoji domači univerzi ali pri drugem delodajalcu za jezikovne tečaje ali lektorstvo, 

oboje vam bo najverjetneje z veseljem zagotovljeno 

– iskanje jezikovnega tandem partnerja 

– Uporaba aplikacij in spletnih strani za učenje jezika in pomoč pri prevajanju 

– Prepričajte se, da poznate vsaj eno ali dve besedi govorjenega jezika cilja, da gostiteljem pokažete, 

da ste odprti in da sprejmete drugo kulturo in jezik. 

– Še posebej koristno za učenje angleščine je branje knjig ali gledanje televizijskih oddaj in filmov v 

angleščini. 

...in ne pozabite: Učenje skozi delo je ključ – ne bojte se delati napak! 

5 Kulturne ovire 

Se bojite, da boste storili ali rekli kaj narobe in s tem koga užalili? Čutite strah pred samozadrego? Tukaj 

je nekaj nasvetov o tem, kako se izogniti in premagati neprijetne situacije (v Haller, P.M., Nägele, U. 

(2013). Der Zugang zu anderen Kulturen: Wege und Möglichkeiten.  
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Kritična vprašanja in medkulturne razprave: V nekaterih delih sveta so kulture deležne najvišjega 

spoštovanja, zlasti v ZDA ter večini azijskih in arabskih držav. Izogibajte se kritičnim razpravam o 

kulturi (lastni in gostiteljski) in ne izpostavljajte kritičnih vidikov kultur, saj bodo te razprave 

najverjetneje pripeljale do zavrnitve. V arabskem in azijskem kot tudi v ameriškem svetu se kritične 

razprave o kulturi obravnavajo le med zaupanja vrednimi osebami z dolgotrajnimi odnosi. Če je ta 

tema obravnavana prezgodaj, se lahko pojavijo problemi, odnos ali povezava z osebo druge kulture 

pa se bo najverjetneje ohladila ali popolnoma ustavila. 

– Izključitev vprašanj človekovih pravic in korupcije: Te teme morda niso neposredno povezane s 

kulturnimi odnosi, temveč obravnavajo teme in probleme revščine ter političnih in gospodarskih 

povezav ali drugačen način in so tema, katere se je treba izogniti, če ne poznamo celotne slike. 

– Religija, politični sistem in vloge spolov: te teme so močno prepletene z osnovnim vrednotnim 

sistemom kulture. Govoriti o teh temah zahteva podrobno kulturno samorazumevanje skupnosti 

in posameznikov. 

– Neposredna komunikacija: To je ovira v mednarodnem kontekstu, saj lahko v nekaterih kulturah, 

brez pravilnega poznavanja, neposredno privede do konfliktnih razmer in stopnjevanja.  

6 Strah pred odhodom v tujino 

Cilj premagovanja tega strahu je priprava. Včasih je nemogoče iti na poslovna potovanja ali mobilnost 

mnogo kasneje, zato vam bo prava priprava pomagala premagati strah in negotovost.  

a) Naredite podroben načrt vašega potovanja za boljši pregled:  

- Seznam vseh pomembnih krajev, ki jih potrebujete oziroma česar se želite udeležiti, vključno z 

delovnimi in zasebnimi lokacijami, npr. vaš hotelski naslov 

- Upoštevajte vse ključne čase in sestanke, npr. čas letenja in začetek predavanja.  

- Uredite vse papirje in jih vzemite s seboj na mednarodno dejavnost. 

 

b) Uporabite spletne zemljevide, domače strani prevoznih podjetij, hotelov in npr. univerze gostiteljice 

za načrtovanje vaših poti in možnosti prevoza vnaprej:  

- Preverite, kako boste pravočasno prišli do letališča/železniške postaje itd. 

- Oglejte si možnosti, kako priti od letališča/železniške postaje itd., do vašega hotela ali kraja vaše 

mednarodne dejavnosti 

- Če potujete sami, vedno poiščite najvarnejšo in najlažjo možnost za potovanje. 

C) Načrtujte dovolj časa za vse 

- Biti pod stresom, kako pravilno nadaljevati pot npr. na železniški postaji, medtem ko prestopate z 

enega vlaka na drugega, lahko povzroči podzavestno travmo v možganih, kar vodi v še večji strah 

pred podobnimi situacijami v prihodnosti. 

- Ne bojte se prositi za pomoč ali pot, tudi če ne govorite maternega jezika države. Vedno bodite 

pozorni na tamkajšnje zaposlene, npr. osebje letališča – najverjetneje vam bodo znali pomagati 

najti pravo pot. 
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Tudi če potujete s pametnim telefonom ali z drugimi digitalnimi napravami, je tiskanje 

najpomembnejših dokumentov vedno smiselno. Ne samo, da boste pripravljeni na „najslabši primer“, 

temveč se boste samodejno počutili varnejše. Če je mogoče, dodajte kratek zasebni dopust času v 

tujini, odvisno od dolžine, časa in kraja mednarodne dejavnosti. S tem boste bolje spoznali kraj in ljudi 

in najverjetneje boste lahko s seboj vzeli tudi prijatelja ali svojo družino. Poskrbite, da boste svojega 

delodajalca vnaprej vprašali o tovrstnih možnostih. 
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