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Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa Strokovna angleščina v zdravstveni negi 

Področje Storitve 

Predlagatelj programa(ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Predlagatelj programa: Srednja zdravstvena šola Ljubljana 

Avtorji programa: 

- prof. Sabina Kosednar 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

V programu se slušatelji seznanijo s strokovno angleščino 
vezano na področje zdravstvene nege. Spoznajo besedišče 
vezano na različne poklice in oddelke v bolnici, delo 
medicinske sestre, F. Nightingale, spozna besedišče na temo 
komunikacije in sprejema bolnika v bolnico, izpolnjevanje 
kartoteke pacienta ter na podlagi dobljenih podatkov oblikuje 
poročilo pacienta, spozna in razume besedišče simptomov 
nujnih stanj (bolezni, poškodbe, šok), zna dajati navodila za 
postopke prve pomoči, razume besedišče na temo bolečine 
(stopnje bolečine; razume kako vprašati po bolečini in dajati 
navodila za lajšanje le-te), zna na podlagi vprašanj oceniti 
stanje pacienta (simptomi), spozna besedišče na temo zdrave 
prehrane in debelosti, na temo higiene v bolnici (zna opisati in 
dajati navodila za skrb za higieno), na temo spremljanja 
bolnikovega stanja, duševnega stanja, se seznani z 
besediščem na temo zdravil in alternativnih oblik zdravljenja.  

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

V skladu z javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022 ter skladno s 
cilji projekta MUNERA 3 je potrebno za potrebe trga usposobiti 
zaposlene, s tistimi veščinami in znanji, ki jim lahko koristijo pri 
potrjevanju neformalnega znanja, pri iskanju zaposlitve, pri 
osebnem razvoju, pri dvigu lastnih kompetenc in 
opolnomočenju z vsebinami, ki so v skladu s potrebami 
sodobne družbe, njenimi izzivi, problemi, novimi vidiki.  
Vse podane vsebine prispevajo k: 

 boljšemu sporazumevanju udeležencev 
(medicinskega osebja) z neslovensko govorečimi 
pacienti v angleškem jeziku 

 izboljšanju celostnega pristopa udeležencev 
(medicinskega osebja)do neslovensko govorečih 
pacientov v angleškem jeziku 

 gradi bolj profesionalen pristop udeležencev 
(medicinskega osebja) z neslovensko govorečim 
pacienti ter tako tudi krepi udeleženec  strokovni razvoj. 
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Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

Ciljna skupina programa so zdravstveno-negovalno osebje 
socialno-varstvenih zavodih,  domovih za starejše 
in  zdravstvenih zavodih. 

Pogoji za vključitev v 

program  

(v skladu z razpisom) 

Potrdilo delodajalca o zaposlitvi.   

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

Cilj programa je dvig kompetenc, ki jih zdravstveno-negovalno 

osebje v socialno-varstvenem zavodu ali domovih za starejše 

ali zdravstvenem zavodu potrebuje pri svojem delu ter  njihov 

osebni in strokovni razvoj. Temeljni cilj programa je dvig 

jezikovnih kompetenc in zmožnosti komuniciranja v angleškem 

jeziku.   

Obseg programa (skupno št. 

ur) 
50 ur 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

*On line delo 

 

Samostojno 

delo 

Drugo 

(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 12 24 ur 14  

Praktični del (št. ur)     

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

Posnetek 

pouka 

Lista 

prisotnosti s 

podpisano 

izvajavo o 

opravljenjem 

samostojnem 

delu 

 

*Oblika online dela 
Video 

konferenca 
Spletna 
učilnica 

Drugi načini 
digitalne 

komunikacije 

Samostojno 
delo 

Število ur 16 ure 8 ur   

Način evidentiranja 

(posnetek video konference, 

zajem zaslonske slike, 

elektronski izpis spletne 

učilnice, lista prisotnosti, e-

mailkomunikacija...) 

Lista 

prisotnosti 

Elektronski 

izpis spletne 

učilnice 

  

Pogoji za končanje 

programa 

 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa  Poklici in oddelki v bolnišnici 

 Florence Nightingale 

 Sprejem v bolnico in zdravstvena kartoteka 

 Nesreče in prva pomoč 

 Bolečina in simptomi 
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 Zdrava prehrana in debelost 

 Higiena 

 Nega duševnega bolnika 

 Spremljanje bolnikovega stanja 

 Zdravila 

 Alternativne oblike zdravljenja 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Zna pravilno uporabljati besedišče ter fraze vezane na temo 
zdravstvene nege in tako lahko komunicira s pacienti v 
angleškem jeziku: 

 zna pridobiti podatke pacienta v angleškem 
jeziku 

 zna ločiti stopnje bolečine v angleškem jeziku pri 
pacientu 

 zna podati in razumeti navodila za postopke prve 
pomoči v angleškem jeziku 

 zna govoriti o zdravi prehrani in debelosti v 
angleškem jeziku 

 zna spremljati bolnikovo stanje v angleškem 
jeziku 

 zna razložiti osnovne vrste zdravil ter njihovo 
apliciranje v angleškem jeziku 

 zna govoriti in podati mnenje o alternativnih 
oblikah zdravljenja v angleškem jeziku 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženec pridobi naslednje spretnosti:  

 je sposoben celostnega pristopa k pacientu v 

angleškem jeziku 

 je sposoben strokovno izpeljati komunikacijo s 

pacientom v angleškem jeziku 

 je sposoben samozavestno pristopiti k pacientu v 

angleškem jeziku 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

 dvig kvalitete strokovnega komuniciranja v angleškem 

jeziku 

 pridobivanje veščin na področju komunikacije v 

angleškem jeziku 

 osebni in strokovni razvoj udeležencev 

Organizacija izobraževanja Vsebinski sklop Čas 

trajanja 

**Oblika dela 

 Kontaktna srečanja: 

Uporaba usvojenega 

besedišča v različnih 

aktivnostih (igra vlog 

resničnih situacij, pantomima, 

delo z besedili, in pisno 

sporočanje; npr. pisanje 

kartoteke pacienta…) 

12 ur 

 

 

 

 

 

frontalna oblika 

poučevanja, 

delo v 

skupinah/parih, 

predstavitve 
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On line pouk 

Spoznavanje besedišča in 

razumevanje besedil; 

(Poklici in oddelki v 
bolnišnici, Florence 
Nightingale, sprejem v 
bolnico in zdravstvena 
kartoteka, nesreče in prva 
pomoč, bolečina in simptomi, 
zdrava prehrana in debelost, 
higiena, nega duševnega 
bolnika, spremljanje 
bolnikovega stanja, zdravila 
alternativne oblike 

zdravljenja) 

Samostojno delo:  

Uporaba usvojenega 

besedišča v različnih oblikah,  

pisni, avdio in video izdelki. 

 

 

24 ur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ur 

 Naloge posredovane udeležencem 
Predviden 

časovni okvir 

**Spletna učilnica Google Drive, Google Classroom 8 ur 

**Drugi načini digitalne 

komunikacije 

  

**Samostojno delo   

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 

(stopnja in smer izobrazbe) 

 

profesor/profesorica angleškega jezika 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  29.05.2020 DA, s 
popravki 

 

Svet zavoda potrdil 18.6.2020 Da   

 

 


