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POVZETEK
V raziskovalni nalogi na osnovi teoretičnih predpostavk obravnavamo pomen
vseživljenjskega jezikovnega izobraževanja v izbrani instituciji javne uprave. Za namene
empiričnega dela naloge smo izvedli kvalitativno raziskavo, ki smo jo zasnovali prek metode
intervjuja in metode analize dokumentov. Izsledke intervjujev, ki so bili podlaga
raziskovalnim vprašanjem, smo analizirali s pomočjo analize vsebine. Ugotovljeno je bilo, da
imajo jezikovna izobraževanja in vseživljenjsko učenje pomembno vlogo tako pri delovanju
institucije kot tudi pri delu zaposlenih. Na podlagi izsledkov raziskave smo na koncu
oblikovali nekaj predlogov za izboljšave na tem področju in podali nekaj usmeritev za
nadaljnje raziskave.
Ključne besede: jezikovno izobraževanje, vseživljenjsko učenje, institucija javne uprave,
pomen vseživljenjskega učenja, kvalitativna raziskava.

SUMMARY
Based on theoretical assumptions, the research paper looks at the importance of lifelong
learning as pertaining to a selected public administration institution. For the empirical part of
the paper, a qualitative research devised through the method of interview and the method of
exploiting documentary material was carried out. Interviews were based around three
questions. The results of the interviews were analysed through content analysis. The findings
show that language learning and lifelong learning hold an important part both in the
functioning of the institution as well as in employees’ work. Based on the research findings,
certain proposals for improvement and a few orientations for further research in this area are
presented at the end.
Key words: language learning, lifelong learning, public administration institution, importance
of lifelong learning, qualitative research.
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UVOD

Uveljavitev enotnega trga Evropske unije (EU) je njenim članicam prinesla številne prednosti,
saj so se s prostim pretokom ljudi, blaga in storitev ter kapitala začela odpirati nova delovna
mesta, nove gospodarske priložnosti, pojavila se je večja izbira blaga in storitev po
ugodnejših cenah in poslovanje brez carin in drugih ovir (European Union b. l.). Vse te
konkurenčne prednosti so evropski trg spodbudile k rasti in razvoju ter ga približale
globalnemu svetu, hkrati pa ustvarile zavedanje, da je Evropska unija trg mnogoterih kultur,
navad in jezikov, ki za svoj obstoj potrebuje enoten evropski okvir (European Union b. l.;
Priporočila Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje,
Uradni list EU, št. C 189/01) .
Ker je večjezičnost ena od kompetenčnih prednosti EU, je Evropska komisija izoblikovala niz
ukrepov z namenom izoblikovanja enotnega izobraževalnega področja (Priporočila Sveta z
dne 22. maja 2019 o celovitem pristopu k poučevanju in učenju jezikov, Uradni list EU, št. C
189/03). Zmožnost poznavanja in sporazumevanja v različnih tujih jezikih je namreč
pomembna veščina, potrebna tako za študij v tujini kot tudi prednostna oziroma skoraj nujna
vrlina pri iskanju zaposlitve na mednarodnem trgu (European Commission b. l.a). Znanje
tujih jezikov je postalo stalnica tudi v zasebnem in javnem sektorju, mnogotera podjetja in
javne institucije pri svojem poslovanju sodelujejo s tujino, sploh za tiste, ki prihajajo iz
neangleško govorečih držav, je angleščina postala najbolj nujen in najbolj razširjen jezik
komunikacije. Raziskave Evropske komisije (European Commission b. l.b) kažejo, da članice
EU ne napredujejo dovolj hitro naproti cilju, ki predvideva, da naj bi vsak Evropejec govoril
vsaj dva tuja jezika že od zgodnjega otroštva, kar predvideva vizija oblikovanja enotnega
izobraževalnega področja. V študiji Eurobarometra (European Commission b. l.c), ki je
proučevala evropski izobraževalni prostor, je vzorec predstavljal mlade med 15. in 30. letom
starosti, ki so prihajali iz vseh članic EU, so rezultati pokazali, da večina mladih Evropejcev
lahko bere in piše v več kot enem tujem jeziku, le dve tretjini vprašanih pa sta odgovorili, da
bi lahko spremljali predavanje v več kot enem tujem jeziku. Evropska komisija z namenom
čim širše zastopanosti prebivalstva z znanjem tujih jezikov v svoje jezikovne cilje aktivno
vključuje politiko večjezikovnosti, z njo želi aktivirati dialog med njenimi članicami,
prizadeva si za medkulturne povezave v obliki študija in dela v tujini, spodbuja aktivno
državljansko zavest in daje poudarek na odpiranju novih trgov za podjetja (Evropska komisija
2012). Prav novi trgi evropskih podjetij na globalnem trgu približujejo EU ostalemu svetu.
Ker se EU zaveda svoje raznolikosti, hkrati pa spodbuja mobilnost med članicami, je
Evropska komisija v svojih Priporočilih iz 22. maja 2018 (po European Commission b. l.c)
zapisala, da bi lahko k ustvarjanju močnejše Evrope dali poudarek na večji vlogi mladih,
izobraževanju in kulturni politiki. Prav na znanju temelječe gospodarstvo in njeni učeči se
državljani bodo tisti, ki bodo uspešni ob predpostavki, da bodo imeli razvite določene
spretnosti, te so kritično razmišljanje, reševanje problemov, delovanje v timu, ustvarjalnost,
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računalniška pismenosti (Priporočila Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih kompetencah za
vseživljenjsko učenje).
Javnomnenjska raziskava Evropske komisije (European Commission b. l.c) navaja, da ima
evropski izobraževalni okvir, ki je skupno vodilo vseh članic EU, tri glavne komponente:
spodbuja mobilnost med državami in sodelovanje na področju izobraževanja in poučevanja;
odpravlja ovire, ki otežujejo učenje, poučevanje in delo v drugih državah članicah;
podpira članice pri izboljševanju sistema vključujočega, vseživljenjskega in inovativnega
izobraževanja in poučevanja.

Evropska komisija v Priporočilih Sveta (Priporočila Sveta z dne 22. maja 2019 o celovitem
pristopu k poučevanju in učenju jezikov) govori o tem, da bi vsak posameznik imel: »Pravico,
da mu je zagotovljeno kakovostno in vključujoče izobraževanje, usposabljanje in
vseživljenjsko učenje, predvsem z namenom ohranitve in pridobitve novih znanj in spretnosti,
za namene delovnega trga in soudeležbe v družbi.«
Zaradi vse večje mobilnosti članov EU pomembno vlogo zavzema pojem večjezičnost, gre za
pojem, ki predstavlja enega od sestavnih delov referenčnega okvira, ta v splošnem vsebuje
osem temeljnih kompetenc, pomembnih za razvoj vseživljenjskega učenja (Priporočila Sveta
z dne 22. maja 2018 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje). Poleg omenjene
kompetence referenčni okvir vsebuje še kompetenco pismenosti, digitalno kompetenco,
matematično, naravoslovno, tehnično in inženirsko kompetenco, državljansko kompetenco,
osebnostno, družbeno in učno kompetenco, podjetnostno kompetenco ter kulturno zavest in
izražanje (Priporočila Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko
učenje). Pomembnost upoštevanja priporočil s strani članic EU je ključnega pomena tako z
vidika razvoja posameznika kot tudi z vidika družbe, katere usmeritve izobraževanja bi
morale iti v smeri teh ključnih kompetenc. Usvajanje ključnih kompetenc, predvsem z vidika
usmerjanja v večjezičnost pa je pomembno tudi za organizacijo, saj znanje tujih jezikov
pomeni naložbo v prihodnost. Poudarek je torej na »učeči se družbi«, kot jo opredeljujejo
Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič (2011, 17), ta od posameznika pričakuje, da se bo učil,
nadgrajeval svoja znanja in spretnosti, uporabljal moderno tehnologijo v času življenja, ter na
drugi strani od države, da bo zagotavljala posamezniku pogoje za udejstvovanje izobraževanja
(Jelenc 2016, 179). Družba, podjetja in posamezniki, se bodo morali na spremembe v okolju
odzivati s proaktivnim delovanjem in nenehnim učenjem, saj bodo le tako lahko uspešno
konkurirali preostalim tekmicam. Pomembno vlogo pri soočanju s spremembami bo prevzelo
vodstvo podjetja in kadrovska služba, njuna vloga bo dejavno ozaveščanje zaposlenih o novih
okoliščinah in vpeljevanje k spremembam z zgledom in aktivnostmi ter s poudarkom na
pridobivanju novih znanj in pomenu učeče se organizacije (Hren 2019, 16).
V magistrski nalogi se osredotočamo na pojem in pomen vseživljenjskega jezikovnega
izobraževanja za posameznika in za podjetja ter gospodarstvo nasploh. S pomočjo
kvalitativne raziskave raziskujemo povezavo pojma vseživljenjskega jezikovnega
izobraževanja z izbrano javno agencijo, predstavljamo priporočila Evropske komisije na tem
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področju in opredeljujemo kompetenco večjezikovnosti kot eno od temeljnih kompetenc
vseživljenjskega izobraževanja, predstavljamo tudi strukturo slovenskega šolskega sistema v
povezavi z jezikovnim izobraževanjem, opredeljujemo oblike in načine jezikovnega
izobraževanja, prikazujemo statistične podatke učenja tujih jezikov in kot zadnje
predstavljamo izbrano javno agencijo.
Pojem vseživljenjsko jezikovno izobraževanje razumemo kot vseživljenjski proces, ki se
prične že v zgodnjih otroških letih in zaključi v pozni starosti. Gre torej za kontinuirano
dejavnost, katere primarni cilj je usvajanje novih znanj in nadgrajevanje obstoječe ravni
znanja, z namenom prilagajanja novim razmeram in spremembam, ki se odvijajo v času
posameznikovega življenjskega cikla. Na tem mestu izpostavljamo Jelenca (2016, 27), ki
navaja, da kot vseživljenjskost učenja razumemo začetno ali formalno izobraževanje in
nadaljevalno ali izobraževanje odraslih, ki sta kot taka komplementarna dela sistema
vseživljenjskega učenja. Obe omenjeni opredelitvi razjasnjujemo v nadaljevanju, zato na tem
delu zgolj omenjamo, da je začetno izobraževanje povezano s predšolskim in osnovnošolskim
obdobjem, nadaljevalno, kot že sama beseda pove, pa predstavlja njegovo smiselno
nadaljevanje. V našem konkretnem primeru obravnavamo nadaljevalno izobraževanje, to
poudarja zavedanje delodajalcev o tem, da je pomembno vlagati določen delež finančnih
sredstev v izobraževanja kadrov, motiviranje zaposlenih k učenju in spodbujanje k njihovemu
napredovanju ne zgolj zaradi potreb dela, temveč tudi zaradi poudarka na učeči se organizaciji
in prednostih, ki jih prinaša izobražena delovna sila za podjetja in organizacije (Jelenc 2016,
129–131). Poleg tega izpostavljamo tudi vlogo delojemalcev, ti bi v želji po osebnem
napredku in karierni rasti morali redno izpopolnjevati svoja znanja, spretnosti in kompetence.
V magistrski nalogi na osnovi konkretnega primera raziskujemo povezavo in uresničevanje
koncepta vseživljenjskega jezikovnega učenja na Agenciji za zavarovalni nadzor (Agencija).
Agencija je nadzorni organ Republike Slovenije na področju zavarovalništva, ki je bila
ustanovljena na podlagi Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15, 9/19
in 102/20, po Agencija za zavarovalni nadzor b. l.a), njene glavne cilje povezujemo z
varovanjem interesov zavarovalcev, zmanjševanjem in odpravljanjem nepravilnosti v
zavarovanjih ter ohranjanjem stabilnega delovanja zavarovalnega gospodarstva (Agencija za
zavarovalni nadzor b. l.a). Za svoje delovanje je odgovorna poročati Evropskemu organu za
zavarovanje in poklicne pokojnine (angl. EIOPA – European Insurance and Occupational
Pensions Authority) (Agencija za zavarovalni nadzor b. l.b). Poleg tega je vključena tudi v
mednarodne organe, kot je Mednarodno združenje zavarovalnih nadzornikov (angl. IAIS –
International Association of Insurance Supervision) (Agencija za zavarovalni nadzor b. l.c).
Sodeluje pa tudi z nadzornimi organi zavarovalnega in finančnega področja iz držav članic
EU ter držav bivše Jugoslavije, prav tako pa ima sklenjenih tudi več sporazumov o
medsebojnem sodelovanju (Agencija za zavarovalni nadzor b. l.č).
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Vključenost zaposlenih v evropske in mednarodne organe ter združenja je ključnega pomena
za uspešno delovanje Agencije, med drugim zaradi pridobivanja novih znanj in informacij
(Agencija za zavarovalni nadzor 2020a, 93). Sodelovanje zaposlenih v tovrstnih organih in
združenjih, bodisi prek raznih službenih poti, poslovnih sestankov ali zgolj izmenjave
informacij, od zaposlenih v prvi vrsti zahteva znanja tujih jezikov, zato je tematika
vseživljenjskega jezikovnega izobraževanja na primeru izbrane agencije povsem aktualna.
V magistrski nalogi raziskujemo naslednji problem, in sicer nas zanima kako se Agencija kot
organizacija javnega sektorja in njeni zaposleni zavedajo pomena vseživljenjskega
jezikovnega izobraževanja, predvsem nas zanima, ali se vključenost zaposlenih v jezikovna
izobraževanja razlikuje glede na njihovo rangiranost in s tem v zvezi tudi, ali se zavedanje
pomena vseživljenjskega jezikovnega izobraževanja razlikujejo.
Pomembno je namreč izpostaviti, da zaposleni s slabim znanjem ali obvladovanjem zgolj
enega od tujih jezikov izgubljajo priložnosti izobraževanj in sodelovanj v različnih delovnih
skupinah izven meja Republike Slovenije, poleg tega pa imajo težave pri obravnavi določenih
delovnih nalog ter sodelovanju na notranjih ali zunanjih sestankih s predstavniki različnih
organizacij iz tujine. Kljub njihovi strokovni kompetentnosti pomanjkljiva jezikovna znanja
zaposlenim kratijo samozavest in Agenciji omejujejo nabor kompetentnega kadra za
obravnavo in sodelovanje pri določenih nalogah. Poleg tega je ključnega pomena dejstvo, da
je vsako znanje katerega koli od tujih jezikov treba nadgrajevati in obnavljati, ne glede na
stopnjo izobrazbe ali jezikovnega predznanja. Dobro znan je rek, da več jezikov znaš, več
veljaš, znanje tujih jezikov nas bogati in nam širi obzorja. Sploh v slovenskem prostoru je
omenjena kompetenca nujna zaradi našega majhnega geografskega prostora, katerega
gospodarstvo je močno izvozno usmerjeno in temu posledično močno vpeto v tokove
evropskega in mednarodnega gospodarstva. Zaradi tega je večjezikovnost kot ena od ključnih
kompetenc opredeljena v Priporočilih sveta (Priporočila Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih
kompetencah za vseživljenjsko učenje) kot sposobnost učinkovite rabe različnih tujih jezikov
za namene efektivnega sporazumevanja, ki je nujna za uspešne preboje in sodelovanja na tujih
trgih in s tujimi trgi.
V magistrski nalogi proučujemo, kako se vseživljenjsko jezikovno izobraževanje uresničuje v
slovenskem prostoru, in na primeru izbrane Agencije. S pomočjo kvalitativne raziskave
prikazujemo pomembnost jezikovnega izobraževanja tako za Agencijo kot tudi za njene
zaposlene, s poudarkom na njihovem zaposlitvenem statusu. Na osnovi opisanega namena nit
naše raziskave sledi ciljem, podrobneje opisanim v nadaljevanju.
Cilj teoretičnega dela raziskave:


podati pregled relevantne literature in virov.
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Cilji empiričnega dela raziskave:



ugotoviti značilnosti jezikovnega izobraževanja na Agenciji;
primerjati in razjasniti koristi jezikovnega izobraževanja za Agencijo ter za zaposlene na
Agenciji;



raziskati poglede zaposlenih o koristih in slabostih jezikovne nadgradnje;



raziskati uresničevanje koncepta vseživljenjskega jezikovnega izobraževanja na Agenciji;



podati priporočila za prakso.

V povezavi z namenom in cilji raziskave si zastavljamo naslednja raziskovalna vprašanja:




RV1: Kakšen pomen pripisuje jezikovnim izobraževanjem Agencija kot delodajalec in
kakšnega zaposleni?
RV2: Kakšne prednosti, slabosti in potrebe na področju jezikovnih izobraževanj
identificirajo intervjuvanci?
RV3: Kako se koncept vseživljenjskega jezikovnega izobraževanja uresničuje na primeru
Agencije?

V teoretičnem delu magistrske naloge za namen pojasnitve osnovnih pojmov in definicij
predstavljamo sekundarne podatke, raziskujemo relevantno domačo in tujo strokovno
literaturo ter nanizamo podatke raziskav, povezane z našo tematiko. V tem delu uporabimo
opisno metodo oziroma deskripcijo za opisovanje dejstev in metodo kompilacije za
povzemanje spoznanj in stališč (Ivanko 2007, 7-17, po Kovač idr. 2016, 13) .
V empiričnem delu predstavljamo kvalitativno študijo primera. Enostavna študija primera je
zasnovana na primarnem gradivu (Mesec 1998, 383). Metoda zbiranja primarnih podatkov je
intervju, z metodo analize dokumentov analiziramo sekundarne vire (Mesec 1998, 55).
Polstrukturiran intervjuju je osnovan na 14 vprašanjih odprtega tipa zastavljenih zaposlenim
in 10 vprašanjih zastavljenih predstavnikoma delodajalca, v primeru nejasnosti smo v
intervjuju zastavili dodatna podvprašanja. Z namenom povečanja kredibilnosti raziskave
bomo s pomočjo metode analize dokumentov zajeli sekundarne dokumente, torej interne
podatke o preteklih jezikovnih izobraževanjih, in druge za raziskavo relevantne podatke. Ker
ne gre pri študiji primera zanemariti pomena določitve ustreznega subjekta in objekta
raziskave, Starman (2013, 73) opredeljuje subjekt kot »primer nekega pojava ali predmeta in
ta predmet tvori analitični okvir ali objekt«. V našem primeru bo subjekt raziskave
predstavljal zaposlene na Agenciji za zavarovalni nadzor, objekt pa vseživljenjsko jezikovno
izobraževanje. Vzorec raziskave je kvoten, izbrali smo določeno število oseb, ki jih bomo
razdelili glede na to, kakšen zaposlitveni položaj imajo na Agenciji. Na osnovi rezultatov
raziskave bomo opredelili morebitne razlike v pomembnosti vseživljenjskega jezikovnega
izobraževanja.
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2

VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE V EVROPSKEM PROSTORU SKOZI
ČAS

Pojem vseživljenjsko izobraževanje je koncept, katerega začetki, ki sicer niso povsem
primerni približki modernih opredelitev pojma, segajo že v daljno leto 1929, takrat je namreč
angleški andragog Yeaxlee (1929, 164, po Jelenc 2016) v svoji knjigi, ki jo je naslovil
Lifelong Education, prvič omenil pojem vseživljenjsko izobraževanje. Avtor govori o tem, da
je človekovo celotno življenje povezano s procesom izobraževanja. V enakem obdobju kot
Yeaxlee je v knjigi z naslovom Kulturna pedagogika pisal o pomembnosti procesa
vseživljenjskega učenja tudi Ozvald (1927, 7, po Jelenc 2016). Oba omenjena avtorja sta se že
v tistem obdobju zavedala pomena vseživljenjskega izobraževanja, ki se ne bi osredotočalo
samo in zgolj na izobraževanje otrok in mladostnikov ter zgolj na šolski prostor. Tovrstno
razmišljanje, ki je bilo za tiste čase dokaj izven meja konvencionalnih okvirjev, je v prvi vrsti
pripomoglo k razcvetu pojma, ki mu je sledil pomemben preskok, predvsem pa pogostejše
razprave o pomenu vseživljenjskega učenja, te so se namreč pričele v zadnjih štiridesetih
letih.
V devetdesetih letih so globalno gospodarstvo in globalni trgi začeli še bolj rasti, politike
držav so vse večji pomen pripisovale vseživljenjskemu učenju in temu primerne izpeljave
vladnih strategij, ki bi zagotovile ekonomski obstoj držav (Riddell, Markowitsch in Weedon
2012, 4).
Maastrichtska pogodba (Treaty on European Union, Official journal of European
Communities, no. C 191/1, po Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič 2011, 19; European
Parliament b. l.), ki je bila podpisana leta 1992, se je področja izobraževanja dotaknila
predvsem s poudarkom na poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki bi sledilo
spremembam v industriji, dajalo večji poudarek na začetnem in nadaljevalnem izobraževanju
ter sodelovanju in mobilnosti med izobraževalnimi institucijami in podjetji ter njihovimi člani
(Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič 2011, 19; European Parliament b. l.). V 126. členu
omenjene Maastrichtske pogodbe (Treaty on European Union, Official journal of European
Communities) je zapisano, da naj bi si Evropska skupnost prizadevala za kakovost
izobraževanja tudi na način sodelovanja med njenimi članicami, da bi po potrebi zagotavljala
podporo in dopolnjevanje ukrepov, upoštevajoč dejstvo, da je vsebina izobraževalnih vsebin v
domeni držav članic, ter upoštevajoč njihove kulturne in jezikovne raznolikosti.
Predhodno smo omenjali začetno in nadaljevalno izobraževanje, prvo se razume kot
izobraževanje otrok in mladostnikov do konca njihovega šolanja, ki potem privede do: »neke
vrste formalno potrjenih izobraževalnih izidov, kot so dosežena stopnja izobrazbe, diploma in
poklicna kvalifikacija« (Jelenc 2016, 58). Pojem nadaljevalno izobraževanje je opredeljen kot
izobraževanje odraslih, ki se ga posamezniki udeležijo naknadno, bodisi zaradi nadaljevanja
začetno pridobljene izobrazbe ali pa zaradi nadomeščanja izgubljenih priložnosti začetnega
izobraževanja, odločitev zanj je torej prostovoljna (Jelenc 2016, 56). Oba pojma, tako začetno
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kot tudi nadaljevalno izobraževanje, sta ključna in enakovredna elementa vseživljenjskega
učenja (Jelenc 2016, 27).
Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič (2011, 20) nadalje omenjajo, da sta bila za
Maastrichtsko pogodbo izdana še dva izmed pomembnejših dokumentov, in sicer Bela knjiga
o razvoju, konkurenčnosti, zaposlovanju: izzivi in poti v 21. stoletje (European Commission
1994, po Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič 2011, 20) ter Bela knjiga o poučevanju in
učenju: proti učeči se družbi (European Commission 1995, po Mohorčič Špolar, Radovan in
Ivančič 2011, 20), tu je vseživljenjsko učenje umeščeno kot vodilna strategija politike
Evropske unije.
Tako kot omenjena evropska dokumenta je tudi Slovenija prevzela podobno poimenovanje za
področje vzgoje in izobraževanja, ki ga je poimenovala Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju
v Republiki Sloveniji (Krek 2011, 7), zadnja je bila izdana leta 2011, v njej je analiziran
celoten sistem vzgoje in izobraževanja in njegove problematike ter podani predlogi o
strateških umeritvah omenjenega področja.
Zgodovinski pregled razvoja koncepta vseživljenjskega učenja je dosegel znatno
prepoznavnost proti koncu devetdesetih let, natančneje v letih od 1996 do 2001, takrat sta
namreč Organizacija za gospodarsko sodelovanje (angl. OECD – Organisation for Economic
Cooperation and Development) in Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost
in kulturo (angl. UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization) sprejeli petletni strateški načrt (Unesco 1995; OECD 1996, po Jelenc 2016,
18), ki sta ga poimenovali s pojmom Vseživljenjsko učenje za vse (angl. Lifelong Learning
for All) (Jelenc 2016, 18). Ker bi radi izpostavili opredelitev pojma tako s strani OECD kot
tudi s strani Unesca, navajamo na tem mestu ugotovitve raziskovalca in profesorja Kjella
Rubensona (2002, 244), ki piše o tem, da naj bi Unesco zavzel humanistični vidik pojmovanja
koncepta, ki je dajal pomemben poudarek na civilni družbi in enakosti v njej, OECD pa ravno
obratno ekonomski vidik, s poudarkom na vlogi trga in zanemarljivi vlogi družbe. Alidou,
Glanz in Nikièma (2011, 530) izpostavijo, da je bil v Unescovem poročilu (Delors idr. 1996)
poudarek na vlogi štirih stebrov učenja, ki so poimenovani »učiti se, da bi vedeli« (angl.
learning to know), »učiti se, da bi delali« (angl. learning to do), »učiti se, da bi znali živeti
drug z drugim« (angl. learning to live together) in »učiti se biti« (angl. learning to be).
Omenjeni stebri so podlaga za oblikovanje izobraževalnih programov Evropske unije (Alidou,
Glanz in Nikièma 2011, 533).
Jelenc (2016, 16) v knjigi z naslovom Vseživljenjskost učenja in izobraževanja odraslih
govori o tem, da se vse pogosteje razmišlja o konceptu in strategiji vseživljenjskega učenja
tudi v političnih razpravah, vendar kritično poudari, da se uspeh in dosežki strategije kažejo
predvsem v promocijskih pristopih in ne v sistemski ureditvi področja vzgoje in
izobraževanja. Jelenc (2016, 17) izpostavlja predvsem dva promocijska projekta, in sicer sta
to teden učenja odraslih (angl. Adults' Learning Week), ki ga v Sloveniji poznamo pod
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pojmom teden vseživljenjskega učenja (Andragoški center Slovenije b. l., po Jelenc 2016, 17)
in Memorandum o vseživljenjskem učenju (Komisija Evropske skupnosti 2000, 4, po Jelenc
2016, 17).
Teden vseživljenjskega učenja je množičen dogodek, ki se v Sloveniji izvaja že od leta 1996,
poteka v maju in juniju pod okriljem Andragoškega centra Slovenije (Andragoški center
Slovenije b. l.). Andragoški center Slovenije (Andragoški center Slovenije b. l.) navaja da je
njegovo poslanstvo: » Promovirati pomen, vlogo ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh
življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema – kot posameznik, član družine,
delovnega kolektiva in drugih skupnosti.«
Prireditev povezuje različne izvajalce učenja in izobraževanja z udeleženci, slednji so
predšolski otroci, otroci in mladostniki v šolah, študenti, delovno aktivni ter starejši v zrelih
letih (Ljudska univerza Kranj b. l.).
Memorandum o vseživljenjskem učenju (Komisija Evropske skupnosti 2000, 4) je delovni
dokument, ki je nastal leta 2000, v njem Komisija Evropske skupnosti ugotavlja, da so bile
države članice počasne pri vpeljevanju vseživljenjskega učenja ter da izobraževanje in učenje
zahtevata nove pristopne poti, predvsem pa da bi lahko bili članicam EU v pomoč dobri
primeri aktivnosti vseživljenjskega učenja na evropski ravni.
V memorandumu je poudarjena aktivna vloga politike vseživljenjskega učenja, katere cilj je
ustvarjanje zaposljivosti prebivalstva in spodbujanje aktivnega državljanstva (Ljudska
univerza Nova Gorica 2016, 15).
Ker smo o zaposljivosti in aktivnem državljanstvu pisali že v izhodiščih naloge, kjer smo
navajali zapise Priporočil Sveta (Priporočila Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih
kompetencah za vseživljenjsko učenje), da namreč večjezikovnost lahko prispeva k
zaposljivosti, osebni izpopolnitvi posameznika, aktivnemu državljanstvu, medkulturnemu
razumevanju in socialni povezanosti, jih tokrat ponovno navajamo z namenom oblikovanja
povezave med evropskimi dokumenti in temo naše naloge. Evropski prostor je del globalnega
prostora, ki je izpostavljen nenehnim spremembam (gospodarske, politične, tehnološke,
podnebne ...), zmožnost fleksibilnega prilagajanja nanje razlikuje uspešnejša gospodarstva od
manj uspešnejših. Pomembno je zavedanje, da je v znanju moč napredka in da bodo
konkurenčni tisti, ki se bodo učili vse življenje. Učenje, ki ga Schuller in Watson (2009, 9, po
Jelenc 2016, 31) povezujeta s pojmom učeče se družbe, je po njunih besedah vir osebne in
kolektivne zadovoljitve ter produktivnosti in uspešnosti, hkrati s tem je tudi osebno
motivirano in prostovoljno. Učenje je torej proces, za katerega lahko rečemo, da traja od
rojstva do smrti posameznika in ga lahko temu primerno zaključimo z opredelitvijo, ki se
glasi vseživljenjsko učenje (Jelenc 2016, 25).
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Pojem vseživljenjsko učenje ima torej v EU pomembno vlogo, države članice ga
opredeljujejo: »Spodbuja ekonomski razvoj, vpliva na povečano konkurenčnost gospodarstva
in pomaga pri vzdrževanju družbene kohezije in stabilnosti.« (Mohorčič Špolar, Radovan in
Ivančič 2011, 13) Vseživljenjsko učenje je potemtakem razumeti kot dejavnik napredka tako
družbe kot celote, saj prispeva h konkurenčnosti gospodarstev kot tudi posameznika na
individualni ravni, saj se ta pod njegovim okvirjem izpopolnjuje in mu nudi boljše pogoje za
življenje in delo. V Priporočilih Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih kompetencah za
vseživljenjsko učenje je med drugim zapisano: »Posamezniki bi se morali formalno,
neformalno in priložnostno učiti vse življenje.« Pod pojmom učenje ni namreč razumeti zgolj
formalnega oziroma javno veljavnega izobraževanja, temveč so z njim povezane tudi druge
manj toge oblike, kot sta neformalno in priložnostno izobraževanje (Jelenc 2016, 57). Veliko
znanj posamezniki pridobivajo prav s slednjima dvema oblikama izobraževanja. V
nadaljevanju zato opisujemo opredelitve posameznih vrst izobraževanj.

2.1

Vrste izobraževanj

V naslednjih podpoglavjih bomo definirali vrste izobraževanj, ki jih poznamo, da bomo lahko
v nadaljevanju te naloge te pojme ustrezno uporabljali.
2.1.1 Formalno izobraževanje
Jelenc (1991, 30, po Jelenc 2016, 58) opredeljuje formalno izobraževanje kot: »Izobraževanje,
ki naj privede do neke vrste formalno potrjenih izobraževalnih izidov, kot so dosežena stopnja
izobrazbe, diploma ali poklicna kvalifikacija.« Je torej tisto izobraževanje, ki je strukturno
urejeno, njegovo izobraževalno osebje je temu primerno ustrezno kvalificirano in njegovi
programi so verificirani ter zagotavljajo določene rezultate (Jelenc 2016, 58). Iz navedenega
torej lahko rečemo, da formalno izobraževanje poteka v vzgojno-izobraževalnih institucijah,
ki so pod okriljem Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. V sistem formalnega
izobraževanja je vključeno področje osnovnošolskega, srednješolskega in višješolskega
izobraževanja.
2.1.2 Neformalno izobraževanje
Kot že samo poimenovanje pove, gre pri neformalnem izobraževanju za nasprotje formalnega
izobraževanja. Jelenc (2016, 58) govori o tem, da pri omenjenem izobraževanju ne pridobimo
formalnih potrdil o zaključku, gre pa za to, da udeleženci zadovoljijo potrebe ali interese
izobraževanja. Glede na Priročnik Evropske komisije EU (European Commission 2012, 6)
pod neformalno izobraževanje spadajo: »Zasebne učne ure ali študij, ki zajema izobraževanja
v učilnici, vključno s predavanji, kombinirano teoretično praktični študij, vključno z
delavnicami, zasebne učne ure in študij na daljavo ter uvajanje v delovno okolje.«
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2.1.3 Priložnostno izobraževanje
Priložnostno ali naključno izobraževanje, kot ga z drugo besedo poimenuje Jelenc (2016, 59–
60), poteka neformalizirano in brezciljno. Jelenc (2016, 60) ugotavlja: »Učenje poteka
neposredno iz socialnega in fizičnega okolja, prevladujoča metoda je učenje z izkušnjami, z
zgledi.« Evropska komisija (European Commission 2012, 10) ga v priročniku definira kot
učno aktivnost, ki poteka znotraj družinskega, delovnega in vsakdanjega okolja in življenja.
Gre torej za izobraževanje, ki poteka povsem spontano in ni v nikakršni meri prisiljeno, je
namreč učenje iz vsakdanjih izkušenj, opažanj in dejavnosti, ki so tako samoumevne, da se jih
včasih sploh ne zavedamo.

2.2

Opredelitev pojma vseživljenjsko izobraževanje

Najprej moramo razmejiti in opredeliti pomen posameznih besed in pojasniti pojma
vseživljenjsko izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Portal Fran (b. l.a) navaja pomen
besede vseživljenjski: »Ki traja vse življenje.« Portal Fran (b. l.b) nadalje navaja pomen
besede izobraževanje kot: »Načrtno razvijanje sposobnosti, ki vključuje seznanjanje z dosežki
različnih področij človekove dejavnosti.« Portal Fran (b. l.c) navaja pomen besede učenje kot:
»Pridobivanje znanja, spretnosti s spoznavanjem, ponavljanjem.«
Jelenc (2016, 22) piše o tem, da je sprva v sistemu vzgoje in izobraževanja veljalo
poimenovanje vseživljenjsko izobraževanje, ki pa je proti koncu šestdesetih let doživelo
preskok k pojmu vseživljenjsko učenje.
Pri razmejitvi pojma vseživljenjsko izobraževanje in vseživljenjsko učenje Faure idr. (1972,
po Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič 2011, 40–41) govori o tem, da je vseživljenjsko
izobraževanje povezano z institucijami in strukturo. Po besedah Jelenca (2016, 36) je
izobraževanje: »Dejavnost posameznika določena od zunaj.« Jelenc (2016, 36) ugotavlja:
»Poteka v procesu, praviloma uradno opredeljenem s cilji, normiranem, strukturiranem,
predmetno usmerjenem, organiziranem od zunaj.« Vseživljenjsko učenje je učenje in
izobraževanje, ki zajema predšolske in osnovnošolske otroke ter mladostnike, ki pridobivajo
srednjo, višjo ali podiplomsko formalno izobrazbo ter udeležence izobraževanja in učenja
odraslih ali tako imenovanega nadaljevalnega učenja, ki se jih odrasli poslužujejo zaradi
lastnih zanimanj in potreb, da bi med drugim izboljšali kakovost njihovih življenj (Jelenc
2016, 49).
Velja omeniti opažanja Jelenca (2016, 24), ki pravi, da mnogi avtorji vseživljenjsko učenje
velikokrat napačno pojmujejo kot sinonim za izobraževanje odraslih, kar seveda iz vseh
definicij in opredeljevanj pojma, ki jih bomo opisali v nadaljevanju, ne drži, saj je
vseživljenjsko učenje dejavnost, ki poteka ves čas, skozi vse življenje, začne se z rojstvom in
konča s smrtjo posameznika.
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Obstaja mnogo definicij pojma vseživljenjsko učenje in vseživljenjsko izobraževanje. Jelenc
(2016, 44) govori o tem, da je učenje nadrejen pojem, izobraževanje pa je le del njega. Učenje
ima torej večjo težo kot izobraževanje, saj je povezano s posameznikom in je temu primerno
notranje motivirano, za razliko od izobraževanja, ki se povezuje z institucijami in je zunanje
motivirano (Jelenc 2016, 36).
Besedna zveza vseživljenjsko učenje je v angleškem slovarju Cambridge Dictionary
(Cambridge Dictionary b. l.) pojasnjena kot: »Proces pridobivanja novega znanja in veščin
skozi življenje, predvsem z namenom ustreznega opravljanja poklica.«
Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič (2011, 17–18) v svojih zapisih govorijo o konceptu
človeškega kapitala in vlogi, ki jo predstavlja učenje v družbi, ki temelji na znanju in jo
drugače poimenujejo tudi učeča se družba. Riddell, Markowitsch in Weedon (2012, 6)
ugotavljajo, da vseživljenjsko učenje deluje kot generator človeškega kapitala, ta omogoča
posameznikom in državam ohranjanje gospodarske konkurenčnosti s stalnim nadgrajevanjem
veščin in kompetenc, hkrati s tem pa tudi kot generator socialnega kapitala, ki si prizadeva za
oblikovanje kolektivne identitete ter kot sredstvo osebne rasti in razvoja. V zapisih avtorjev
zasledimo torej tudi slednje, in sicer ekonomske koristi, ki jih prinaša koncept
vseživljenjskega učenja. Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič (2011, 41) ocenjujejo, da so
prednosti učenja ne samo v boljši finančni situaciji posameznika, temveč tudi v boljšem
zdravju posameznika in širšem socialnem krogu. Kleinert in Matthes (2011, 914) prav tako
kot omenjeni avtorji navajata, da je donos izobraževanja viden predvsem z ekonomskega
vidika, na primeru analize dohodkov, plač, vključevanja v trg dela, mobilnosti in v kariernem
napredku, medtem ko se pedagoški pristop usmerja predvsem na učne izide.
Vsi omenjeni poudarki, kot so vloga človeškega kapitala v družbi, ekonomske koristi, ki jih
prinaša vseživljenjsko učenje, in na znanju temelječa družba, so tesno povezani z usmeritvami
politike EU, ki jih razberemo iz njenih dokumentov (Priporočila Sveta z dne 22. maja 2018 o
ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje; Priporočila Sveta z dne 22. maja 2019 o
celovitem pristopu k poučevanju in učenju jezikov).
V Unescovem poročilu (2016, 3) z naslovom Conceptions and realities of lifelong learning je
učenje pojasnjeno kot univerzalen in vseživljenjski proces, ki naj bi ga članice EU vključile v
svoje strategije izobraževanja (Faure idr. 1972, po Unesco 2016, 3). Nadalje Unescovo
poročilo (2016, 3) ugotavlja: »Družbeno-ekonomske spremembe, kot so demografska gibanja,
razširjenost informacijsko-komunikacijskih tehnologij in gospodarstvo, ki temelji na znanju,
zahtevajo uporabo vseh oblik izobraževanja in učenja.«
Spremembe so tiste, ki poganjajo motor napredka podjetij in gospodarstev, hkrati pa
zahtevajo nove pristope tudi v delovanju področij državne uprave, s tem mislimo predvsem na
področje vzgoje in izobraževanja. Jelenc (2016, 186) predpostavlja, da bi morali spremembe v
šolski sistem uvesti že v začetnem obdobju izobraževanja z vzpostavitvijo koncepta
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vseživljenjskosti učenja, kar bi za posledico imelo spremembe učnih načrtov na vseh stopnjah
šolskega sistema.
Nadaljnje definicije pojma v opaznejših dokumentih EU, kot je Memorandum o
vseživljenjskem učenju (Komisija Evropske skupnosti 2000, 3), opredeljujejo vseživljenjsko
učenje kot: »Načrtno aktivnost učenja, katere namen je izboljšanje znanja, veščin in
spretnosti.«
Ta definicija, ki je sicer zapisana v pomembnem dokumentu Evropske komisije, zastavlja
razmeroma ozko opredelitev pojma, saj iz nje razberemo zgolj razlago izobraževanja, o
besedni zvezi vseživljenjskost izobraževanja pa iz nje ne gre razbrati. V nadaljevanju zato
navajamo nekaj drugih primernejših opredelitev pojma. V Strategiji vseživljenjskosti učenja v
Sloveniji (Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije 2007b, 10) je podana naslednja
definicija: »Vseživljenjsko učenje je dejavnost in proces, ki zajema vse oblike učenja, bodisi
formalno bodisi neformalno in aformalno ter naključno ali priložnostno, gre za učenje, ki
poteka v različnih učnih okoliščinah, v različnih obdobjih, vse od rojstva prek zgodnjega
otroštva in odraslosti do pozne starosti, in katerega cilj je napredek v smislu pridobivanja
novih znanj in spretnosti, hkrati s tem z vseživljenjskim učenjem pridobivamo tudi interese,
značajske poteze, vrednote, odnos do sebe in drugih ter druge osebnostne lastnosti.«
Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (Ministrstvo za šolstvo in šport Republike
Slovenije 2007a, po Jelenc 2016, 186) je nastala kot odgovor na zahtevo EU, ki je od držav
članic pričakovala oblikovanje lastnih strategij vseživljenjskosti učenja. V omenjeni Strategiji
(Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije 2007a, po Jelenc 2016, 188) je bil sprejet
tudi pregled dejavnosti za njeno udejanjanje, ki pa ni bil sprejet s strani Ministrstva za šolstvo
in šport ter zato tudi ni doživel uresničitve v praksi.
Evropska statistična služba (Eurostat b. l.) pojasnjuje, da vseživljenjsko učenje obsega
najrazličnejše izobraževalne aktivnosti, ki se vršijo v času življenja s ciljem izboljševanja
znanja, veščin in kompetenc z vidika osebne, državljanske, socialne ali zaposlitvene
perspektive.
Vseživljenjsko učenje ima pomembno vlogo, saj odpira možnosti za izključene, bodisi da se
preko njega doseže večja družbena kohezija ali pa da omogoča ljudem doseči znanje in
spretnosti za vključitev v trg dela (Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič 2011, 18).
Naslednji poudarki so namreč prav tisto, kar zagovarja in čemur sledi tudi politika EU.
Učenje je in bo glavno vodilo prilagajanja na spremembe in izzive vsakdana, le proaktivni
posamezniki, ki bodo zavzeli vlogo učečih se individuumov, pa bodo lahko s svojim znanjem
in spretnostmi uspešno krmarili na izjemno konkurenčnem in hitro razvijajočem se globalnem
trgu (Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič (2011, 16). Trg dela bo posameznikom narekoval
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vedno večje zahteve dela in jim ponujal vse bolj zapletene naloge, zato bodo na njem
konkurenčni tisti, ki bodo imeli ustrezno izobrazbo, in tisti, ki bodo doumeli pomen osvajanja
novih znanj in veščin (Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič (2011, 17).
Breslin (2016, 45) v svojem članku z naslovom »Lifelong learning« zapiše, da je čudovita
stvar učenja ta, da s svojim znanjem lahko učimo druge, hkrati pa nam naše znanje ne more
biti odvzeto in ga ne moremo izgubiti. Pridobljena znanja so torej posameznikove
kompetenčne prednosti, ki so neodtujljive in trajne, z njimi lahko dosežemo dobrobit življenja
in delovanja v družbi. In prav tista družba, ki daje poudarek na znanju, je lahko uspešna in
proaktivna. Schuller in Watson (2009, 9, po Jelenc 2016, 31) opredeljujeta učečo družbo in
posledično učenje kot vir pridobitve osebne in kolektivne zadovoljitve, produktivnosti in
uspešnosti.
2.2.1 Priporočila Evropske komisije glede temeljnih kompetenc vseživljenjskega
izobraževanja – evropski referenčni okvir
Na spletni strani Evropske komisije (European Commission b. l.č) lahko preberemo, da je
eden ključnih ciljev EU ta, da omogoča podporo njenim članicam pri razvoju temeljnih
kompetenc (angl. Key competences) in obvladovanju osnovnih veščin skozi celotno
življenjsko obdobje. Ključne ali temeljne kompetence vključujejo znanja, veščine, stališča in
razmišljanja, ki so potrebna za osebno izpopolnitev in razvoj, delovno aktivnost, socialno
vključenost in aktivno državljansko dolžnost (European Commission b. l.č). Z drugimi
besedami lahko rečemo, da so ključne kompetence tiste, ki zagotavljajo osebni napredek
posameznikov in njihovo nemoteno vključevanje v družbo, saj jim posredno zagotavljajo
možnosti nadgrajevanja znanj, veščin in kompetenc, kar jim izboljšuje samozavest, odpira
nove spektre razmišljanj in idej ter jih pripravljajo na soočanje s spremembami vsakdanjega
življenja in aktivnim prilagajanjem nanje.
Priporočila Sveta (Priporočila Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih kompetencah za
vseživljenjsko učenje) opredeljujejo:
Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi posamezniki potrebujejo za osebnostno izpolnitev in
razvoj, zaposljivost, socialno vključenost, uspešno življenje v mirnih družbah, trajnosten in zdrav
način življenja ter aktivno državljanstvo, razvijajo se v okviru vseživljenjskega učenja, od
zgodnjega otroštva skozi celotno odraslo dobo, in sicer s formalnim, neformalnim in
priložnostnim učenjem v vseh okoljih, med drugim v družini, šoli, na delovnem mestu, v soseski
in drugih skupnostih.

Iz zapisanega gre torej doumeti, da si EU prizadeva k temu, da bi njeni člani razumeli pomen
usvajanja ključnih kompetenc v času življenja, ne samo z vidika osebnega razvoja, temveč
tudi z vidika socialne vključenosti in delovne aktivnosti. V ozadju lahko zasledimo koncept
vseživljenjskega izobraževanja, ki predstavlja zunanji okvir uresničevanja temeljnih
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kompetenc, hkrati pa je eden ključnih vodil razvoja Evropske skupnosti v zadnjih desetletjih.
»Vlaganje v znanja, spretnosti in kompetence ter v skupno in sodobno razumevanje ključnih
kompetenc je prvi korak k spodbujanju izobraževanja, usposabljanja in neformalnega učenja v
Evropi.« (Priporočila Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko
učenje)
Razvoj temeljnih kompetenc naj bi se spodbujal (European Commission b. l.č):
z zagotavljanjem visokokakovostnega izobraževanja, prakse in vseživljenjskega učenja za vse
njene člane,
s podporo izobraževalnemu osebju pri vpeljavi ključnih kompetenc v poučevalne in izobraževalne
pristope,
s spodbujanjem raznolikosti izobraževalnih pristopov in nadaljevalnega učenja,
z odkrivanjem novih pristopov vrednotenja in potrjevanja ključnih kompetenc.

Razvoj temeljnih kompetenc je v tesni povezavi z vizijo oblikovanja evropskega
izobraževalnega prostora, ta bi s pomočjo kulture in izobraževanja izoblikoval nova delovna
mesta, vzpostavil socialno pravičnost in aktivno državljanstvo ter oblikoval zavedanje o
raznolikosti evropskega prostora (Priporočila Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih
kompetencah za vseživljenjsko učenje).
Priporočila o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (angl. Recommendation on Key
Competences for Lifelong Learning), so zajeta v evropski referenčni okvir, ta namreč
opredeljuje osem ključnih kompetenc (Priporočila Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih
kompetencah za vseživljenjsko učenje):
 pismenost je opredeljena kot sposobnost razumevanja in sporazumevanja, izražanja in
razlaganja dejstev, čustev in mnenj v pisni in ustni obliki s pomočjo uporabe različnih
vrst gradiv;


večjezičnost je opredeljena kot sposobnost rabe različnih jezikov;



matematična kompetenca je opredeljena kot sposobnost rabe matematičnega načina
razmišljanja, naravoslovna je opredeljena kot sposobnost razlaganja narave z uporabo
obstoječih znanj in metodologije, tehniška in inženirska kompetenca je pojasnjena kot
sposobnost razumevanja sprememb, ki jih povzroča človekova dejavnost;



digitalna kompetenca opredeljuje samozavestno uporabo digitalnih tehnologij;



osebnostna, družbena in učna kompetenca so opredeljene kot sposobnost razmisleka o
sebi, učinkovitosti upravljanja časa in informacij, konstruktivnega sodelovanja z drugimi,
odpornosti ter upravljanja svojega učenja in kariere;



državljanska kompetenca je opredeljena v smislu odgovornega državljana, ki je aktivno
vključen v državljansko in družbeno življenje;



podjetnostna kompetenca je opredeljena kot zmožnost izkoriščanja priložnosti in
uresničevanja zamisli v vrednost za druge;
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kulturna zavest in izražanje vključuje razumevanje in spoštovanje načinov ustvarjalnega
izražanja ter sporočanja zamisli in pomena v različnih kulturah ter z različnimi vrstami
umetniških in drugih kulturnih oblik.

Vsaka od ključnih kompetenc je opredeljena s treh vidikov, in sicer z vidika znanja, spretnosti
in odnosov. V nadaljevanju navajamo njihove opise (Priporočila Sveta z dne 22. maja 2018 o
ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje):
znanje sestavljajo dejstva in podatki, koncepti, zamisli in teorije, ki so že uveljavljeni in podpirajo
razumevanje določenega področja ali teme;
spretnosti so opredeljene kot sposobnost in zmožnosti izvajanja postopkov ter uporabe
obstoječega znanja za doseganje rezultatov;
odnosi opisujejo pripravljenost in miselnost posameznika za delovanje ali odzivanje na zamisli,
osebe ali okoliščine.

Priporočila Sveta (Priporočila Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih kompetencah za
vseživljenjsko učenje, po Pepper 2011, 335) so zagotovila enotno podlago državam članicam
EU, katerih naloga je bila, da jih vključijo v kontekst učnih načrtov svojih nacionalnih
izobraževalnih sistemov.
2.2.2 Kompetenca večjezikovnosti in vseživljenjsko izobraževanje v evropskem prostoru
Kot smo zapisali že v predhodnem poglavju, je kompetenca večjezikovnosti (angl.
multilingualism) ena od osmih ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja. V publikaciji
Evropske komisije (European Commission 2019) iz leta 2019 lahko preberemo:
»Večjezikovnost odraža sposobnost učinkovite rabe različnih jezikov za uspešno
komunikacijo.« To pomeni, da je posameznik sposoben govoriti, brati in pisati v tujem jeziku
ter razumeti zapisano ali izgovorjeno (School Eduacation Gateway 2017). Multikulturnost
prostora EU in poudarek na učinkoviti rabi večih tujih jezikov, ki jo izpostavlja kompetenca
večjezikovnosti, udejanja vizijo EU, ki sledi cilju vzpostavitve evropskega izobraževalnega
prostora, omenjena vizija si prizadeva, da bi njeni člani že od zgodnjih let govorili vsaj dva
tuja jezika (European Commission b. l.b). Priporočila Sveta z dne 22. maja 2019 o celovitem
pristopu k poučevanju in učenju jezikov (Priporočila Sveta z dne 22. maja 2019 o celovitem
pristopu k poučevanju in učenju jezikov), poudarjajo vlogo večjezikovnosti, predvidevajo
okrepitve in izboljšave izobraževalnih pristopov na jezikovnem področju, podpirajo nove in
inovativne pristope poučevanja tujih jezikov, napredno uporabo modernih digitalnih
tehnologij in spodbujajo mobilnost članov, vse zaradi namena uresničevanja evropskega
izobraževalnega prostora (Priporočila Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih kompetencah za
vseživljenjsko učenje).
Znanja tujih jezikov širijo obzorja posameznika, mu odpirajo nove spektre razmišljanj,
zavedanj kulturnih razlik in podobnosti, omogočajo tudi boljše zaposlitvene možnosti,
mobilnost znotraj in izven EU ter življenje v drugih kulturah. Večjezikovnost ne krepi le
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jezikovnih kompetenc tujih jezikov, temveč izboljšuje tudi kompetence maternega jezika
(European Commission 2019). Evropska unija vsako leto 27. septembra obeleži evropski dan
jezikov, katerega namen je ozaveščanje članov EU o pomenu učenja tujih jezikov in
zavedanju pestrosti evropskega jezikovnega prostora, s tem namenom širom Evrope potekajo
številni dogodki (European Commission b. l.d).
Pojem vseživljenjsko učenje je torej pomemben element oblikovanja izobraževalne politike
evropskega prostora, saj se o njem razpravlja v številnih dokumentih, uresničevanje omenjene
politike poteka s pomočjo mednarodnih dogodkov in programov, kot so sektorski programi
Grundtvig, Erasmus, Leonardo da Vinci in Comenius, ter transverzalnih programov, kot so
programi sodelovanja in inovacij, jezikovni programi, informacijsko-komunikacijski
programi (angl. ICT – Information and communications technology), ter programi razširitve
in rabe rezultatov raziskav (Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič 2011, 20; Education,
Audiovisual and Culture Executive Agency b. l.).
Program Grundtvig je program za izobraževanje odraslih, Leonardo da Vinci je namenjen
poklicnemu in strokovnemu izobraževanju, Erasmus višješolskemu izobraževanju in
Comenius osnovnošolskemu in srednješolskemu izobraževanju (Education, Audiovisual and
Culture Executive Agency b. l.). Omenjeni programi nudijo podporo v zagotavljanju lažjega
dostopa do dejavnosti, v povezovanju različnih deležnikov in njihovih znanj, informacij,
izkušenj in praks, kar krepi ne le izobraževanje in usposabljanje v Evropi, pač pa tudi
gospodarstvo in družbo kot celoto (Evropska komisija 2017, po Pajnič, Lenc in Šraj 2017,
140).
S pomočjo teh programov mnoge države članice, med njimi tudi Slovenija, nadgrajujejo svoje
izobraževalne programe in krepijo poudarek na vlogi učeče se družbe in vlogi znanja v njej
(Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič 2011, 20).
Podporo politiki večjezikovnosti nudi med drugim tudi evropska informacijska mreža za
izmenjavo podatkov na področju izobraževanja Eurydice, ki poleg delovanja na evropski
ravni deluje tudi na nacionalnih ravneh, mreža je v letih od 1995 do 2006 delovala pod
okriljem programa Socrates, od leta 2007 do 2013 pod okriljem programa Vseživljenjsko
učenje in od leta 2014 dalje pod okriljem programa Erasmus+ (Eurydice Slovenija b. l.).
Vseživljenjsko učenje je po letu 2000 še bolj pridobilo na pomembnosti, predvsem velja
omeniti, da je takrat EU pozvala države članice, da vsaka od njih izoblikuje svojo lastno
strategijo vseživljenjskega učenja, s tem je koncept vseživljenjskega učenja postal pomembna
točka političnih razprav vseh vpletenih, med njimi tudi Slovenije, ki je omenjeno strategijo
sprejela leta 2007 (Jelenc 2016, 161).
Poleg omenjenih programov, dokumentov in dejavnosti, ki jih EU izvaja z namenom enotne
podpore svojim članicam pri zagotavljanju skupnega cilja izoblikovanja enotnega evropskega
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izobraževalnega prostora, pa EU zagotavlja tudi podporo glede zagotavljanja primerljivosti
izobraževalnih izidov na osnovi primerjave nacionalnih kvalifikacijskih ogrodij z evropskim
ogrodjem kvalifikacij, ki ga opisujemo v nadaljevanju. V nadaljevanju slikovno prikazujemo
udeležbo odraslih v vseživljenjskem učenju v letu 2018.

Slika 1: Odstotek populacije v starostnem obdobju 25–64 let, vključene v vseživljenjsko
učenje
Vir: Eurostat 2019.

S slike 1 razberemo, da imajo največji odstotek odraslih, vključenih v vseživljenjsko
izobraževanje, na Švedskem (29,2 %), Finskem (28,5 %) in Danskem (23,5 %). Slovenija je
na 11. mestu z 11,4 %, medtem ko povprečje vseh 28 članic EU znaša 11,1 %. Na spletni
strani evropske statistične družbe Eurostat zasledimo podatek, da se evropsko povprečje v
splošnem povečuje, primerjalni podatek iz leta 2015 kaže, da je odstotek v tem letu znašal
10,7 %, poleg tega je na splošno tudi večji odstotek žensk, vključenih v vseživljenjsko
izobraževanje (Eurostat 2019).
2.2.3 Slovenska poročila primerjave kvalifikacijskih ogrodij z evropskima ogrodjema
kvalifikacij
Končno poročilo Slovenije predstavlja uradno oceno o tem, kakšna je povezava med
slovenskim (SOK) in evropskim kvalifikacijskim ogrodjem (EOK) vseživljenjskega učenja
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ter evropskim ogrodjem visokošolskega izobraževanja (EOVK), z njim je država sledila cilju
EU, ki predvideva vzpostavitev povezave nacionalnih ogrodij vseživljenjskega učenja z
evropskim (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2014, 8). Prav zaradi tega je
slovensko ogrodje kvalifikacij sestavljeno iz desetih različnih ravni oziroma doseženih učnih
izidov, vsaka od teh ravni pa je opredeljena z vidika doseženega znanja, spretnosti in
kompetenc, v splošnem pa je SOK mogoče primerjati z evropskima ogrodjema, da bi dobili
jasno predstavo o tem, kam sodi naša obstoječa izobrazba in dosežena poklicna kvalifikacija
(Slovensko ogrodje kvalifikacij b. l.). V končnem poročilu Slovenije je zapisano, da je
primerjava med slovenskim in evropskim kvalifikacijskim ogrodjem, ki jo je izvedla
medresorska delovna skupina, pokazala, da sta si podobni v strukturi, saj namreč obe sestavlja
enaka zasnova vrednostne lestvice, poudarjata pomen koncepta izobraževalnih rezultatov in
aktivirata različne oblike kvalifikacij, z namenom poudarka na vseživljenjskem učenju in
poučevanju, razlikujeta pa se v tem, da SOK temelji na povezavi rezultatov izobraževanja z
izobraževalnimi aktivnostmi in izobraževalnimi programi ter da vsebuje dve kategoriji
kvalifikacij, gre za splošne in poklicne kvalifikacije, medtem ko EOK deluje kot splošen
teoretičen okvir in podlaga nacionalnim ogrodij (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport 2014, 42). »SOK je zasnovan na kombinaciji obstoječega klasifikacijskega sistema
izobraževanja in šolanja (KLASIUS) in evropskih smernicah.« (Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport 2014, 43). Slovensko ogrodje za razliko od evropskega predstavi poleg
prednosti za izobraževalni sistem tudi prednosti za delovni trg (Slovensko ogrodje kvalifikacij
b. l.). Pomen nacionalnih ogrodij je predvsem v zagotavljanju primerljivosti izobraževalnih
izidov glede na evropske normative.
Ključni cilji SOK (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport b. l., 2) so:
spodbuda vseživljenjskega učenja,
vključitev in poenotenje slovenskih kvalifikacijskih okvirjev,
izboljšava preglednosti, dostopnosti in kakovosti kvalifikacij z obzirom na trgu dela in
civilno družbo.
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Slika 2: Slovensko ogrodje kvalifikacij
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport b. l., 4.
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3

PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA SISTEMA IN UČENJA TUJIH
JEZIKOV

Pri konceptu vseživljenjskega učenja gre razumeti dejavnost izobraževanja, ki poteka skozi
celotno obdobje posameznikovega življenja, prične se v najzgodnejših otroških letih in traja
vse do pozne starosti. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport področje vzgoje in
izobraževanja deli na tri sklope, in sicer na primarno, sekundarno in terciarno izobraževanje,
ki mu priključuje izobraževanje odraslih in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2020a). V slikovni prilogi, ki jo zasledimo na
njihovi spletni strani, lahko vidimo, da je shema vzgoje in izobraževanja nadalje razčlenjena
na predšolsko izobraževanje, osnovnošolsko izobraževanje, srednješolsko izobraževanje ter
visokošolsko ali višje strokovno izobraževanje, shemi je dodano tudi osnovno glasbeno in
plesno izobraževanje, vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter izobraževanje
odraslih (slika 3) (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2020a). Jelenc (2016, 56)
izobraževanje deli na dve področji, ki ju poimenuje kot začetno in nadaljevalno
izobraževanje, slednjemu dodeli sopomenko v izrazu izobraževanje odraslih, katerega namen
je pridobitev višje ravni izobrazbe in ga v nadaljevanju definira kot izobraževanje, ki se ga
posameznik udeleži takoj po zaključku začetnega izobraževanja ali v kasnejšem obdobju
življenja, gre za prostovoljno in namensko odločitev, bodisi zaradi pridobitve višje stopnje
izobrazbe, izpopolnjevanja in usposabljanja v zvezi z delom in življenjem nasploh ter
razvijanja njegove osebnosti.
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Slika 3: Sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2020e.

V nadaljevanju bomo uporabili pojmovanje začetno in nadaljevalno izobraževanje ter
razčlenili, kam spadajo posamezni sklopi vzgoje in izobraževanja, ki jih omenjajo na spletni
strani MIZŠ. V začetno obdobje so vključeni predšolsko izobraževanje, osnovnošolsko
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izobraževanje, osnovno glasbeno in plesno izobraževanje ter vzgoja otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami. MIZŠ ga opredeljuje kot primarno izobraževanje, v katerega so
vključeni javni in zasebni vrtci, osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom,
glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport 2020a). Gre torej za izobraževanje otrok in mladostnikov v
starostnem obdobju od enega leta do petnajst let. Sistem izobraževanja se po koncu
osnovnošolskega obdobja razčleni na sekundarno ali srednješolsko izobraževanje, terciarno
izobraževanje ali visokošolsko in višje strokovno izobraževanje ter izobraževanje odraslih in
oseb s posebnimi potrebami (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2020a).
Govorimo torej o izobraževanju, ki poteka od petnajstega leta dalje. Omenjena področja so
temu primerno ustrezno urejena z zakoni, podzakonskimi akti in predpisi.
V preglednici 1 prikazujemo podatke o številu oseb, vključenih v primarno, sekundarno in
terciarno izobraževanje ter izobraževanje odraslih.
Preglednica 1: Število oseb, vključenih v posamezne stopnje izobraževanja
Sklop

Primarno izobraževanje

Stopnja
formalnega
izobraževanja
Predšolsko
izobraževanje

Terciarno izobraževanje

Izobraževanje odraslih

Trend rasti/trend
padanja števila
oseb

87.147 Trend rasti

Osnovnošolsko
izobraževanje
Sekundarno izobraževanje

Število vključenih
oseb v šolskem
letu 2018/19

186.328 Trend rasti

Srednješolsko
izobraževanje

73.110 Trend padanja

Višje strokovno
izobraževanje

10.566 Trend padanja

Visokošolsko
izobraževanje

65.425 Trend padanja

Osnovnošolski
programi

1.010* Trend padanja

Srednješolski
programi

18.690* Trend padanja

*podatki za leto 2017/18

Vir: Kozmelj 2019; Sever 2019b.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) se število otrok, vpisanih v vrtce
in osnovne šole, povečuje, medtem ko se število tistih, vpisanih v sekundarno in terciarno
izobraževanje ter izobraževanje odraslih, zmanjšuje (Kozmelj 2019; Sever 2019b). V
preglednici 1 so prikazani podatki o vključenosti oseb v formalno izobraževanje. Med
statističnimi raziskavami nismo zasledili podatkov o številu odraslih v starostni skupini 25–64
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let, vključenih v programe višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja, čeprav
vemo, da se tudi odrasli vpisujejo v formalno terciarno izobraževanje, seveda na način
izrednega študija, ki je temu primerno tudi plačljiv. Zanimiv in spodbuden podatek je tudi
starost odraslih, ki so zaključili osnovnošolsko ali srednješolsko izobraževanje, med tistimi, ki
so naknadno zaključili osnovno šolo, je bila kar tretjina v starosti pod 18 let, in med tistimi, ki
so zaključili srednjo šolo, kar 85 % takih v starosti do 26 let (Kozmelj 2019). Odrasli se torej
zavedajo, da jim izobraževanje odpira poti do boljših možnosti zaposlitve in stabilnega
položaja na trgu dela. Kljub temu zgolj ozaveščenost posameznika ni dovolj, pomembne so
tudi spodbude države in podjetij v tej smeri.
V preglednici 2 objavljamo nekaj ključnih kazalnikov izobraževanja in usposabljanja, ki so
primerjani s povprečjem EU.
Preglednica 2: Ključni kazalniki izobraževanja in usposabljanja med Slovenijo in
povprečjem EU v letih 2009 in 2018
2009

Slovenija
2018

Povprečje EU
2009
2018

Referenčne vrednosti za izobraževanje in usposabljanje za leto 2020
Osebe, ki so zgodaj opustile izobraževanje in
usposabljanje (starost 18–24 let)

5,3 %

4,2 %

14,2 %

10,6 %

Terciarna izobrazba (starost 30–34 let)

31,6 %

42,7 %

32,3 %

40,7 %

Predšolska vzgoja in varstvo (od 4. leta starosti do
šoloobvezne starosti)

87,7 %

92,1 %

90,8 %

95,4 %

Delež 15letnikov s
podpovprečnimi
dosežki pri:

Bralni pismenosti

21,2 %

15,1 %

19,5 %

19,7 %

Matematični pismenosti

20,4 %

16,1 %

22,3 %

22,2 %

Naravoslovni pismenosti

14,8 %

15,0 %

17,7 %

20,6 %

Stopnja delovne
aktivnosti novih
diplomantov po
ravni izobrazbe
(starih 20–34
let, ki so
izobraževanje
zapustili eno do
tri leta pred
referenčnim
letom)

ISCED 3–8 (skupaj)

82,3 %

84,2 %

78,3 %

81,6 %

Udeležba
odraslih v
učenju (starost
25–64 let)

ISCED 0–8 (skupaj)

14,8 %

11,4 %

9,5 %

11,1 %

Učna mobilnost

Diplomati, ki so diplomo pridobili
z mobilnostjo (ISCED 5–8)

3,6 %

3,6 %

Diplomati, ki so pridobili kreditne
točke z mobilnostjo (ISCED 5–8)

2,8 %

8,0 %

Vir: Evropska komisija 2019, 3.
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Preglednica 2, ki prikazuje primerjavo slovenskih z evropskimi kazalniki (2009 in 2018), kaže
na izboljševanje kazalnikov na vseh navedenih področjih, razen na področju udeležbe odraslih
v učenju. Na tem področju Slovenija sicer prehiteva povprečje EU, vendar primerjalni
podatek med letoma 2018 in 2009 kaže na to, da se je vključenost odraslih v izobraževanje
zmanjšala.

3.1

Učenje tujih jezikov

Učenje tujih jezikov se izjemoma lahko prične že v vrtcu, vendar njegovo izvajanje ni
zakonsko predpisano kot obvezno, temveč je povsem inovativne narave, odvisno od
posameznega kurikuluma vrtca (Zdolšek 2016, 10). Dejstvo je, da je potek razvoja možganov
najbolj intenziven prav v zgodnjih otroških letih, ko otrok vsrkava številna znanja, spretnosti
in veščine iz okolja, v katerem živi in v katerem se giba (OECD 2001, 18). Prav zaradi tega je
zgodnje seznanjanje z jezikom prednostna vrlina za tiste otroke, ki se s prvim tujim jezikom
srečajo že v vrtčevskem obdobju. Rezultati raziskave na tem področju kažejo, da otroci največ
jezikovnih znanj usvojijo prav s pomočjo igre ter raznih drugih glasbenih, dramskih in
gibalnih dejavnosti ter da so rezultati izvajanja tovrstnega izobraževanja vidni že po enem letu
nenehnega učenja (Zdolšek 2016, 10). Zgodnje učenje pri otrocih ugodno vpliva na njihovo
povečano motivacijo in jih hkrati pripravlja na učenje skozi vse življenje (OECD 1999, po
OECD 2001, 18).
V Pravilniku o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole (Pravilnik o
postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole, Uradni list RS, št. 20/14)
je zapisano: »V šolskem letu 2016/2017 se začne uvajati pouk prvega tujega jezika kot
obveznega predmeta za vse učence, ki so vpisani v 2. razred osnovne šole.« V osnovnih šolah
v splošnem prevladuje učenje angleščine kot prvega tujega jezika, odstotek tistih učencev, ki
se jo učijo, znaša 85 %, medtem ko delež 15 % pripada tistim učencem, ki pričnejo z
nemščino (Ministry of education and sport Republic of Slovenia 2003, 18). Nadalje je v
Zakonu o osnovnih šolah (ZOsn, Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo,
102/07, 107/10, 87/11, 40/12 –ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) v 20. a členu zapisano:
»Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:
drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.« Zgodnje uvajanje tujih
jezikov v slovenskem prostoru sledi smernicam Evropske komisije, ki si prizadeva, da bi
njene članice uresničevale politiko večjezikovnosti s ciljem učenja najmanj dveh tujih jezikov
že od zgodnjih otroških let (European Commission b. l.b). Večjezikovnost namreč prispeva k
zavedanju in sprejemanju večkulturnosti, medkulturnemu dialogu in jezikovni zavesti
posameznika (Pevec Semec idr. 2013, 4). To pa seveda pomeni, da je treba začeti že pri
mladih in jim spodbujati željo po učenju, jim zagotavljati možnosti in krepiti samozavest za
nadaljevanje izobraževanja, z namenom vzpostavljanja njihove zaposljivosti in napredka, ter
jih spodbujati k aktivni soudeležbi v družbi (Breslin 2016, 45).

24

V srednjih šolah je drugi tuj jezik obvezen v gimnazijah in nekaterih poklicno-tehničnih
šolah, medtem ko v nekaterih poklicnih šolah tudi prvega tujega jezika ne izvajajo (Ministry
of education and sport Republic of Slovenia 2003, 19). Gimnazijski programi dajejo velik
poudarek na pisno, slušno in govorno sporazumevanje v izbranem jeziku. Na območjih, kjer
živijo narodne manjšine, je predpisano, da pouk poteka tudi v italijanskem in madžarskem
jeziku (Ministry of education and sport Republic of Slovenia 2003, 20). Poleg angleščine, ki
je eden od obveznih predmetov na maturi, gimnazijski programi ponujajo tudi učenje
latinščine, nemščine, francoščine, italijanščine, španščine in ruščine, največ dijakov se odloča
za učenje angleščine, sledi nemščina in nato francoščina (Ministry of education and sport
Republic of Slovenia 2003). Podatke prikazujemo v preglednici 3.
Preglednica 3: Izbira jezikov v gimnazijskih programih
Število dijakov

Odstotek dijakov

English

103.424

88,9%

German

67.943

58,41%

3152

2,7%

10.344

8,89%

1841

1,58%

399

0,34%

0

0%

546

0,47%

Russian

14

0,01%

Classical Greek

86

0,07%

2136

1,84%

Jezik

French
Italian as a foreign language
Italian for the Italian minority
Spanish
Hungarian as a foreign language
Hungarian for the Hungarian
minority

Latin

Vir: Ministry of education and sport Republic of Slovenia 2003, 20.

S sliko 4 za primerjavo prikazujemo delež jezikov, ki se jih najpogosteje učijo srednješolci na
celotnem območju EU.
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Slika 4: Delež izbire tujih jezikov med srednješolci
Vir: Eurostat 2020.

Podatki na sliki 4 kažejo, da se največ dijakov srednjih šol širom Evrope uči angleščine,
sledita ji francoščina in nemščina. V primerjavi z Evropo je v Sloveniji vrstni red obrnjen
ravno pri zadnjih dveh jezikih, to je seveda povezano s tem, da je Slovenija bližje nemškemu
govornemu področju.
V visokošolskem izobraževanju poleg fakultet, katerih glavni študijski program temelji na
poučevanju tujih jezikov, obstaja tudi vrsta drugih fakultet, ki namenjajo poučevanju tujih
jezikov različne stopnje preference, večina fakultet se sicer odloča za poučevanje angleščine
ali angleščine in nemščine, Ekonomska fakulteta in Fakulteta za socialno delo sta eni od
redkih, ki ponujata širšo ponudbo tujih jezikov (Ministry of education and sport Republic of
Slovenia 2003, 21).
Za razliko od visokošolskega izobraževanja, ki je študentom ponujeno brezplačno in je
ponavadi nujna obveznost študenta, je izobraževanje tujih jezikov med odraslimi povečini
samoiniciativne narave in tudi plačljivo (Ministry of education and sport Republic of Slovenia
2003, 21). Odločitev za učenje tujih jezikov izhaja bodisi iz lastnih interesov posameznika
bodisi iz težnje po krepitvi jezikovnih veščin (Ministry of education and sport Republic of
Slovenia 2003, 21). V večini primerov učenje tujih jezikov poteka prav zaradi namena
delovnih potreb. Tisti posamezniki, ki govorijo več tujih jezikov, so zato tudi bolj zaželen
kader. Včasih pa učenje tujih jezikov poteka tudi v okviru Andragoškega centra Slovenije ali
posameznih ljudskih univerz, ki so razporejene širom države, takrat je brezplačno in
namenjeno tistim, ki so zapustili šolanje brez dosežene stopnje izobrazbe ali kvalifikacij,
brezposelnim osebam, migrantom, ljudem z nižjimi dohodki in šibkimi poklicnimi veščinami
(Ministry of education and sport Republic of Slovenia 2003, 22). Potrebe po dodatnem
izobraževanju in usposabljanju so še posebej izpostavljene takrat, ko se posamezniki pri
službenem delu soočajo z zahtevnimi nalogami, ki jim niso kos zaradi pomanjkanja
strokovnih znanj. V delovnem okolju se spreminjajo tako delovni procesi kot tudi delovne
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naloge in tudi tehnologija, ki jo posamezniki uporabljajo pri svojem delu. Zaradi tega so
primorani, da svoja znanja nadgrajujejo in utrjujejo, saj bodo le tako lahko ohranjali svoj
položaj na trgu dela. Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič (2011, 43) zapišejo, da v ozadju
tega razmišljanja tiči predpostavka, da višja udeležba odraslih v izobraževanju pomeni višjo
stopnjo zaposljivosti in ohranjanje delovnih mest. S slednjo trditvijo avtorjev je enoten tudi
Jelenc (2016, 167), ki med drugim govori o tem, da je izobraževanje odraslih pomembno tudi
zaradi zagotavljanja produktivnosti in ekonomske uspešnosti ter je kot tako naloga
delodajalcev in politike vsake od držav.
Po mnenju avtorice Čelebič (2010, 8–9) so dejavniki vključevanja v izobraževanje različni, in
sicer:


psihološki dejavniki se povezujejo s posameznikovimi motivi, osebnostnimi značilnostmi
in izkušnjami v zgodnjem otroštvu in v splošnem izvirajo iz notranjih motivov
posameznika (Manninen 2006, 13–18, po Čelebič 2010);



sociološki dejavniki se za razliko od psiholoških povezujejo z zunanjimi dejavniki,
skušajo jih razložiti z značilnostmi družbe, izobraževalne politike, podjetja ali
organizacije;



interaktivni dejavniki predpostavljajo, da je vključenost posameznikov v izobraževanja
odvisna od interakcije med posameznikom in okoljem, na to vplivajo njihova
pričakovanja in potrebe (Manninen 2006, 13–18, po Čelebič 2010).

Rezultati raziskave, ki jo opišejo Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič (2011, 46–53) o
udeležbi odraslih v izobraževanju med 25. in 64. letom starosti (angl. Adult education survey),
ki je analizirala nacionalne podatke in izvedla primerjavo s podatki evropske statistične
družbe Eurostat (Eurostat 2007) iz leta 2007, nam ponudijo naslednje ugotovitve:
 udeležba v formalnem in neformalnem izobraževanju je najvišja v starostnem obdobju
25–34 let, z nadaljnjo starostjo pa občutno pada, podatki kažejo, da formalna izobrazba
po 49. letu skoraj ni več prisotna;





udeležba v formalnem in neformalnem izobraževanju glede na spol pokaže, da se ženske
udeležujejo izobraževanj bolj pogosto kot moški;
udeležba v formalnem in neformalnem izobraževanju glede na stopnjo predhodne
izobrazbe pokaže, da imajo tisti z višjo stopnjo izobrazbe večjo željo po nadaljnjem
izobraževanju, nizka udeležba manj izobraženih posameznikov v izobraževanje je med
drugim povezana z nižjimi dohodki in težjo dostopnostjo do plačljivih izobraževalnih
programov, hkrati pa so nižje izobraženi deležni tudi neenakovrednega vključevanja v
izobraževanje s strani delodajalcev, saj so ti bolj naklonjeni k spodbujanju izobraževanja
tistih z višjo stopnjo izobrazbe;
poleg izobrazbe ima pomembno težo tudi zaposlitveni status, ta namreč že zaradi narave
dela in potrebnosti pridobivanja novih znanj zaposlenim omogoča, da se na ta način
vključujejo v izobraževanja, vendar pa, kot že zapisano v prejšnji alineji, ne v
enakovrednem smislu glede na stopnjo izobrazbe;
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3.2

udeležba v formalnem izobraževanju je največja do 34. leta starosti, kasneje prevladuje
neformalno izobraževanje, ki je nekako povezano z obstoječimi situacijami in
delovanjem v njih.
Sistem slovenskega šolskega sistema

Strukturo slovenskega šolskega sistema smo že predhodno slikovno ponazorili (slika 3) in
opisali v besedi ter podali nekaj statističnih izsledkov, v tem podpoglavju pa bomo predstavili
posamezne podstrukture šolskega sistema, ki se deli na predšolsko izobraževanje,
osnovnošolsko izobraževanje, srednješolsko izobraževanje, terciarno izobraževanje in
izobraževanje odraslih.
3.2.1 Predšolsko izobraževanje
Predšolsko vzgoja, v katero se vključujejo otroci od enajstega meseca dalje in vse do vstopa v
šolo, je v Sloveniji zagotovljena s široko sfero javnih in zasebnih vrtcev, odločitev za enega
ali drugega je odvisna od staršev, statistike pa kažejo, da delež otrok, vpisanih v vrtec, v
zadnjih desetletjih narašča, v obdobju desetih let se je ta povečal kar za tretjino (Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport 2014, 13; Kozmelj 2019). S slike 3 je razvidno, da se
predšolsko izobraževanje deli na dve starostni obdobji, prvo traja od prvega do tretjega leta in
drugo od tretjega do šestega leta. Eden od strateških ciljev EU je prav povečevanje deleža
vključenosti predšolskih otrok v starosti od četrtega do petega leta v predšolsko vzgojo, cilj
predvideva 95-odstotno vključenost, v Sloveniji je ta delež v letu 2018/19 znašal 93,5 %
(Kozmelj 2019).
3.2.2 Osnovnošolsko izobraževanje
Osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji vključuje devet let šolanja in je obvezno za vse
prebivalce. Izobraževanje poteka v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim
programom, glasbenih šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami (Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport 2020a). S slike 3 zopet lahko vidimo, da je razdeljeno na tri
vzgojno-izobraževalna obdobja, prvo poteka v starosti od šest do osem let, drugo v starosti od
devet do enajst let in tretje v starosti od dvanajst do štirinajst let. Financiranje je v domeni
občinskega in državnega proračuna (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2014, 13).
Raven doseženega znanja se preverja z nacionalnimi preizkusi znanj, ki se vršijo po koncu
druge in tretje triade ter so po koncu slednje obvezni za vse učence, izjema so le tisti, ki
obiskujejo prilagojene programe, potrdila o doseženih znanjih pa so predpogoj za vpis na
srednje šole (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2014, 14).
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3.2.3 Srednješolsko ali sekundarno izobraževanje
Srednješolsko izobraževanje delimo na splošno izobraževanje, ki ga izvajajo splošne in
strokovne gimnazije, poklicno izobraževanje, ki poteka v okviru srednjih in nižjih poklicnih
šol, ter strokovno izobraževanje, ki ga izvajajo strokovne in poklicne šole (Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport 2020b). Sekundarno izobraževanje spada pod izobraževanje
odraslih in se izvaja od petnajstega do devetnajstega leta. Dolžina izobraževalnih programov
srednjih šol se razlikuje od programa do programa. Srednje splošno izobraževanje, ki ga
izvajajo splošne in strokovne gimnazije, traja štiri leta, medtem ko je maturitetni tečaj
enoleten, splošno izobraževanje se zaključi s splošno maturo, iz njega pa lahko posamezniki
prehajajo na katerikoli univerzitetni študijski program (Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport 2020c).
Poklicno in strokovno srednješolsko izobraževanje delimo na srednje strokovno in poklicnotehniško izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje, nižje poklicno izobraževanje in
poklicni tečaj (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2020č). Po podatkih spletnega
portala državne uprave (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2020č) programi
srednjih strokovnih izobraževanj trajajo štiri leta, medtem ko nižje poklicno izobraževanje
traja dve leti in srednje poklicne šole tri leta, slednje imajo tudi možnost podaljšanja
izobraževanja v poklicno-tehniškem izobraževanju, zaključitev izobraževanja srednjih
poklicnih in nižjih poklicnih šol se izvede z zaključnim izpitom.
Srednji strokovni in poklicno-tehnični programi se zaključijo s poklicno maturo, iz njih pa so
možni prehodi na višje in visokošolsko strokovno izobraževanje oziroma z dodatnim petim
predmetom na univerzitetni program, če seveda ta možnost obstaja (Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport 2020č).
3.2.4 Visokošolsko in višješolsko strokovno izobraževanje ali terciarno izobraževanje
Terciarno izobraževanje, kot ga prikazujemo v preglednici 4, je sestavljeno iz višješolskega
strokovnega izobraževanja in visokošolskega izobraževanja, slednji se nadalje deli na
visokošolsko strokovno in visokošolsko univerzitetno izobraževanje na 1. bolonjski stopnji, ki
mu sledi magistrski program na 2. bolonjski stopnji, 2. bolonjska stopnja predstavlja tudi
enovit magistrski študijski program, kjer gre za povezavo med prvo in drugo stopnjo brez
vmesne diplomske naloge, ter zadnja 3. bolonjska stopnja, ki vključuje doktorsko
izobraževanje (Dijaški svet – Mogenas b. l.; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
2020a; Sever 2019b). Programi na 1. bolonjski stopnji so vključeni v dodiplomski študij,
programi magistrskega in doktorskega študija pa v podiplomski študij.
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Preglednica 4: Diplomanti terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja in spolu,
Slovenija, 2018
Skupaj Moški Ženske
Skupaj

16.680

Višje strokovno izobraževanje

1.992

Visokošolsko izobraževanje

6.507 10.173
1.099

893

14.688

5.408 9.280

Visokošolsko strokovno izobraževanje (1. bolonjska stopnja)

3.931

1.572 2.359

Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (1. bolonjska stopnja)

4.871

1.790 3.081

Magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) – enovito magistrsko
Magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) – po končani
1. bolonjski stopnji
Doktorsko izobraževanje (3. bolonjska stopnja)

639
4.786
461

218

421

1.616 3.170
212

249

Vir: Sever 2019b.

Iz preglednice 4 je razvidno, da je v letu 2018 skupno število diplomantov znašalo 16.680, od
tega je študij zaključilo večje število žensk kot moških, kar ni presenetljiv podatek, saj za
ženske velja, da so bolj dosledne in vztrajne. Zanimivo je, da je število žensk, ki so zaključile
višje strokovno izobraževanje, manjše od moških, čeprav razlika ni visoka, pa lahko to
povežemo s tem, da se moški lažje zaposlijo v posameznih strokovnih poklicih in v teh
poklicih prejemajo tudi zadovoljiva plačila za opravljena dela, medtem ko se ženske zaposlijo
v administraciji, računovodstvu, komerciali in drugih poklicih, kjer pa njihove plače niso
zadovoljive, kaj šele stimulativne, zato ni čudno, da število diplomantk visokošolskega študija
močno presega število diplomantov. Ženske se namreč trudijo pridobiti boljše pogoje
zaposlitve in dosegati primerjalna plačila za opravljena dela, četudi to od njih zahteva višje
izobrazbene stopnje. Podatki iz preglednice 4 kažejo tudi na to, da je največ diplomantov v
programih 1. bolonjske stopnje univerzitetnega programa in njene naslednice 2. bolonjske
stopnje.
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Slika 5: Diplomanti terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja in starostnem
razredu v Sloveniji, 2018
Vir: Sever 2019a.

Slika 5 kaže, da je največje število diplomantov terciarnega izobraževanja v starostnem
obdobju 20–29 let, največ seveda v visokošolskem izobraževanju 1. in 2. bolonjske stopnje.
Po tridesetem letu začne višje- in visokošolsko izobraževanje drastično upadati, kljub temu pa
je še zmeraj največje ravno v sferi visokošolskega izobraževanja 1. in 2. bolonjske stopnje,
hkrati z njima pa se logično priključi tudi doktorsko izobraževanje.
3.2.5 Izobraževanje odraslih
Izobraževanje odraslih vključuje tiste posameznike, katerih namen je zaključek predhodnih
nedokončanih izobraževanj, dopolnjevanje in izpopolnjevanje znanj, pridobljenih v času
začetnega izobraževanja, in ustvarjanje boljših možnosti zaposlitve in življenja nasploh
(Jelenc 2016, 56). Če smo pri začetnem izobraževanju pisali o tem, da je to obvezno za vse
prebivalce, pa gre pri izobraževanju odraslih ali nadaljnjem izobraževanju, kot ga omenja
Jelenc (2016, 57), predvsem za prostovoljno odločitev posameznika o nadaljevanju
izobraževanja. Cilj izobraževanja odraslih je spodbujanje udeležbe odraslih in omogočanje
dostopa do raznovrstnih izobraževalnih programov in dejavnosti čim širšemu krogu odraslih
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2019). Kot navaja Jelenc (2016, 69), tudi
koncepta vseživljenjskega učenja ne moremo razumeti brez tega, da mu ne bi priključili
sistemskega podsklopa izobraževanja odraslih. Brez izobraževanja odraslih torej ni popolnega
sistema vseživljenjskega učenja. Izobraževanje odraslih ne poteka zgolj v obliki formalnega
izobraževanja, kot na primer pri sekundarnem in terciarnem izobraževanju, kjer posamezniki
za svojo doseženo raven znanja prejmejo javnoveljavno potrdilo o zaključku izobraževanja,
temveč tudi v obliki neformalnega izobraževanj, kjer javnoveljavnih potrdil ni (Muršak 2002,
33, po Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič 2011, 40).
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Slika 6: Struktura odraslih, vključenih v izobraževanje, glede na starost, Slovenija, 2016
Vir: Arsenjuk in Vidmar 2017.

Po podatkih SURS (Arsenjuk in Vidmar 2017) je bilo v letu 2016 v formalno in neformalno
izobraževanje vključenih 47 % odraslih oseb in v priložnostno izobraževanje 63 % odraslih,
od tega večji delež žensk.
S slike 6 razberemo, da vključenost v formalno in neformalno izobraževanje odraslih s
starostjo pada, predvsem občuten padec je viden po 50. letu starosti, čeprav je tudi v
starostnem obdobju 18–34 let vključenost nizka, vendar je ta podatek povezan s tem, da je v
tem obdobju veliko tistih, ki izobraževanje nepretrgoma nadaljujejo in se šele po njegovem
zaključku zaposlijo. Problem nevključevanja v izobraževanje nastane predvsem pri skupinah,
kot so brezposelni in manj izobraženi, ki se ne zavedajo dejstva, da se razmere na delovnem
trgu spreminjajo in da kljub temu da v sedanjosti morebiti še lahko delajo ali iščejo
zaposlitev, tega v prihodnosti ne bodo morali zaradi prevelikega izobrazbenega primanjkljaja
(Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič 2011, 42).
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4

STATISTIKA JEZIKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN NAČINI UČENJA
TUJIH JEZIKOV

Slovenija se kot ena izmed članic EU zaveda pomena zgodnjega učenja tujih jezikov. Zaradi
svoje majhnosti jo namreč prav znanje tujih jezikov povezuje in krepi njene stike z ostalimi
članicami in svetom. Po podatkih je Slovenija v primerjavi z EU med prvo četrtino držav po
znanju tujih jezikov, prav tako pa je zanimiv podatek iz leta 2011, ki kaže, da je le 7,6 %
slovenskih državljanov, ki ne govorijo nobenega tujega jezika, medtem ko v EU ta odstotek
znaša 34,3 % (Svetlin Kastelic 2017). Učenje tujega jezika se prične že v času predšolskega
izobraževanja in nadgrajuje v času formalnega in neformalnega izobraževanja (Svetlin
Kastelic 2017).
Po podatkih SURS (Svetlin Kastelic 2017) število otrok, ki s tujim jezikom pričnejo že vrtcu,
iz leta v leto narašča, še bolj občutno naraščanje se kaže v času osnovnošolskega
izobraževanja. Podatki iz leta 2014 so pokazali, da je tistih, ki so pričeli z učenjem prvega
tujega jezika v osnovni šoli, kar 109.699, od tega je kar 97 % takih, ki pričnejo z angleščino in
nadaljujejo z drugim tujim jezikom, od tega kar 92 % takih, ki so se učili nemškega jezika
(Svetlin Kastelic 2017). Nadalje SURS (Svetlin Kastelic 2017) predstavi tudi podatke o
učenju tujih jezikov na srednjih šolah, ki kažejo, da je angleščina za kar 95 % dijakov prvi tuji
jezik, sledi ji nemščina kot drugi tuji jezik za 68 % dijakov, in latinščina, ki se jo uči 28 %
dijakov. Prav tako raste tudi število odraslih, ki se vključujejo v jezikovna izobraževanja, teh
je bilo v letu 2015 kar 28.827, kar je skoraj tretjina več kot leta 2013 (Svetlin Kastelic 2017).
Zanimanje za učenje tujih jezikov narašča tako med otroki in mladostniki kot tudi med
odraslimi, ki so že zaključili formalno izobraževanje. Ti odrasli s pomočjo neformalnega in
priložnostnega učenja pridobivajo nova jezikovna znanja in veščine. Načine učenja in
poučevanja tujih jezikov opisujemo v nadaljevanju.

4.1

Individualno učenje

Individualno učenje je tisto, ki poteka bodisi v okviru jezikovne šole bodisi v domačem
okolju. Jezikovne šole nudijo udeležencem tečajev predvsem možnost poglobljene
konverzacije v izbranem jeziku, kar omogoča odpravljanje ovir jezikovnega sporazumevanja.
Prednosti tovrstnih tečajev so, da so tečaji prilagojeni določenim področjem, ki so aktualna za
posameznika, da se učitelj popolnoma osredotoči na tečajnika, tečajnik je primoran veliko
govoriti, kar je nadvse pomembno za izboljševanje njegovih sporazumevalnih zmožnosti v
tujem jeziku (Lingula b. l.a). Za učenje v domačem okolju velja, da gre ponavadi za
samoiniciativno pobudo posameznika, ki v želji po boljšem znanju jezika ali učenju
dodatnega jezika izbira razne elektronske jezikovne tečaje ali druge fizične vire, s pomočjo
katerih usvaja določena področja jezika. Pri tovrstnem učenju je prednost predvsem cenovna
dostopnost omenjenih jezikovnih tečajev.
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4.2

Skupinsko učenje

O skupinskem učenju govorimo, ko imamo v mislih večjo ali manjšo skupino posameznikov,
ki pridobivajo jezikovna znanja bodisi v okviru formaliziranega šolskega sistema bodisi v
okviru jezikovnih tečajev, ki jih organizirajo različne jezikovne šole. Tisti, ki vodijo tovrstna
izobraževanja, so povečini učitelji in profesorji izbranega jezika, lahko pa so tudi materni
govorci jezika. Formalni šolski sistem je strukturno urejen in od posameznikov zahteva
doseganje določenih stopenj znanja, za katere prejme javno veljavna potrdila (Jelenc 2016,
58). Sistem jezikovnih šol za razliko od šolskega sistema ponuja neformalno izobraževanje, ki
ni tako togo in disciplinirano, posameznikova odločitev za tovrstno izobraževanje je povsem
spontana, saj izhaja iz njegovih lastnih potreb in želja.

4.3

Standardni jezikovni tečaji

Standardni jezikovni tečaji potekajo v okviru jezikovnih šol in so prilagojeni različnim
stopnjam jezikovnega predznanja. Jezikovne šole ponujajo pestre programe in aktivnosti, prek
katerih udeleženci tečajev spoznavajo predvsem splošna področja jezika. Težišče jezikovnih
vsebin je razpršeno na več različnih sklopov, vse od slovnice in besedišča do spoznavanja
načina življenja določene kulture, medkulturnih razlik in posebnosti ter splošnih političnih
vsebin (LTA jezikovna potovanja b. l.).

4.4

Tečaji konverzacije

Tečaji konverzacije so tisti tečaji, ki se osredotočajo predvsem na izpopolnjevanje
obstoječega besedišča in sporazumevanja v živo, namenjeni so torej tistim, ki že imajo
osnovno znanje določenega jezika, njihov namen je nuditi posamezniku večjo samozavest za
govorno izražanje in boljše razumevanje slišanega (Jezikovna akademija b. l.).

4.5

Potrdila, spričevala in certifikati o znanju tujega jezika

Poleg že omenjenih načinov učenja tujega jezika poznamo tudi različna potrdila in certifikate,
ki so ustvarjeni v skladu s Skupnim evropskim referenčnim okvirjem (angl. CEFR – Common
European Framework of Reference), služijo kot dokazila za razne študijske ali zaposlitvene
namene (Lingula b. l.b). Medtem ko potrdila izdajajo jezikovne šole in velja, da niso javno
veljavna za spričevala, diplome in poklicne kvalifikacije velja, da jih izdajo šole in fakultete
in so uradni dokumenti, ki privedejo do formalno potrjenih izidov (Jelenc 1991, 30, po Jelenc
2016, 58).
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4.6

Javno veljavna diploma

Poleg omenjenih javno veljavnih listin, ki dokazujejo določena jezikovna znanja, velja
omeniti tudi javno veljavne diplome, ki dokazujejo znanja tujih jezikov, tovrstne diplome v
okviru dodiplomskega in podiplomskega študija izdaja Filozofska fakulteta, ki ponuja širok
nabor jezikovnih oddelkov, vse od anglistike in amerikanistike do germanistike z
nederlandistiko in skandinavistiko pa do romanskih jezikov in oddelka za azijske študije
(Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani b. l.).
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5

OPREDELITEV POMENA VSEŽIVLJENJSKEGA JEZIKOVNEGA UČENJA

Edward Benjamin Britten je zapisal: »Učenje je kot veslanje proti toku, brž ko prenehaš
veslati, te odnese nazaj.« (Green leaves education foundation b. l.) S to mislijo povezujemo
tudi temo naše naloge, v vseživljenjskem izobraževanju je namreč skrito bistvo
posameznikovega bivanja, obstoja in napredka. Je učenje skozi vse življenje in je zmožnost
proaktivnega odzivanja na spremembe, ki se vršijo v svetu. Vseživljenjsko izobraževanje je in
bo glavno gonilo napredka posameznika, družbe in globalnega sveta.
Znanja tujih jezikov so postala pomembna konkurenčna prednost in hkrati ovira tistim, ki jih
ne obvladujejo. Vseživljenjsko jezikovno izobraževanje daje možnosti tudi slednjim, saj jih
spodbuja, da pomanjkljivosti odpravljajo in jih obračajo sebi v prid.
Dejavniki, ki vplivajo na to, kako se soočamo z usvajanjem drugega tujega jezika, so po
besedah Cooka (2000, po Mahadi in Jafari 2012, 232) trije, to so starost posameznika,
osebnost posameznika in motivacija posameznika, zadnjemu od dejavnikov se pripisuje
največji pomen. Dörnyei (2006, 43–57, po Letnar in Širok 2014, 44) meni, da so dejavniki, ki
vplivajo na učenje tujih jezikov, osebnostne lastnosti, način in strategija učenja, jezikovna
nadarjenost in motivacija, slednja je po njegovem mnenju najpomembnejša. Tisti, ki jo imajo,
dosegajo dolgoročne dosežke, kljub morebitnim jezikovnim primanjkljajem in neugodnim
učnim okoliščinam (Dörnyei 1998, 117, po Letnar in Širok 2014, 45).
Mahadi in Jafari (2012, 233) opredeljujeta motivacijo kot psihološko, fizično in socialno
potrebo, ki posameznika aktivira k doseganju ciljev in izpolnjevanju potreb, njeno vlogo pa
pomembno ustvarjajo prav učitelji. Motivacijo kot tako Mahadi in Jafari (2012, 233) delita
na:
intrinzično ali notranjo motivacijo (angl. intrinsic motivation): ta predstavlja duševno
zadovoljstvo, ki ga posameznik doseže s pohvalo drugih, učenje tujega jezika je notranje
motivirano, zaradi želje po usvajanju novih znanj je učenje tujega jezika bolj zanimivo;
ekstrinzično ali zunanjo motivacijo (angl. extrinsic motivation): predstavljajo jo dejavniki in
spodbude od zunaj, to so dobre ocene in nagrade.

Radovan in Vilič Klenovšek (2001, 103, po Handukić 2018, 74) navajata naslednje razloge,
zaradi katerih se posamezniki vključujejo v izobraževanja: pridobitev novih znanj in lasten
razvoj, izboljšanje izobrazbene ravni, želja in veselje do učenja in izobraževanja, uspešnost
pri delu v stroki, zahteve delodajalca, uspešna kariera, večja uspešnost in uveljavitev v družbi,
možnost prezaposlitve in možnost družabnih stikov.

5.1

Pomen vseživljenjskega učenja za posameznika

Vsak posameznik se v življenju srečuje z neštetimi priložnostmi, ovirami, spremembami in
odločitvami, ki od njega zahtevajo določena znanja, spretnosti in kompetence, ki mu
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zagotavljajo uspešno odzivanje in uspešno prilagajanje nanje (Jelenc 2016, 14).
Vseživljenjsko izobraževanje v tem smislu predstavlja aktivnosti, ki zajemajo vse našteto, je
namreč proaktivna dejavnost odzivanja na trenutne in bodoče razmere na trgu in v družbi
(Field 2006, po Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič 2011, 16). Nenehne gospodarske
spremembe in gospodarski napredek so tisti, ki zahtevajo aktivno delovanje posameznika, v
smislu nenehnega nadgrajevanja znanj in spretnosti, poudarek je predvsem na izboljševanju
obstoječe izobrazbene stopnje, za namene vedno bolj specializiranih in zahtevnejših delovnih
mest (Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič 2011, 17). Nadgradnja obstoječih ali usvajanje
novih znanj in veščin pomeni stabilnejši položaj na trgu dela, boljši finančni položaj,
zmanjšuje brezposlenost, vpliva na boljše zdravje in večjo socialno vključenost ter zagotavlja
večjo samozavest in osebno izpopolnjenost (Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič 2011, 41).
Vseživljenjsko izobraževanje zagotavlja možnost obstoja in konkuriranja na vse bolj
zahtevnem in konkurenčnem globalnem trgu. Prav globalizacija in vse večji pomen
poslovanja s tujimi trgi vplivata tudi na vseživljenjsko jezikovno izobraževanje v evropskem
prostoru, politika Evropske komisije si namreč zavzema za politiko večjezikovnosti, z njo si
prizadeva za medkulturne povezave v obliki dela in študija v tujini (Evropska komisija 2012).
Jezikovna izobraževanja so zaradi tega postala nujna aktivnost moderne družbe, ki v želji po
odpiranju trgov izven meja domače države potrebuje večjezikovne govorce, ki so vešči
sporazumevanja (Evropska komisija 2012).

5.2

Pomen vseživljenjskega učenja za podjetja in gospodarstvo

V povezavi s pojmom vseživljenjsko izobraževanje lahko na primeru podjetij in gospodarstva
govorimo o prednostnem razumevanju in razvoju pojmov učeča se družba in učeče se podjetje
oziroma po besedah Mohorčič Špolar, Radovan in Ivančič (2011, 22) »družbe znanja«. Na
znanju osnovana družba je tista, ki sledi napredku hitro razvijajočega se globalnega sveta.
Tovrstni razvoj na znanju osnovane družbe ponuja zaposlitvenemu trgu posledično bolj
izobraženo in kvalificirano delovno silo ter skrbi za gospodarski napredek družbe in njeno
konkurenčnost v svetu. Znanje in temu sledeče izobraženo prebivalstvo je tisto, ki zagotavlja
kompetenčne prednosti tako državi kot tudi podjetjem. Zaradi tega je treba razumeti, da
vlaganje in zadostna finančna podpora izobraževanju pomenita dodano vrednost podjetju, saj
so vložki, ki jih podjetje nameni izobraževanju, zanemarljivi v primerjavi z njegovimi donosi,
ki jih predstavljajo strokovno usposobljeni in kvalificirani zaposleni (Jelenc 2016, 129). Po
besedah Jelenca (2016, 131) so učeče se organizacije tiste, kjer se učenje definira kot
temeljno načelo za razvoj poslovne uspešnosti in poslovne strategije. »Sestavni del razvoja
učečih se organizacij je ustvarjalno in inovativno vlaganje v človeške vire izobraževanje, ne
gre le za izobraževanje, temveč za različne načine vlaganja, kot so materialna podpora,
poklicno informiranje in svetovanje ter oblikovanje učnega ozračja in takšnega poslovnega
okolja, v katerem bodo posamezniki motivirani za izobraževanje in učenje.« (Jelenc 2016,
131)
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6

VSEŽIVLJENJSKO JEZIKOVNO UČENJE NA PRIMERU AGENCIJE ZA
ZAVAROVALNI NADZOR

Pomen vseživljenjskega jezikovnega izobraževanja smo želeli raziskati na konkretnem
primeru organizacije javne uprave. V ta namen v nadaljevanju opisujemo raziskavo, ki smo jo
izvedli v omenjeni organizaciji, in izsledke, ki smo jih dobili s pomočjo te raziskave.

6.1

Delovanje Agencije za zavarovalni nadzor

Vlada Republike Slovenije je Agencijo za zavarovalni nadzor ustanovila leta 2000 in od
takrat deluje in posluje v skladu s tremi pomembnejšimi zakoni, to so Zakon o
zavarovalništvu (po Agencija za zavarovalni nadzor 2001, 1), Zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C,
101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 –
ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20 in 189/20 – ZFRO, po Agencija
za zavarovalni nadzor 2001, 1) ter Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (ZZVZZ, Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 –
ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13
– ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT,
61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO, po Agencija za zavarovalni
nadzor 2001, 1). Poleg tega zakonsko podlago njenemu delu predstavljajo tudi številni drugi
predpisi (Agencija za zavarovalni nadzor 2001, 1). Zakonsko podlago pri delu Agencije
oblikujejo tudi: Obligacijski zakonik (OZ, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631, po Agencija za zavarovalni nadzor 2019a,
13), Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP, Uradni list RS, št. 93/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 33/16 – PZ-F in 41/17 – PZ-G, po Agencija za
zavarovalni nadzor 2019a, 13), Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema
(ZMbNFS, Uradni list RS, št. 100/13, po Agencija za zavarovalni nadzor 2019a, 13), Zakon o
preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1, Uradni list RS, št. 68/16,
81/19, 91/20 in 2/21 – popr., po Agencija za zavarovalni nadzor 2019a, 13), Zakon o varstvu
potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP, Uradni list RS, št. 53/07, po
Agencija za zavarovalni nadzor 2019a, 13), Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list
RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14,
19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18, po Agencija za zavarovalni nadzor 2019a, 13) in Zakon o
izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS, Uradni list RS, št. 81/15, po Agencija
za zavarovalni nadzor 2019a, 13). Glavna organa Agencije, ki odločata o vseh pomembnih
zadevah in postopkih v okviru Agencije, sta strokovni svet in direktor Agencije, slednji
predstavlja tudi enega izmed članov strokovnega sveta in je hkrati tudi njegov predsednik.
Članov strokovnega sveta naj bi bilo pet, v kolikor so vsi imenovani (Agencija za zavarovalni
nadzor 2019a, 68). Strokovni svet je sestavljen iz dveh organov, to sta predsednik senata in
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člani senata, vsi navedeni so imenovani za šestletni mandat, potrdi jih Državni zbor Republike
Slovenije po predlogu Vlade Republike Slovenije (Agencija za zavarovalni nadzor b. l.e).
Glavno področje delovanja Agencije predstavlja nadzor aktivnosti na zavarovalnem trgu. To
pomeni, da so njene temeljne naloge povezane z zaščito zavarovancev, zavarovalcev in drugih
pooblaščencev iz zavarovalnih pogodb ter spremljanjem poslovanja subjektov nadzora,
predvsem zaradi zagotavljanja njihove finančne trdnosti in posledične zmožnosti
izpolnjevanja njihovih obveznosti do zavarovancev in zavarovalcev (Agencija za zavarovalni
nadzor b. l.f).
Poslovanje Agencije je v veliki meri povezano z naslednjimi subjekti nadzora (Agencija za
zavarovalni nadzor 2019a, 11):
s 13 zavarovalnicami,
z dvema pozavarovalnicama,
s tremi pokojninskimi družbami,
s poolom za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti GIZ,
s Škodnim skladom in Odškodninskim uradom v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja,
s 445 zavarovalno-zastopniškimi družbami,
z 901 zavarovalnim zastopniki– samostojnim podjetnikom,
s 86 zavarovalno-posredniškimi družbami,
z 11 zavarovalnimi posredniki – samostojnimi podjetniki.

Podrobnejša opredelitev teh subjektov nadzora nam pove, da gre za (Agencija za zavarovalni
nadzor b. l.h):
zavarovalnice, pozavarovalnice, zavarovalniške skupine in pokojninske družbe, ki opravljajo
posle na območju Republike Slovenije,
imetnike kvalificiranih deležev institucij iz prve točke,
člane uprav in nadzornih svetov institucij iz prve točke,
nosilce ključnih funkcij v institucijah iz prve točke,
podružnice zavarovalnic iz držav članic EU,
zavarovalnice držav članic EU glede storitev in poslov, ki jih te opravljajo na območju Republike
Slovenije,
namenske družbe, na katere je zavarovalnica prenesla tveganja,
prevzemnike izločenih poslov zavarovalnic,
zavarovalne zastopnike in posrednike.

Področje delovanja Agencije za zavarovalni nadzor je široko in kompleksno, ravno zaradi
tega poslovanje Agencije nadzirajo ne samo državne institucije, temveč tudi tuji nadzorni
organi. Vsako leto do konca junija Agencija odda Državnemu zboru letno poročilo o delu in
stanju na področju zavarovalništva za preteklo leto, vlada pa je tista, ki odda soglasje k
letnemu obračunu in finančnemu načrtu dela (Agencija za zavarovalni nadzor b. l.a). V
splošnem je Agencija za zavarovalni nadzor posredni proračunski uporabnik, to pomeni, da
sredstva iz državnega proračuna izkoristi le v primeru, ko presežka odhodkov ne more pokriti
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iz notranjih rezerv (Agencija za zavarovalni nadzor b. l.g). Gre za neke vrste varovalni
mehanizem, ki v dvajsetih letih njenega delovanja še ni bil izkoriščen. Agenciji stabilen
finančni položaj zagotavljajo sredstva, prejeta iz naslova taks in letnih nadomestil
zavarovalnic ter drugih prihodkov, ki so določena v Tarifi o taksah in nadomestilih ter drugih
prihodkih (Agencija za zavarovalni nadzor b. l.g).
Kot smo že omenili, poslovanje Agencije poleg države nadzira tudi Evropski organ za
zavarovanja in poklicne pokojnine (angl. European Insurance and Occupational Pensions
Authority), ki je bil ustanovljen leta 2011 z uredbo Evropskega parlamenta in sveta (Uredba
Evropskega parlamenta in sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi
Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne
pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nazdzornega organa
(Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih
tveganega kapitala, Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo,
Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2015/760 o evropskih
dolgoročnih investicijskih skladih, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot
referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje
uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu, ki se objavi ob
ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu,
Uradni list EU, št. 2017/0230, po Agencija za zavarovalni nadzor b. l.b), sedež organa je v
Frankfurtu (Agencija za zavarovalni nadzor b. l.b).
Veliko službenih poti zaposlenih na Agenciji je torej povezano prav z Nemčijo in
Frankfurtom, saj tam potekajo številni sestanki, delovne skupine in izobraževanja, ki so
ključna za nemoteno in usklajeno delovanje Agencije, predvsem zaradi pridobivanja
strokovnih informacij, vezanih na področje delovanja Agencije. Letno poročilo Agencije
(Agencija za zavarovalni nadzor 2019a, 87) navaja: »Usposabljanje v okviru EIOPE je
ključno orodje za spodbujanje skupne kulture na področju nadzora in za izmenjavo dobrih
praks z drugimi nadzornimi organi na območju Evropske unije.«
Poleg tega se zaposleni udeležujejo tudi številnih sestankov, srečanj, izobraževanj in delovnih
skupin tudi drugod po svetu in širom Slovenije (Agencija za zavarovalni nadzor 2019a, 93,
104). Izobraževanja in usposabljanja zaposlenih imajo pomembno težo pri delovanju
Agencije, kot eden izmed strateških ciljev se izpostavlja prav učljiva organizacija (Agencija
za zavarovalni nadzor 2019c, 3).
Pravica do izobraževanj in usposabljanj zaposlenih je opredeljena v Pravilniku o strokovnem
usposabljanju in izpopolnjevanju zaposlenih na Agenciji (Agencija za zavarovalni nadzor
2015, 2), kjer je opredeljeno tudi število dni, ki pripadajo zaposlenim za primere izobraževanj
in usposabljanj, zaposlenim namreč pripadajo štirje dnevi izobraževanj in usposabljanj v tujini
in pet dni izobraževanj in usposabljanj v Republiki Sloveniji.
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6.2

Notranja sestava in struktura zaposlenih ter izobraževanja

Agencija za zavarovalni nadzor je v dvajsetih letih svojega delovanja oplemenitila tudi svoj
nabor kadrov, ki je iz začetnega števila 15 zaposlenih zrastel kar na 42 zaposlenih konec leta
2019 (Agencija za zavarovalni nadzor 2020a, 79). Notranjo sestavo Agencije poleg direktorja,
ki ga za šestletni mandat na predlog vlade potrdi Državni zbor Republike Slovenije,
sestavljajo tudi namestniki direktorja in pomočniki direktorja, ti so direktorjeva ožja ekipa, ki
ga nadomešča v času njegove odsotnosti in ki mu nudi široko strokovno podporo (Agencija za
zavarovalni nadzor b. l.d). Sestava Agencije se nadalje deli na pet podsektorjev, ki so
določeni v internem Pravilniku o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v
Agenciji (Agencija za zavarovalni nadzor 2019b, 1). Ti podsektorji so: Sektor za analize in
mednarodne zadeve, Sektor za nadzor, Sektor za dovoljenja, Sektor za pravne zadeve in
regulativo ter Sektor za splošne zadeve. Vsakemu od teh sektorjev je dodeljen strokovno
kompetenten vodja, ki usmerja delo področnim sekretarjem, področnim podsekretarjem in
poslovnim sekretarjem.

Slika 7: Organigram Agencije za zavarovalni nadzor
Vir: Agencija za zavarovalni nadzor b. l.h.

Vsi zaposleni morajo za zasedbo delovnih mest ustrezati določenim razpisnim kriterijem za
zasedbo delovnega mesta, ki se morajo v skladu z drugim odstavkom 25. člena Zakona o
delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 –
PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) objaviti na portalu Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje.
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V preglednici 5 prikazujemo podatke o številu zaposlenih na Agenciji in njihovi izobrazbeni
strukturi.
Preglednica 5: Podatki o zaposlenih na Agenciji glede na stopnjo izobrazbe na dan 1.
1. 2019 in 31. 12. 2019
Št. zaposlenih
1. 1. 2019
31. 12. 2019

Stopnja strokovne izobrazbe
V. – srednja

1

1

VII. – visoka

7

7

15

14

2

4

17

16

1

0

43

42

VII. – univerzitetna
VII. – magisterij stroke
VIII. – magisterij znanosti
IX. – doktorat
Skupaj

Vir: Agencija za zavarovalni nadzor 2020a, 79.

Iz preglednice 5 razberemo, da je bilo zaposlenih z visokošolsko in univerzitetno izobrazbo
1. bolonjske stopnje 21, izobrazbo 2. bolonjske stopnje z zaključenim magisterijem stroke so
imeli štirje zaposleni in magisterij stroke 16 zaposlenih. Podatki o stopnji izobrazbe
zaposlenih kažejo na to, da je delovna sila dobro izobražena. Izobrazba je poleg delovnih
izkušenj in kompetenc ključna za zaposlitev na Agenciji.
V preglednici 6 prikazujemo podatke o zaposlenih na Agenciji po nazivu strokovne
izobrazbe.
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Preglednica 6: Podatki o zaposlenih na Agenciji po nazivu strokovne izobrazbe na dan
1. 1. 2019 in 31. 12. 2019
Št. zaposlenih
1. 1. 2019
31. 12. 2019

Naziv strokovne izobrazbe
Ekonomski tehnik

1

1

Diplomirani germanist

1

1

Diplomirani upravni organizator

3

3

Diplomirani ekonomist

3

3

Univerzitetni diplomirani ekonomist

8

6

Univerzitetni diplomirani matematik

1

1

Univerzitetni diplomirani inženir matematike

1

1

Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike

1

1

Univerzitetni diplomirani pravnik

2

4

Univerzitetni diplomirani sociolog

1

1

Univerzitetni diplomirani inženir računalništva

1

0

Magister stroke

2

4

17

16

1

0

43

42

Magister znanosti
Doktor znanosti
Skupaj
Vir: Agencija za zavarovalni nadzor 2020a, 80.

6.3

Poslanstvo, naloge in odgovornost Agencije

Poslanstvo Agencije (Agencija za zavarovalni nadzor 2019c, 1) je: »Zaščita zavarovancev,
zavarovalcev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb, spodbujanje zaupanja v
zavarovalni sektor ter podpora razvoja zavarovalnega sektorja v Republiki Sloveniji.«
Naloge, ki jih opravlja Agencija (Agencija za zavarovalni nadzor b. l.h), so vezane na:
»Spodbujanje varnosti in finančne trdnosti subjektov nadzora, prispevanje k primerni ravni
zaščite sedanjih in bodočih zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz
zavarovalnih pogodb, zagotavljanje pravočasnega izpolnjevanja obveznosti s strani
zavarovalnic, vezanih na zavarovalce in zavarovance.«
Naloge Agencije so podrobneje opredeljene na spletnih straneh Agencije, kjer je zapisano, da
so temeljne naloge Agencije (Agencija za zavarovalni nadzor b. l.i):
izdaja dovoljenj za opravljanje zavarovalnih poslov,
izdaja dovoljenj za spremembo zavarovalne vrste,
izdaja dovoljenj za povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom – z delnicami druge
zavarovalnice,
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izdaja dovoljenj za pridobitev kvalificiranega deleža,
izdaja dovoljenj za opravljanje funkcije člana uprave oziroma za izvršnega člana upravnega
odbora,
izdaja dovoljenj za prevzem oziroma prenos zavarovalnih pogodb,
izdaja dovoljenj za združitev oziroma delitev,
izdaja dovoljenj za ustanovitev podružnice v tujini,
izdaja dovoljenj za prekoračitev omejitev dovoljenih naložb v pokojninski družbi,
izdaja dovoljenj za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja,
izdaja soglasij k metodi ter spremembam metode porazdelitve prihodkov in odhodkov med
zavarovalnima skupinama premoženjskih in življenjskih zavarovanj,
izdaja soglasij k statutu in pravilniku o volitvah v skupščino zastopnikov vzajemne zavarovalnice,
izdaja soglasij k zavarovalno-statističnim standardom,
nadzor zavarovalnic, pokojninskih družb, zavarovalnih zastopnikov, zavarovalnih posrednikov,
Jedrskega poola, Škodnega sklada in Odškodninskega urada pri Slovenskem zavarovalnem
združenju ter izrekanje nadzornih ukrepov za odpravo ugotovljenih kršitev in nepravilnosti,
priprava podzakonskih predpisov na osnovi zavarovalne in pokojninske zakonodaje,
vodenje obveznih registrov subjektov nadzora,
vodenje postopkov o prekrških za kršitve Zakona o zavarovalništvu (po Agencija za zavarovalni
nadzor b. l.i)
sodelovanje z drugimi nadzornimi organi.
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7

METODOLOGIJA

V predhodnih poglavjih, v katerih smo razjasnili osnovne pojme in definicije v povezavi s
temo naše naloge, smo podatke pridobili s pregledom sekundarnih podatkov, podlago
teoretičnemu delu naše naloge je torej predstavljal obširen nabor domače in tuje strokovne
literature. Za tovrstno opisovanje dejstev smo uporabili metodo deskripcije ali opisno metodo
in metodo kompilacije za povzemanje stališč (Ivanko 2007, 7-17 po Kovač idr. 2016, 13). Iz
namena naše magistrske naloge smo izpeljali cilje, ki so se navezovali na teoretični in
empirični del naloge. Za namene empiričnega dela naloge smo pripravili in izvedli
kvalitativno študijo primera, ki je temeljila na intervjuju (metoda spraševanja) in analizi
dokumentov (Mesec 1998, 55; Vogrinc 2008, 124). Pri metodi analize dokumentov (angl.
documentary analysis), gre za analiziranje že obstoječega gradiva, ki ni nastalo zaradi potreb
raziskave, zato tudi sama raziskava ne vpliva na tovrstno gradivo (Vogrinc 2008, 125). V
danem primeru predstavljamo in analiziramo interno gradivo organizacije, in sicer gre le za
tiste interne vire, ki ne predstavljajo podatkov zaupne narave. Sekundarni podatki
predstavljajo interne vire organizacije, prikazujejo podatke o pogostosti jezikovnih
izobraževanj in naboru kadrov, ki se omenjenih jezikovnih izobraževanj udeležujejo. Zaradi
varstva osebnih podatkov poimensko ne navajamo oseb, ki se udeležujejo jezikovnih
izobraževanj. Predstavljamo zgolj generalne podatke o tem, kakšna je udeležba na jezikovnih
izobraževanjih glede na položaj zaposlitve. Tako si bomo lahko ustvarili generalno sliko o
jezikovnih izobraževanjih na Agenciji.
Poleg pregleda tovrstnega gradiva s pomočjo polstrukturiranega tipa intervjuja prikazujemo
primarne podatke.

7.1

Zasnova raziskave

Podatke pridobljene z našo empirično raziskavo, analiziramo na dva načina. Naš prvi korak
kvalitativne raziskave je pregled sekundarne literature, s pomočjo katere predstavljamo
informacije iz internega gradiva organizacije, s poudarkom na naboru nezaupnih internih
virov organizacije. S pomočjo metode analize dokumentov se osredotočamo na pregled
Excelovih preglednic letnih naročilnic (Agencija za zavarovalni nadzor 2016; Agencija za
zavarovalni nadzor 2017; Agencija za zavarovalni nadzor 2018; Agencija za zavarovalni
nadzor 2019č, Agencija za zavarovalni nadzor 2020b), z njihovo pomočjo prikazujemo
podatke iz časovnega obdobja 2016–2020, hkrati s tem raziskujemo tudi sezname
udeležencev teh jezikovnih izobraževanj, pridobljene prek pregleda elektronske pošte
Agencije. Sekundarne podatke prikazujemo s proučevanjem analize dokumentov, gre za
interne podatke organizacije, ki ne predstavljajo podatkov zaupne narave in za katere smo
predhodno dobili soglasje direktorja, analiziramo jih s pomočjo metode deskripcije ali opisne
metode. Z njeno pomočjo navajamo podatke o tem, kako pogosto organizacija organizira
jezikovna izobraževanja, katere jezike se učijo zaposleni in kakšna je udeležba na tovrstnih
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jezikovnih izobraževanjih, s poudarkom na tem, kakšen hierarhični položaj zasedajo
intervjuvanci. Z odobritvijo uporabe zgolj teh informacij predstavljamo podatke o tem, za
koga so ta izobraževanja namenjena, koliko jezikovnih izobraževanj je bilo v posameznih
letih in katerih jezikov se intervjuvanci učijo. Iz seznamov udeležb na teh seminarjih
prikazujemo podatke o tem, kakšna je udeležba na tovrstnih izobraževanjih glede na
rangiranost zaposlenih, tako zaposlene razmejujemo v dve skupini, in sicer na tiste iz vrst
vodstva in tiste iz hierarhično nižje rangiranih delovnih mest. Zaradi varstva osebnih
podatkov imen ne navajamo, navajamo zgolj podatke o deležu zaposlenih, ki se udeležujejo
jezikovnih izobraževanj. Zaposlene prikazujemo ločeno v dve skupini, in sicer na vodje
sektorjev in zaposlene iz nižje rangiranih delovnih mest oz. njihove podrejene. Ker gre v tem
primeru za podatke, ki že obstajajo, predstavljajo torej nabor sekundarnih podatkov. Podatke
predstavljamo s pomočjo metode deskripcije ali opisne metode (Ivanko 2007, 7-17 po Kovač
idr. 2016, 13).
Sekundarne podatke predstavljajo nabor podatkov iz Excelovih preglednic (Agencija za
zavarovalni nadzor 2016; Agencija za zavarovalni nadzor 2017; Agencija za zavarovalni
nadzor 2018; Agencija za zavarovalni nadzor 2019č, Agencija za zavarovalni nadzor 2020b)
v katerih Agencija beleži vse evidence naročil za posamezna leta. Na ta način izvemo, da je
bil v letu 2016 organiziran jezikovni tečaj angleščine (Agencija za zavarovalni nadzor 2016).
V tem letu so se jezikovnega tečaja udeležili štirje zaposleni, nobeden od njih ni predstavljal
vodstvenega kadra, šlo je za osebe iz različnih sektorjev Agencije. Istega leta je sicer
Agencija organizirala tudi individualni jezikovni tečaj za zaposleno iz vodstvenega kadra.
Nadalje ugotavljamo, da v letu 2017 Agencija ni organizirala jezikovnih tečajev za širšo
skupino zaposlenih, temveč je organizirala zgolj individualni tečaj za zaposlenega iz vrst
vodstvenega kadra (Agencija za zavarovalni nadzor 2017). V omenjenih dveh primerih je šlo
za individualni jezikovni tečaj nemščine in francoščine (Agencija za zavarovalni nadzor 2016;
Agencija za zavarovalni nadzor 2017). V letu 2018 je Agencija zopet pričela z jezikovnimi
izobraževanji za širši spekter zaposlenih (Agencija za zavarovalni nadzor 2018). Tako je bil
tega leta organiziran jezikovni tečaj angleščine. Tečaja se je v tem letu udeležilo 23 oseb od
skupno 43 zaposlenih, torej več kot polovica zaposlenih. Objava seznama udeležbe na
jezikovnem tečaju zaradi varstva osebnih podatkov zaposlenih ni predvidena. Predstavljamo
zgolj strukturo udeležbe glede na hierarhični položaj zaposlenih, ta pokaže, da je delež tistih
iz vodstvenega kadra, ki se udeležujejo jezikovnih izobraževanj, znašal 38 %, medtem ko je
delež tistih, ki so prihajali iz hierarhično nižje rangiranih delovnih mest, znašal 57 %. V letu
2019 je Agencija ponovno organizirala jezikovni tečaj angleščine (Agencija za zavarovalni
nadzor 2019č). Tečaja se je udeležilo 19 od skupno 42 zaposlenih. Od tega je delež tistih iz
vodstvenega kadra, ki so se udeležili izobraževanj, znašal 57 % in delež tistih, ki so prihajali
iz hierarhično nižje rangiranih delovnih mest, 43 %.
V letu 2020 je Agencija organizirala tečaj angleščine (Agencija za zavarovalni nadzor 2020b).
Jezikovnega tečaja angleščine se je udeležilo 21 od skupno 41 zaposlenih, torej spet več kot
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polovica zaposlenih. Od tega je delež tistih iz vodstvenega kadra, ki so se udeležili
izobraževanj, ponovno znašal 57 % in delež tistih, ki so prihajali iz hierarhično nižje
rangiranih delovnih mest, 50 %. Zaradi spremenjenih razmer v času epidemije Covid-19 je bil
jezikovni tečaj prekinjen. V vmesnem času je Agencija nadaljevala z individualnim
jezikovnim tečajem angleščine z dvema zaposlenima iz vrst vodstva in enim zaposlenim iz
hierarhično nižje rangiranega delovnega mesta (Agencija za zavarovalni nadzor 2020b). Iz
omenjenih podatkov o skupinskih jezikovnih tečajih povzemamo, da se zaposleni, razporejeni
na nižje rangirana delovna mesta, v dokaj velikem številu udeležujejo tovrstnih izobraževanj.
Podatki o udeležbi kažejo, da je ta največja v letu 2018, to povezujemo z dejstvom, da
Agencija pred tem ni namenjala pretirane pozornosti izobraževanjem za širši spekter
zaposlenih. Udeležba v letu 2019 sicer upade, vendar se v letu 2020 zopet poveča.
Medtem se podatki za udeležbo vodstvenih kadrov na jezikovnih izobraževanjih iz leta v leto
izboljšujejo. Opazimo, da se seznami udeležencev jezikovnih tečajev povečini ne spreminjajo,
torej da je praksa, da se ene in iste osebe udeležujejo tovrstnih izpopolnjevanj. Poleg
omenjenega podatki kažejo na to, da gre povečini za jezikovna izobraževanja v obliki
skupinskih jezikovnih tečajev v izvedbi jezikovnih šol (Agencija za zavarovalni nadzor 2016;
Agencija za zavarovalni nadzor 2017; Agencija za zavarovalni nadzor 2018; Agencija za
zavarovalni nadzor 2019č, Agencija za zavarovalni nadzor 2020b). Za zaposlene, rangirane
za vodstvenim kadrom, se povečini organizirajo zgolj skupinski jezikovni tečaji angleščine,
medtem ko se za vodstveni kader organizirajo tudi individualna izobraževanja drugih jezikov.
Vidimo namreč, da je bilo tako v dveh primerih. Glede na rezultate sklepamo, da ima
angleščina dominanto vlogo pri jezikovnih izobraževanjih. Glede na proučevane sezname
sklepamo, da se povečini eni in isti zaposleni iz nižje rangiranih delovnih mest udeležujejo
tovrstnih izobraževanj in da je odstotek tistih, ki se ne odločijo za tovrstna izobraževanja,
kljub vsemu dokaj velik. Tudi med vodstvenim kadrom je slika udeležbe povečini enaka. V
povezavi s temo naše naloge menimo, da bi se Agencija morala osredotočiti tudi na omenjene
kadre, ki se ne udeležujejo jezikovnih izobraževanj. V strategiji Agencije (Agencija za
zavarovalni nadzor 2019c, 3) lahko preberemo, da ta sledi cilju učeče se organizacije, ki ga
sicer v veliki meri uresničuje, saj zaposlenim omogoča takšna in drugačna izobraževanja in
usposabljanja, ki so povečini vezana na strokovno področje njenega delovanja. Za jezikovna
izobraževanja pa po rezultatih iz let 2016 do 2017 ne namenja pretirane pozornosti, kar se
sicer v letu 2018 spremeni, vendar ne v smislu diverzifikacije načinov poučevanja in izbir
ciljnih jezikov, temveč povečini v enotne ustaljene načine in izbire jezikov (Agencija za
zavarovalni nadzor 2016; Agencija za zavarovalni nadzor 2017; Agencija za zavarovalni
nadzor 2018).
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Preglednica 7: Struktura jezikovnih izobraževanj
Število vseh
udeležencev

Delež
vodstvenega
kadra (v %)

2016

4

0

2016

1

100

0 Individualni
jezikovni
tečaj

Nemščina

2017

1

100

0 Individualni
jezikovni
tečaj

Francoščina

2018

23

38

57 Skupinski
jezikovni
tečaj

Angleščina

2019

19

57

43 Skupinski
jezikovni
tečaj

Angleščina

2020

21

57

50 Skupinski
jezikovni
tečaj

Angleščina

2020

3

2

Leto

Delež ostalih
Vrsta
zaposlenih izobraževanja
(v %)
100 Skupinski
jezikovni
tečaj

Individualni
1 jezikovni
tečaj

Tuji jezik

Angleščina

Angleščina

Vir: Agencija za zavarovalni nadzor 2016; Agencija za zavarovalni nadzor 2017; Agencija za
zavarovalni nadzor 2018; Agencija za zavarovalni nadzor 2019č; Agencija za zavarovalni nadzor
2020b.

7.2

Opredelitev vzorca

Naš izbor enot raziskave predstavljajo zaposleni na Agenciji za zavarovalni nadzor, in sicer so
to zaposleni, ki se udeležujejo jezikovnih izobraževanj ter predstavnika delodajalca. S
pomočjo omenjenega nabora oseb v kvotni vzorec bomo pridobili odgovore na vprašanja
intervjuja. Tovrsten vzorec nam bo lahko zagotovil podatke, ki so za namen naše raziskave
najbolj uporabni. Podatke analiziramo na osnovi analize vsebine (Easterby-Smith, Thorpe in
Lowe 2007, 148).
Z vprašanj, ki smo jih postavili v polstrukturiranem intervjuju smo pridobili obsežno količino
podatkov, tekst smo ustrezno kodirali in oblikovali v tri pomembnejše kategorije, ki jih
opisujemo v naslednjem poglavju. Kot že rečemo je v intervjujih sodelovalo 17 oseb, od tega
je bilo 6 oseb moškega spola in 11 oseb ženskega spola ter 6 oseb iz vrst vodstva ter 11 iz vrst
podrejenih, 1 predstavnik delodajalca je odgovarjal tudi na vprašanja udeležencev jezikovnih
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izobraževanj, drugi pa je sodeloval zgolj kot predstavnik delodajalca in nam je z odgovori na
vprašanja intervjuja zagotovil zgolj podatke z vidika organizacije.
Preglednica 8: Struktura kvotnega vzorca
Oseba

Oznaka osebe

Starostna skupina

Vodstvo
Vodja 1

A1

40–50 let

Vodja 2

A2

40–50 let

Vodja 3

A3

40–50 let

Vodja 4

A4

nad 50 let

Vodja 5

A5

nad 50 let

Podrejeni
Podrejeni 1

B1

20–30 let

Podrejeni 2

B2

30–40 let

Podrejeni 3

B3

40–50 let

Podrejeni 4

B4

40–50 let

Podrejeni 5

B5

40–50 let

Podrejeni 6

B6

40–50 let

Podrejeni 7

B7

40–50 let

Podrejeni 8

B8

nad 50 let

Podrejeni 9

B9

nad 50 let

Podrejeni 10

B10

nad 50 let

Podrejeni 11

B11

nad 50 let

Delodajalec
Oseba

Oznaka osebe

Starostna skupina

Pooblaščeni predstavnik

C1

40–50 let

Vodja kadrovske službe

C2

30–40 let

7.3

Izvedba intervjujev in vprašanja intervjuja

Intervjuje z zaposlenimi in predstavnikoma delodajalca smo izvedli v mesecu avgustu in
septembru 2020. Pred samo izvedbo smo intervjuvance povabili k sodelovanju preko službene
elektronske pošte. Upoštevali smo tudi etični vidik raziskave, to je pomenilo, da smo pridobili
pisna in ustna soglasja direktorja in ostalih intervjuvancev. Vse intervjuvance smo seznanili z
vsebino, namenom in cilji naše raziskave ter načinom zbiranja in analiziranja podatkov ter
njihovo hrambo, ob tem poudarjamo, da identitete udeležencev ne razkrivamo, vsa soglasja za
izvedbo omenjene raziskave hranimo v osebnem arhivu. Intervjuje smo snemali s pomočjo
snemalnika, o tem smo vsakega intervjuvanca posebej obvestili in jim zagotovili, da se bodo
podatki uporabili zgolj za namen lažjega prepisa zbranih podatkov raziskave, prav tako so bili
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intervjuvanci seznanjeni s tem, da se bodo avdio posnetki po prepisu izbrisali. Za namene
polstrukturiranega intervjuja smo intervjuvancem postavili vprašanja odprtega tipa, ki smo
jim dodali dodatna podvprašanja, z njimi smo namreč intervjuju zagotovili večjo zanesljivost
in veljavnost. Z vsakim smo izvedli individualni intervjuju, ki je trajal od pol ure do ene ure.
V raziskavo smo zajeli zaposlene na Agenciji, ki so se udeleževali jezikovnih izobraževanj na
Agenciji ter dva predstavnika Agencije, saj je bil namen naše raziskave raziskati pomembnost
jezikovnega izobraževanja tako za organizacijo kot tudi za njene zaposlene, s poudarkom na
njihovem zaposlitvenem statusu. K raziskavi smo povabili 18 oseb, odzvalo se jih je 17, z
odgovori smo pridobili obsežne količine opisnih oz. besedilnih podatkov. Zbrane podatke
analiziramo s pomočjo metode analize vsebine (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 148).
V intervjujih smo zastavili vprašanja navedena spodaj, ki so jim sledila tudi podvprašanja.
Vprašanja za intervju za udeležence jezikovnih izobraževanj
 V katero starostno skupino spadate (od 20–30, od 31–40, od 41–50, od 50 dalje) katero
stopnjo izobrazbe imate zaključeno (navedba izobrazbe) in kakšen zaposlitven položaj
zasedate?
 Kakšne vrste jezikovnih izobraževanj se udeležujete? (podvprašanje: Kakšen dostop do
jezikovnih izobraževanj imate?)
 Kaj vpliva na vašo željo po vključitvi v jezikovna izobraževanja? (podvprašanje: Ali so to
zahteve delodajalca, ali se vključujete zaradi pridobitve novih znanj, ali želite doseči večjo
uspešnost pri delu, ali želite izboljšati svojo izobrazbeno raven jezika, ste pri tem osebno
motivirani, ali gre pri vključevanju tudi za željo po večji uspešnosti in uveljavitvi v
družbi, ali razmišljate tudi o možnosti prezaposlitve, ali vam vključevanje v jezikovna
izobraževanja predstavlja boljše možnosti za vzdrževanje družabnih stikov?)
 Kako poglabljate in obnavljate jezikovna znanja? Ali je to samo v okviru službe, ali
jezikovna znanja obnavljate tudi v privatnem življenju? Kako jezikovna znanja utrjujete v
privatnem življenju? (podvprašanje: Ali berete tujo literaturo, tuje časopise in revije. Ali
spremljate tuje televizijske programe, ali gledate tujejezične filme? Ali poslušate tuje
radijske programe in tujo glasbo? Ali se samoiniciativno učite tujih jezikov?)
 Kakšno vlogo pripisujete jezikovnim izobraževanjem, kako si v povezavi s tem razlagate
pojem vseživljenjsko jezikovno izobraževanje. Kdaj ste pričeli z učenjem tujih jezikov in
katerih? (podvprašanje: Kje ste pridobili največ jezikovnih znanj? (v šoli/na fakulteti/v
službi/v privatnem okolju)
 Kateri tuji jeziki so vam blizu, s tem mislimo standardno rabo jezikovnih zmožnosti v
praksi? Kateri tuji jeziki so pomembni pri vašem delu v službi?
 Kakšni so vaši plani za prihodnost glede jezikovnih izobraževanj? (podvprašanje: Ali se
nameravate učiti kakšnih novih tujih jezikov ali zgolj obnavljati in nadgrajevati obstoječa
znanja? Na kakšen način nameravate poglabljati in osvajati nova jezikovna znanja?)
 Kako ste zadovoljni s ponujenim nabor jezikovnih izobraževanj na Agenciji?
(podvprašanje: Kaj menite o organizaciji jezikovnih tečajev drugih tujih jezikov?) Kakšne
prednosti opažate po zaključenih jezikovnih izobraževanjih pri vašem službenem delu?
Kakšne so prednosti znanj večih tujih jezikov v privatnem življenju?
Vprašanja za intervju za predstavnika delodajalca
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 Kakšne vrste jezikovnih izobraževanj organizira Agencija? Kako je z dostopnostjo do teh
izobraževanj?
 Koliko časa že organizirate tovrstna jezikovna izobraževanja?
 Kakšno vlogo pripisuje Agencija jezikovnim izobraževanjem? (podvprašanje: Kateri je
poglavitni razlog organizacije jezikovnih izobraževanj?) Kakšen pomen se pripisuje
znanju tujih jezikov pri izbiri novih kadrov? (podvprašanje: Katere jezike ponavadi
zahtevajo razpisi za nova delovna mesta?)
 S katerimi tujimi jeziki se zaposleni na Agenciji največkrat srečujejo (na službenih
potovanjih, sestankih)?
 V strategiji Agencije je poudarjeno, da Agencija sledi cilju in konceptu učeče se
organizacije, kaj to konkretno pomeni v praksi oziroma kako si Agencija razlaga omenjen
koncept?
 Kakšne so po vašem mnenju koristi jezikovnih izobraževanj med zaposlenimi?
(podvprašanje: Kakšne prednosti opažate pri zaposlenih?)
 Kakšne so prioritete Agencije v povezavi s tovrstnimi izobraževanj v prihodnosti?
(podvprašanje: Ali se predvideva organizacija kakšnega drugega tujega jezika?) Kaj so po
vašem mnenju koristi vlaganja finančnih sredstev v jezikovna izobraževanja za Agencijo?
7.4

Raziskovalna vprašanja

S pomočjo empiričnega dela raziskave predstavljamo konkretne in temeljne podatke, ki so
ključni za razjasnitev problema naše naloge. Na osnovi raziskovalnih vprašanj izpeljujemo
nekaj ključnih vprašanj odprtega tipa za izvedbo polstrukturiranega intervjuja. V nadaljevanju
zato navajamo raziskovalna vprašanja iz zasnove naše naloge, izpeljana iz namena in ciljev te
naloge.


RV1: Kakšen pomen pripisuje jezikovnim izobraževanjem Agencija kot delodajalec in
kakšnega zaposleni?



RV2: Kakšne prednosti, slabosti in potrebe na področju jezikovnih izobraževanj
identificirajo intervjuvanci?



RV3: Kako se koncept vseživljenjskega jezikovnega izobraževanja uresničuje na primeru
Agencije?

7.5

Analiza podatkov

Primarne podatke, ki smo jih pridobili s polstrukturiranimi intervjuji, analiziramo z metodo
analize vsebine. Omenjen tip intervjuja nam zagotavlja nabor obsežnih podatkov, ki jih
ustrezno kodiramo, pomensko podobne kode pa združujemo v ustrezne kategorije. Glavna nit
našega raziskovanja je usmerjena v proučevanje uresničevanja koncepta vseživljenjskega
jezikovnega izobraževanja na primeru izbrane Agencije in v raziskavo pomembnosti
jezikovnih izobraževanj tako za organizacijo kot tudi njene zaposlene. Glavne poudarke
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vprašanj intervjujev izpostavljamo v analizi vsebine, v kateri navajamo tri pomembnejše
kategorije.

7.6

Omejitve raziskave

Omejitve raziskave so vsebinske in metodološke.
Vsebinske omejitve so:
Usmerili smo se le na jezikovna izobraževanja, ker so bila tovrstna izobraževanja glavna tema
naše magistrske naloge.
Metodološke omejitve so:
Posploševanje izven te študije primera ni možno, lahko pa rezultati in ugotovitve služijo kot
osnova za proučevanje v drugih organizacijah.
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8

ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV

V nadaljevanju analiziramo podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo izvedenih
polstrukturiranih intervjujev. Pri predstavitvi odgovorov intervjuvancev uporabljamo izraz
intervjuvanec zapisan v moškem spolu, ki nevtralno predstavlja oba spola, odgovori so
razvrščeni na intervjuvance skupine A – predstavniki vodstva, B – predstavniki zaposlenih in
C – predstavnika delodajalca/odločevalca. V mesecu avgustu in septembru 2020 smo izvedli
skupno 17 intervjujev, od tega je bilo 6 intervjuvancev pripadnikov moškega spola in 11
ženskega spola. Vodstven kader je predstavljalo 6 oseb in podrejen kader 11 oseb, 1
predstavnik delodajalca je odgovarjal tudi na vprašanja zaposlenih, drugi pa je sodeloval zgolj
kot predstavnik delodajalca in nam je z odgovori na vprašanja intervjuja zagotovil zgolj
podatke z vidika organizacije. Omenjeni tip intervjuja nam je zagotovil nabor obsežnih
podatkov, ki smo jih nato kodirali, pomensko podobne kode pa smo združili v tri
pomembnejše kategorije:
 pomen jezikovnih izobraževanj v izbrani javni organizaciji,
 potrebe, koristi in slabosti jezikovnih izobraževanj,
 udejanjanje vseživljenjskega jezikovnega izobraževanja v izbrani javni organizaciji.

8.1

Pomen jezikovnih izobraževanj v izbrani javni organizaciji

Vključevanje zaposlenih v evropske in mednarodne organe ter združenja je ključno za
uspešno delovanje Agencije, med drugim zaradi pridobivanja novih znanj in informacij
(Agencija za zavarovalni nadzor 2020a, 93). Sodelovanje zaposlenih v tovrstnih organih in
združenjih, bodisi prek raznih službenih poti, poslovnih sestankov ali zgolj izmenjave
informacij, od zaposlenih v prvi vrsti zahteva dobro poznavanje tujih jezikov, ki se v praksi
lahko uresničuje predvsem z možnostmi, ki jih delodajalec dopušča glede jezikovnih
izobraževanj. Jezikovna izobraževanja so postala nujna aktivnost tako za Agencijo kot tudi
njene zaposlene. Letnar in Širok (2014, 44) ugotavljata, da ne glede na starost delovno
aktivne populacije spremembe, ki se vršijo v poklicnem svetu, ustvarjajo med drugim tudi vse
večje zahteve po jezikovnih znanjih in spretnostih. Agencija po eni strani potrebuje strokovno
kompetenten kader, ki je sposoben sodelovanja z organizacijami v tujini. Zaposleni pa se po
drugi strani dnevno soočajo z različnimi delovnimi nalogami, ki od njih prav tako zahtevajo
znanje vsaj enega tujega jezika, ki je povečini angleščina.
Intervjuvance smo povprašali, kakšno vlogo pripisujejo jezikovnim izobraževanjem, in kako
si v povezavi s tem razlagajo pojem vseživljenjsko jezikovno izobraževanje. Pri tem smo
želeli raziskati tako pomen, ki ga jezikovnim izobraževanjem pripisujejo zaposleni, kot tudi
sama Agencija. Zaposleni so izpostavili pomembnost jezikovnih izobraževanj predvsem z
vidika prilagajanja nenehnim spremembam, ki se vršijo na globalnem trgu, v smislu
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proaktivnega odzivanja tudi na način učenja nematernih jezikov. Intervjuvanec B3 je podal
zanimivo izjavo : »Če ne prakticiraš jezika vseskozi in če ga vseskozi ne uporabljaš, na ta
način ne izboljšuješ svojega besednega zaklada in znanja ne obnavljaš in nadgrajuješ.« (B3a1)
Intervjuvanec A4 je izpostavil naslednje: »Okolje, v katerem živimo, globalizacija nas je
potisnila v fazo, ko brez tujega jezika ne gre, če hočeš potovati, priti do nekih informacij.«
(A4a1) Ne spreminja pa se zgolj okolje v katerem živimo, temveč so spremembam podvrženi
tudi tuji jeziki. Da bi sledili temu, je potrebno jezik nenehno obnavljati in nadgrajevati.
Intervjuvanec B11 je povedal: »Glavni smisel je, da ne zarjaviš, da neprestano uporabljaš
jezik, si stalno v stiku z njim in ga obnavljaš.« (B11a1)
Predstavnika Agencija sta nam na vprašanje o vlogi jezikovnih izobraževanj odgovorila, da so
jezikovna izobraževanja zelo pomembna za učinkovito delo Agencije, saj je pri svojem
poslovanju tesno povezana z mednarodnim okoljem, to seveda zahteva suverena znanja tujega
jezika, kar v konkretnem primeru Agencije pomeni uporabo znanj angleškega jezika.
Intervjuvanec C1 nam je povedal: »Potrebno je glede na vpetost Agencije v mednarodno
okolje, da zaposleni suvereno komunicirajo v jeziku, ki je uradni jezik, torej angleščina.«
(C1a4) Prav tako nam je intervjuvanec C1 povedal: »Zaenkrat bo Agencija ostala na isti ravni
glede finančnih vložkov.« (C1a1) V poslovnem svetu je angleščina najbolj razširjen jezik ali
tako imenovana lingua franca med tujimi jeziki (Didiot-Cook, Gauthier in Scheirlinckx 2000,
14; Krope in Granda 2016, 74; Melitz 2018, 4). Drugi intervjuvanec C2 je izpostavil
naslednje: »Vseživljenjsko jezikovno učenje je izrednega pomena na ravni Agencije in mu
daje pri letnem načrtovanju izobraževanj velik pomen.« (C2a1) Predstavnika Agencije
izpostavljata predvsem znanje angleščine, aktivno znanje se namreč predvideva tudi pri
razpisnih kriterijih za nova delovna mesta, intervjuvanec C2 je povedal: »Vsi razpisi za
delovna mesta Agencije zahtevajo aktivno znanje angleškega jezika.« (C2c5) Precejšnje
potrebe po znanju tujih jezikov v podjetjih izpostavljajo med drugim tudi naslednji avtorji.
Beadle idr. (2015, 23) navajajo, da naj bi kar petina do četrtina delovnih mest zahtevala
visoko stopnjo znanja tujega jezika, kar se odraža tudi v zahtevah razpisnih pogojev za
zasedbo delovnih mest. Podobne ugotovitve izpostavi tudi Goriškova (2012, 28), znanje tujih
jezikov je namreč odločilen dejavnik zaposljivosti neke osebe, v večini slovenskih podjetij je
sicer angleščina prepoznana kot najbolj zaželen jezik na delovnem mestu. V raziskavi avtorice
Poljak (2017, 25), ki je za vzorec vzela 52 slovenskih podjetij, so rezultati pokazali, da se
podjetja hitreje odločijo za zaposlitev kandidata, ki ima ustrezna znanja tujega jezika, in da je
najpogosteje zahtevano znanje angleščine in nemščine.
Spoznali smo torej, da se jezikovnim izobraževanjem pripisuje pomembna vloga tako s strani
zaposlenih kot tudi Agencije, saj se vsi zavedajo, da so jezikovna izobraževanja ključnega
pomena za uspešnost pri delu. Vasletova (2011, 33) ugotavlja, da se slovenska podjetja
zavedajo pomena znanja tujih jezikov in jezikovnih izobraževanj. Da bi sledili napredku
moderne družbe je potrebno jezikovna znanja nenehno obnavljati in dopolnjevati, pri tem pa
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se je potrebno zavedati, da se aktivnosti v tej smeri pričakujejo tako od posameznikov na
individualni ravni kot tudi od organizacije na kolektivni ravni.
Z analizo teksta odgovorov intervjuvancev smo ugotovili, da razlikovanj v povezavi z
hierarhičnim položajem, ni zaznati. Temu pritrjuje tudi raziskava Horvath idr. (2012, 89), ki
govori o tem, da se potrebe po znanju tujih jezikov v javnem sektorju ne razlikujejo glede na
to, kakšen položaj zaseda oseba. Ista raziskava navaja tudi slednje: »Znanja tujih jezikov ne
potrebujejo le vodilni kadri, temveč tudi svetovalci, višji svetovalci, sekretarji in državni
sekretarji ter javni uslužbenci pri uradnem delovanju s tujci in zaposleni na področju
mednarodnega sodelovanja.« (Horvath idr. 2012, 89)

8.2

Potrebe, koristi in slabosti jezikovnih izobraževanj

Do tega podpoglavja smo spoznali zgolj pozitivno plat, ki jo intervjuvanci pripisujejo pomenu
jezikovnih izobraževanj. V nadaljevanju tega podpoglavja bomo te pozitivne poglede
intervjuvancev zaokrožili v koristi, hkrati s tem pa si bomo pogledali tudi morebitne potrebe
in slabosti jezikovnih izobraževanj.
Najprej se bomo osredotočili na prednosti oz. koristi, ki jih izpostavljajo intervjuvanci.
Intervjuvance smo povprašali, kakšne prednosti opažajo pri opravljanju njihovega službenega
dela po tem, ko zaključijo z jezikovnimi izobraževanji. Intervjuvanci so poudarili, da so
glavne prednosti povezane predvsem s pisnim in govornim sporazumevanjem ter tudi bralnim
razumevanjem. Intervjuvanci navajajo, da so bolj samozavestni, imajo manj treme in so zato
tudi bolj sproščeni pri govorjenju. Intervjuvanec A1 je izpostavil: »Po opravljenih jezikovnih
izobraževanjih se izboljša izražanje na sestankih, saj se govorna komunikacija izboljša, imaš
tudi večjo samozavest pri govorjenju.« (A1a1) Intervjuvanec B4 je povedal naslednje: »Potem
je treba izpostaviti tudi boljšo kvaliteto odgovorov, pogovorov in same vsebine.« (B4a2)
Prednosti obiskovanja jezikovnih tečajev se po mnenju intervjuvancev kažejo tudi v pisni
komunikaciji, v smislu lažjega, hitrejšega in strokovno korektnejšega oblikovanja pisnih
dopisov, predvsem zaradi večje širine besednega zaklada in boljšega poznavanja slovničnih
pravil. Intervjuvanec B2 je o prednostih jezikovnih izobraževanj podal zanimivo izjavo:
»Pridobivanje strokovnih izrazov v povezavi s službenim delom, pravilnejše oblikovanje
dopisov in pravilno izražanje.« (B2a1) Intervjuvanec B7 je povedal naslednje: »Hitreje
oblikujem elektronska sporočila, saj dosti manj časa porabim za slovnico, hkrati pa z
izobraževanjem izboljšam tudi besedišče.« (B7a1) Eden od predstavnikov Agencije,
intervjuvanec C1 je povedal: »Zaposleni na Agenciji so v stalnem stiku z angleščino, zato
hoče Agencija s tovrstnimi izobraževanji izboljšati komunikacijsko sliko Agencije navzven,
predvsem v pogledu pisnih izdelkov.« (C1a1) Eden od intervjuvancev je izpostavil tudi
prednost glede bralnega razumevanja, saj da zaradi obiskovanja jezikovnih izobraževanj
hitreje preuči delovna gradiva. V tem delu smo intervjuvance poleg prednosti, ki jih opažajo
pri opravljanju službenega dela, povprašali tudi o prednostih poznavanja večjega števila tujih
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jezikov v privatnem življenju. Intervjuvanci so poudarili, da so prednosti znanj večjega
števila tujih jezikov povezane z globjim razumevanjem jezika in kulture, intervjuvanec A1 je
povedal: »Učenje jezika ti da neko večjo širino dojemanja, med drugim tudi kulture jezikov.«
(A1b1) Intervjuvanci so večji nabor znanj tujih jezikov povezovali tudi z lažjim
navezovanjem socialnih stikov, intervjuvanec B4 je povedal naslednje: »Odpirajo se ti
možnosti navezovanja in širjenja osebnih in poslovnih stikov.« (B4b1) Pet intervjuvanih oseb
je izpostavilo boljše zaposlitvene priložnosti, eden od njih, intervjuvanec A5 je povedal
slednje: »S tem, ko obvladaš vsaj dva tuja jezika, si dosti bolj konkurenčen tudi v okviru tvoje
stroke.« (A5b1) Štirje intervjuvanci so izpostavil tudi boljši dostop do tuje literature ter dve
intervjuvani osebi lažji dostop do potovanj.
V tem delu se osredotočamo na morebitne slabosti jezikovnih izobraževanj. Intervjuvance
smo povprašali o tem, kako so zadovoljni s ponujenim nabor jezikovnih izobraževanj na
Agenciji. V teh vprašanjih smo želeli razjasniti poglede intervjuvancev glede same dostopnost
do individualnih in skupinskih jezikovnih izobraževanj in njihovega sprejemanja ene ali druge
oblike izobraževanja. Štirje intervjuvanci so izpostavili, da jim skupinski jezikovni tečaji ne
ustrezajo, da bi se raje udeležili individualnih jezikovnih tečajev, v kolikor bi imeli to
možnost, bodisi zaradi tega, ker se zavedajo razlik v znanju, bodisi zaradi treme po
izpostavljanju znotraj skupine. Intervjuvanec B2 je povedal: »Jaz, če imela možnost, bi šla
rajše na individualno, zato ker se znanja znotraj Agencije zelo razlikujejo.« (B2c1) Spet drugi
izpostavljajo, da je pomembno, da skupinska izobraževanja potekajo v manjših skupinah, da
imajo vsi udeleženci izobraževanj možnost, da lahko sodelujejo in da so zaradi majhnosti
skupine lažje povežejo in imajo manj treme pri govorjenju, da pa so si seveda ljudje različni
in da nekateri težje pridejo do besede. Intervjuvanec B6 je povedal slednje: »Ustrezajo mi
skupinski jezikovni tečaji, sploh ker so manjše skupine, je pa dejstvo, da so v skupini eni bolj
zgovorni kot drugi in večkrat pridejo na vrsto.« (B6c1) Z omenjenim vprašanjem smo pri
dveh intervjuvanih osebah naleteli tudi na nekaj slabe volje. Eden je namreč izpostavil, da
politika dostopnosti do ene ali druge vrste izobraževanj ni jasno določena. Intervjuvanec B4
izpostavlja: »Ne vem pa, koliko časa imam odobreno individualno izobraževanje, glede na to,
da nisem vodja, sem področni sekretar in ne vem, kakšna bo politika glede tega.« (B4c1)
Intervjuvanec B7 je izrazil nezadovoljstvo s samim dostopom do jezikovnih izobraževanj, po
njegovem mnenju so nekateri zaposleni priviligirani pred drugimi, ob tem je povedal
naslednje: »Meni ustrezajo skupinski, se pa sprašujem, zakaj imajo nekateri individualna, če
imamo ostali skupinsko.« (B7c1)
V zadnjem delu se osredotočamo na potrebe zaposlenih glede jezikovnih izobraževanj.
Intervjuvance smo povprašali kaj menijo o organizaciji jezikovnih tečajev drugih tujih
jezikov, ne zgolj jezikovnih tečajev angleščine, kar smo ugotovili v sklopu analiziranja
dokumentarnega gradiva. Velika večina zaposlenih, kar 10 intervjuvancev, nam je odgovorilo,
da je učenje angleščine dovolj, saj je to za njihove potrebe dovolj. Tako eden od
intervjuvancev B11 navaja: »Menim, da je za službeno delo angleščina dovolj.« (B11č1),
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medtem ko je intervjuvanec A2 podal naslednjo zanimivo izjavo: »Mislim, da ne potrebujemo
drugih tujih jezikov, tisti, ki ima željo po drugem tujem jeziku, je to bolj v njegovem
privatnem interesu.« (A2č1) Štirje intervjuvanci so izrazili potrebo po učenju nemščine kot
drugega tujega jezika, eden od njih, intervjuvanec B8 je povedal naslednje: »Ustrezalo bi mi,
če bi Agencija organizirala tudi jezikovni tečaj nemščine, zaradi tega ker se pri delu soočamo
tudi z nemško zakonodajo, prav tako je veliko podružnic na našem trgu iz nemško govorečih
področij.« (B8č1) Eden od intervjuvancev je izpostavil potrebo po učenju italijanščine. O
stališču glede potreb Agencije o organizaciji kakšnega drugega tujega jezika smo povprašali
tudi predstavnika Agencije. Odgovor je bil, da se v splošnem organizacija drugega tujega
jezika ne predvideva, razen v kolikor bi se izkazala določena potreba. Intervjuvanec C1 je
povedal slednje: »Če bi se izkazala potreba, bi bili odprti tudi za to, mogoče edino za
posamezne sektorje, na primer pravnemu sektorju bi ponudili jezikovno izobraževanje v
nemščini.« (C1č2) Predstavnika Agencije sta glede potreb izpostavila tudi politiko glede
dostopnosti samih izobraževanj, intervjuvanec C1 je podal slednjo izjavo: »Ko se izkaže, da
ima nekdo potrebo po fokusiranem znanju, ima možnost ne glede na delovno mesto, da se mu
ponudi tudi individualno izobraževanje.« (C1č3)
Spoznali smo torej prednosti jezikovnih izobraževanj, ki jih identificirajo intervjuvanci z
vidika poklicnega in zasebnega življenja. Z vidika prednosti v poklicnem življenju smo
spoznali, da intervjuvanci jezikovna izobraževanja povezujejo predvsem z boljšim pisnim in
govornim sporazumevanjem, v smislu bolj samozavestne rabe jezikovnih zmožnosti v praksi
ter lažje, hitrejše in strokovno ustreznejše priprave pisnih dopisov. Poleg tega pa se prednosti
povezujejo tudi z boljšim bralnim razumevanjem, v smislu hitrejše obravnave delovnih
gradiv. Z vidika zasebnega življenja so intervjuvanci prednosti povezovali predvsem z
globjim razumevanjem jezika in kulture, lažjim navezovanjem socialnih stikov, boljšimi
zaposlitvenimi priložnostmi ter boljšim dostopom do tuje literature in potovanj. Slabosti, ki so
jih definirali intervjuvanci so bile povezane predvsem z dostopnostjo do individualnih
jezikovnih izobraževanj. Izpostavljeno je bilo, da bi se nekateri veliko raje udeležili
individualnih jezikovnih izobraževanj, bodisi zaradi tega, ker se zavedajo razlik v znanju
jezika in treme po izpostavljanju znotraj skupine, bodisi zaradi velikosti skupine in problema
vključevanja vseh udeležencev v pogovor. Poleg tega smo s tem sklopom zajeli tudi nekaj
pereče tematike, saj je bilo izpostavljeno, da politika dostopnosti jezikovnih izobraževanj ni
jasno definirana, prav zato naj bi bili nekateri zaposleni bolj priviligirani v primerjavi z
drugimi. Pri analiziranju potreb intervjuvancev smo spoznali, da je velika večina zaposlenih
zadovoljna s ponujenimi jezikovnimi tečaji angleščine ter da drugih tujih jezikov ne
potrebujejo. Štirje intervjuvanci so izrazili željo, da bi se poleg angleščine učili tudi nemščine,
eden od intervjuvancev pa italijanščine. O potrebah smo povprašali tudi predstavnika
Agencije in dobili odgovor, da se v splošnem organizacija drugega tujega jezika, razen
angleščine ne predvideva, da pa je Agencija odprta tudi za to možnost. Hkrati s tem smo
dobili tudi odgovor glede same politike dostopa do individualnih jezikovnih izobraževanj, ki
definira, da so tovrstna izobraževanja dostopna vsem zaposlenim, v kolikor se izkažejo
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potrebe po bolj specifičnih znanjih. Podporo našim rezltatom pritrjujeta tudi naslednji
raziskavi. V raziskavi avtorice Gorišek (2012, 26), ki je analizirala zaželenost tujih jezikov
med 81 slovenskimi podjetji, povečini mednarodno usmerjenih, so rezultati pokazali, da je
najbolj zaželena prav angleščina, sledijo ji nemščina, srbohrvaščina, italijanščina, ruščina,
francoščina, španščina in madžarščina. Raziskava, ki so jo opravili Horvath idr. (2012, 89), je
odkrila naslednje: »Organizacije z nad 30 zaposlenimi (npr. ministrstva in organi v sestavi
ministrstev) imajo za polovico več potreb po znanju angleščine kot nemščine.«

8.3

Udejanjanje koncepta vseživljenjskega jezikovnega izobraževanja na Agenciji

V tem podpoglavju spoznavamo, kako se koncept vseživljenjskega jezikovnega izobraževanja
udejstvuje v praksi. Spoznavamo potek vseživljenjskega učenja intervjuvancev, z vidika
preteklega, sedanjega in prihodnjega jezikovnega izobraževanja.
V prvem delu smo intervjuvance povprašali o njihovi pretekli jezikovni poti, in sicer nas je
zanimalo kdaj so pričeli z učenjem tujih jezikov in katerih. Vsi intervjuvanci so navajali, da
so z učenjem tujih jezikov pričeli v osnovni šoli, kar 15 intervjuvancev je odgovorilo, da so v
osnovnošolskem obdobju pričeli z učenjem angleščine. Velika večina, kar 12 intervjuvancev
se je poleg angleščine učila tudi srbohrvaščine. Štirje so navedli tudi učenje nemščine v tem
obdobju, en intervjuvanec pa tudi učenje italijanščine. V srednješolskem obdobju je 15
intervjuvancev nadaljevalo z učenjem angleščine, ki se ji je pridružilo tudi učenje nemščine
pri kar 11 intervjuvancih ter učenje italijanščine pri dveh intervjuvancih. Zatem smo
intervjuvance povprašali o učenju tujih jezikov v kasnejših obdobjih življenja, trije so navedli,
da se v kasnejšem obdobju niso učili nobenih tujih jezikov. Večina je sicer nadaljevala zgolj z
učenjem angleščine, šest intervjuvancev je navedlo, da so se učili tudi drugih tujih jezikov
poleg angleščine, od tega trije nemščine in trije italijanščine, eden od teh treh tudi
portugalščine. Ena intervjuvana oseba je navedla učenje italijanščine, portugalščine in
španščine.
V drugem delu tega sklopa nas je zanimala trenutna jezikovna pot, intervjuvance smo
povprašali ali jezikovna znanja obnavljajo zgolj v službenem ali tudi v privatnem življenju, v
tem smislu nas je zanimalo na kakšne neformalne načine utrjujejo jezikovna znanja. Zgolj
intervjuvanec B11 je navedel: »Jezikovna znanja angleščine prodobivam zgolj v okviru
službe.« (B11b1) Vsi ostali so navajali, da se tujih jezikov neformalno učijo tudi v privatnem
okolju. Intervjuvanci so v večini navajali, da berejo tujo literaturo in leposlovje, tuje
strokovne in poljudne članke in časopisje ter gledajo razne tuje televizijske programe, serije in
filme brez ali z angleškimi podnapisi. Intervjuvanec A4 je navedel: »V privatnem življenju
poslušam londonski radio X...« (A4b1) Intervjuvanec B6 je povedal: »Na telefonu imam
naloženo aplikacijo Audible, kjer avtorji berejo svoje knjige in na ta način redno poslušam
angleške knjige.« (B6b1) Ena intervjuvana oseba je povedala, da v privatnem življenju
obiskuje jezikovni tečaj nemščine. Intervjuvanec A3 je povedal: »Res pa je, da smo doma
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bilingual family in se z ženo pogovarjam v angleščini in slovenščini, otroci pa se z njo
pogovarjajo v portugalščini.« (A3b2) Podporo analizi teksta odgovorov na vprašanja
intervjuja služijo tudi naslednji citati in izsledki ostalih avtorjev. Neformalno izobraževanje se
povezuje s priložnostnim ali izkustvenim učenjem, za katerega velja: »Ni nujno, da je
namerno, zato tudi ni nujno, da ga posamezniki prepoznajo kot tisto vrsto učenja, ki prispeva
k njihovemu znanju in spretnostim.« (Devjak in Zgaga 2007, 122) Raziskava avtorice Bizjak
(2010, 82) je odkrila, da je televizija najbolj pogost medij neformalnega učenja, poleg nje pa
posamezniki neformalna znanja tujega jezika pridobivajo tudi s pomočjo poslušanja tuje
glasbe, tujih radijskih postaj, zvočnih posnetkov, prek socialnih stikov, poslovnih ali zasebnih
potovanj, branja tuje literature in tujih spletnih člankov. Ugotovitve raziskave Mohorčič
Špolar idr. (2005, 42) navajajo: »Največji deleži vključenih v dve ter v tri ali več neformalnih
izobraževanj so v storitvenih dejavnostih (državne in družbene storitve, elektrogospodarstvo
ter finance, zavarovalništvo in poslovne storitve).«
V tretjem delu smo se osredotočili na prihodnost jezikovnih izobraževanj intervjuvancev. Vsi
intervjuvanci so navajali, da imajo v načrtu nadaljna jezikovna izobraževanja. Pet
intervjuvanih oseb je navedlo, da zgolj v okviru službe, osem pa tudi v privatnem življenju.
Kar šest jih je poudarilo, da razmišljajo o učenju novih tujih jezikov. Intervjuvanec B5 je
podal naslednjo izjavo: »Zaenkrat je to samo obnavljanje obstoječih znanj v okviru službe, na
stara leta si dopuščam možnost učenja kakšnega drugega tujega jezika.« (B5c1) Intervjuvanec
B8 je povedal: »Nameravam se učiti francoščine, ko bom v pokoju.« (B8c1) V tem delu smo
intervjuvance povprašali tudi o njihovi doseženi stopnji izobrazbe. Iz odgovorov smo
izvedeli, da imajo intervjuvanci pridobljeno vsaj sedmo ali celo osmo stopnjo izobrazbe.
Iz vseh treh sklopov smo spoznali, da ima večina intervjuvancev znanje več kot enega tujega
jezika, predvsem so intervjuvanci navajali angleščino, nato so sledile srbohrvaščina,
nemščina, italijanščina itd. Razlikovanja glede na število tujih jezikov, ki jih posameznik
govori v povezavi z njegovim hierarhičnim položajem, nismo zaznali. Vseživljenjsko učenje
tujih jezikov se je pri večini začelo v osnovni šoli, večinoma so navajali, da so se učili dva
tuja jezika, ki so ju nato nadaljevali tudi v srednji šoli. Na fakultetah so mnogi navajali, da so
se učili zgolj enega jezika, ki je bil povečini angleščina, razen če so imeli možnost izbire in so
v tem primeru raje izbrali kakšen drugi tuji jezik. Trije intervjuvanci so navedli, da se v času
študija niso učili tujih jezikov. To gre povezati z njihovo usmeritvijo na naravoslovni tip
študija. Kar nekaj intervjuvancev je navajalo, da so poleg rednega izobraževanja obiskovali
tudi jezikovne tečaje v prostem času. Tudi glede načrtov za prihodnost učenja tujih jezikov so
odgovori intervjuvancev spodbudni, saj jih mnogi povezujejo z utrjevanjem obstoječega
števila tujih jezikov in tudi učenjem novih tujih jezikov.
Iz vseh odgovorov lahko torej povzamemo, da se koncept vseživljenjskega učenja zaposlenih
na Agenciji uspešno realizira v praksi, saj se intervjuvanci zavedajo pomena in pomembnosti
znanja tujih jezikov tako za uspešno poklicno pot kot tudi privatno življenje, ter da se potrebe
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po učenju tujih jezikov ne razlikujejo glede na zaposlitveni položaj zaposlenega in tudi ne
glede na stopnjo pridobljene izobrazbe, ki je na Agenciji zelo dobra. Vsi intervjuvanci imajo
zaključeno terciarno izobraževanje. Velika večina ima po Uredbi o uvedbi in uporabi
klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport 2020d) raven izobrazbe 7, pet udeležencev ima celo raven izobrazbe 8/2. Ti
podatki nam kažejo, da so intervjuvanci visoko izobraženi. Povezavi med doseženo stopnjo
izobrazbe in vključitvijo v izobraževanje pritrjuje tudi raziskava, ki so jo opravili Mohorčič
Špolar idr. (2005, 41), ki govori o tem, da se v neformalna izobraževanja vključuje največji
delež oseb, ki spadajo pod bolje izobraženo populacijo. Znanja tujih jezikov so dobrodošla
tako za potrebe poklica, kot tudi privatnega življenja, Zverova (2012, 63) govori o tem, da
znanja tujih jezikov posameznikom tako v privatnem kot tudi poklicnem svetu odpirajo
mnoga vrata. »Jezik ni le šolski predmet, temveč nekaj, kar je danes nujno potrebno in nam
pomaga pri razvoju samozavesti, komunikacijskih sposobnosti ter je ključ do zaposlitve v
tujini in bogatejšega življenja doma.« (Zver 2012,63)
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ZAKLJUČEK

Evropska unija je prostor, kjer se srečujejo in združujejo številne kulture in jezikovne
skupine, ki so med seboj povezane v enoten notranji trg. Znotraj tega trga poteka prost pretok
ljudi, blaga in storitev ter kapitala, hkrati pa se članicam odpirajo nove gospodarske
priložnosti, nova delovna mesta ter večje možnosti razvojnih in infrastrukturnih projektov
(European Union b. l.). Enotno delovanje EU in prednosti, ki jih prinaša prost pretok,
evropski trg spodbuja k rasti in razvoju in ga približuje globalnemu svetu (European Union b.
l.; Priporočila Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje). V
skladu s tem EU kot enega ključnih ciljev omenja prav razvoj temeljnih kompetenc
vseživljenjskega učenja, pod katere med drugim spada tudi kompetenca večjezikovnosti
(European Commission b. l.č). Vseživljenjsko učenje in večjezikovnost sta torej pomembna
elementa oblikovanja izobraževalne politike evropskega prostora, saj o obeh tečejo številne
debate na dogodkih in srečanjih, njuno uresničevanje pa se odvija prek različnih programov in
politik držav članic (Priporočila Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih kompetencah za
vseživljenjsko učenje; Priporočila Sveta z dne 22. maja 2019 o celovitem pristopu k
poučevanju in učenju jezikov; Komisija Evropske skupnosti 2000; Education Audiovisual and
Culture Executive Agency b. l.). Vseživljenjsko učenje lahko razumemo kot dejavnik
napredka tako družbe kot celote, saj prispeva h konkurenčnosti gospodarstev kot tudi
napredku posameznika na individualni ravni, saj se ta pod njegovim okriljem izpopolnjuje, s
čimer se mu odpirajo boljše priložnosti za življenje in delo.
Vseživljenjsko učenje je učenje skozi življenje in je zmožnost proaktivnega odzivanja na
spremembe, ki se vršijo v svetu. Podjetja in posamezniki se v življenju srečujejo z neštetimi
priložnostmi, ovirami, spremembami in odločitvami, ki zahtevajo določena znanja, spretnosti
in kompetence, ki jim zagotavljajo uspešno odzivanje in prilagajanje (Jelenc 2016, 14).
Vseživljenjsko izobraževanje v tem smislu predstavlja proaktivno dejavnost, v smislu odziva
na trenutne in bodoče razmere na trgu in v družbi (Field 2006, po Mohorčič Špolar, Radovan
in Ivančič 2011, 16). Nenehno nadgrajevanje in obnavljanje znanj in veščin zagotavlja
posamezniku stabilnejši položaj na trgu dela, saj mu ponuja boljše zaposlitvene pogoje in
stabilnejši finančni položaj ter večjo socialno vključenost (Mohorčič Špolar, Radovan in
Ivančič 2011, 41). Na znanju osnovana družba je tista, ki lahko sledi napredku hitro
razvijajočega se globalnega sveta, zato je treba ne glede na starost zaposlenih, njihova
predhodna znanja in kompetence enakovredno in enakopravno spodbujati in podpirati
vseživljenjsko izobraževanje za vse zaposlene. Stvarno razumevanje dejstva, da je znanje
zaposlenih kompetenčna prednost, ki omogoča podjetju napredek v novo smer, ki mu
omogoča razvoj ter spodbudi njegovo konkurenčnost, uspešnost in večjo produktivnost, je
glavni atribut podjetij, ki uspešno in proaktivno zrejo v prihodnost. Prav v tem pogledu
skušamo z omenjeno raziskavo razumeti pomen vseživljenjskega jezikovnega izobraževanja
na primeru izbrane institucije javne uprave. Raziskavo smo izvedli prek metode intervjuja in
metode analize dokumentov. Pri metodi analize dokumentov, ki jo je v danem primeru
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predstavljalo interno gradivo organizacije, smo lahko uporabili le tiste interne vire, ki niso
predstavljali podatkov zaupne narave, vpogledali smo v Excelove preglednice letnih
naročilnic (Agencija za zavarovalni nadzor 2016; Agencija za zavarovalni nadzor 2017;
Agencija za zavarovalni nadzor 2018; Agencija za zavarovalni nadzor 2019č, Agencija za
zavarovalni nadzor 2020b), iz katerih smo pridobili podatke iz časovnega obdobja 2016–
2020, ter v sezname udeležencev teh jezikovnih izobraževanj, ki smo jih pridobili prek
pregleda elektronske pošte Agencije. Tovrstni podatki so predstavljali pregled podatkov o
pogostosti jezikovnih izobraževanj in naboru kadrov, ki so se omenjenih izobraževanj
udeleževali. Poleg pregleda tovrstnega gradiva smo s pomočjo polstrukturiranega tipa
intervjuja, pridobili primarne podatke. Z izvedbo 17 intervjujev smo pridobili obsežne
količine opisnih podatkov, ki smo jih analizirali s pomočjo metode analize vsebine.
S prvo kategorijo podatkov, smo želeli izvedeti kakšna vloga se pripisuje jezikovnim
izobraževanjem. Spoznali smo, da se jezikovnim izobraževanjem pripisuje pomembna vloga
tako s strani zaposlenih, kot tudi Agencije, saj se vsi zavedajo, da so izobraževanja ključnega
pomena za uspešnost pri delu, tudi razlikovanj med zaposlenimi glede na hierarhični položaj,
ki ga zasedajo zaposleni, nismo zaznali.
V nadaljevanju smo raziskali potrebe, koristi in slabosti, ki jih intervjuvanci pripisujejo
jezikovnim izobraževanjem. Spoznali smo, da se prednosti jezikovnih izobraževanj v
poklicnem svetu povezujejo predvsem z boljšim pisnim in govornim sporazumevanjem, v
smislu bolj samozavestne rabe jezikovnih zmožnosti v praksi ter tudi z boljšim bralnim
razumevanjem, v smislu hitrejše obravnave delovnih gradiv. Prednosti jezikovnih
izobraževanj v zasebnem življenju intervjuvanci povezujejo predvsem z globjim
razumevanjem jezika in kulture, lažjim navezovanjem socialnih stikov, boljšimi
zaposlitvenimi priložnostmi ter boljšim dostopom do tuje literature in potovanj. Slabosti
ugotovljene iz analize odgovorov na vprašanja intervjuja so bile povezane predvsem z
dostopnostjo do individualnih jezikovnih izobraževanj, v smislu, da bi se nekateri veliko raje
udeleževali tovrstnih izobraževanj, če bi jim bila ponujena. Poleg tega smo izvedeli tudi, da
politika dostopnosti jezikovnih izobraževanj intervjuvancem ni jasno poznana, zato prihaja do
polemik v tem pogledu. Pri analiziranju potreb intervjuvancev smo spoznali, da je večina
zadovoljna s ponujenimi jezikovnimi tečaji angleščine ter da drugih jezikov ne potrebujejo.
Tudi predstavnik Agencije nam je na to vprašanje odgovoril, da organizacija drugega tujega
jezika ni predvidena, razen v kolikor bi zaznali potrebo po tem. Hkrati z omenjenim
vprašanjem smo od predstavnika delodajalca dobili tudi informacijo o tem, da so individualna
jezikovna izobraževanja dostopna vsem zaposlenim, v kolikor se izkažejo potrebe po
specifičnih znanjih.
Z zadnjo, tretjo kategorijo podatkov, smo želeli zajeti politiko vseživljenjskega jezikovnega
izobraževanja zaposlenih na Agenciji. Intervjuvance smo povprašali o preteklih, sedanjih in
bodočih jezikovnih izobraževanjih. Spoznali smo, da se koncept vseživljenjskega učenja
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zaposlenih na Agenciji uspešno realizira v praksi, saj se intervjuvanci zavedajo pomena in
pomembnosti znanja tujih jezikov tako za uspešno poklicno pot kot tudi privatno življenje, ter
da se potrebe po učenju tujih jezikov ne razlikujejo glede na zaposlitveni položaj zaposlenega
in tudi ne glede na stopnjo pridobljene izobrazbe, izobrazbena struktura intervjuvancev je
namreč zelo dobra. Vsi imajo zaključeno terciarno izobraževanje. Velika večina ima po
Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2020d) raven izobrazbe 7, pet intervjuvancev
ima celo raven izobrazbe 8/2.
Glede na prakso preteklih let, ko se jezikovnim izobraževanjem ni namenjalo pretirane
pozornosti in pomena, bo zelo pomembno, da bo organizacija jezikovnih izobraževanj v
prihodnosti vključena v letne načrte izobraževanj in usposabljanj ter da bodo izobraževanja
dostopna vsem zaposlenim. Glede na navedbe vodstva, da finančni vložki, namenjeni
jezikovnim izobraževanjem, ostajajo na enaki ravni, bi na tem mestu predlagali vodstvu, da se
stroški morebitnih službenih poti zaradi službenih izobraževanj preusmerjajo v večji meri na
spletna izobraževanja, na ta način pa bi se lahko prihranki preusmerjali k večjim zneskom,
namenjenim jezikovnim izobraževanjem. Spremembe v svetu vplivajo tudi na način
poslovanja podjetij in med drugim spodbujajo zaposlene k učenju tujih jezikov. Glede na
rezultate raziskave bi predlagali vodstvu, da se pri prihodnji organizaciji jezikovnih
izobraževanj upoštevajo tudi predlogi zaposlenih glede organizacije jezikovnih tečajev drugih
tujih jezikov, ne zgolj angleščine. Skladno z ugotovitvami bi predlagali tudi, da vodstvo preda
zaposlenim stališče o tem, komu so namenjene posamezne vrste jezikovnih izobraževanj,
drugače bi se lahko mnogi počutili zapostavljene in neenakovredno obravnavane. V povezavi
s tem bi lahko rekli, da bi lahko bila individualna izobraževanja dostopna širšemu krogu
zaposlenih, ne zgolj redkim izjemam. Spodbudni so tudi pridobljeni odgovori intervjujev, iz
katerih smo ugotovili, da je delovna sila organizacije dokaj visoko izobražena in da ima
večina znanje več kot enega tujega jezika, prav tako so mnogi načrti glede prihodnosti učenja
tujih jezikov povezani z nadaljnjim utrjevanjem obstoječih znanj in učenjem novih tujih
jezikov. Glede na to, da je potrebno jezikovna znanja ves čas nadgrajevati in obnavljati, bo
pomembno, da organizacija temu področju namenja posebno skrb in pozornost tudi v
prihodnosti, saj bo le tako lahko ostala v stiku z mednarodnim okoljem.
Zaradi osredotočenosti raziskave na izbrano organizacijo javne uprave se zavedamo omejitev
tovrstnega raziskovanja, saj posploševanje izven te študije ni možno, lahko pa bodo naši
rezultati in ugotovitve služile kot osnova za proučevanje v drugih organizacijah. Glede
nadaljnjih možnosti razvoja raziskave bi lahko preverili, kakšni so razlogi in ovire za tiste, ki
se v jezikovna izobraževanja ne vključujejo, prav tako bi lahko izvedli primerjavo v stopnji
pomembnosti vseživljenjskosti jezikovnih izobraževanj med tistimi, ki so vključeni v
jezikovna izobraževanja, in tistimi, ki niso. Naša želja je, da bodo lahko naša dognanja v
pomoč ostalim raziskovalcem, ki bodo raziskovali področja vseživljenjskega učenja in
jezikovnih izobraževanj. Predpostavljamo, da bo v prihodnosti še več poudarka na družbi,
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katere glavni atribut bo prav znanje in z njim povezan napredek, to dvoje pa se bo lahko
razvijalo prav s pomočjo vseživljenjskega izobraževanja in učenja, zato napovedujemo
nadaljnje raziskave na področju, ki ga je odkrivala naša raziskava.
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Vprašanje 1: Kakšno vlogo pripisujete jezikovnim izobraževanjem, kako si v povezavi s tem
razlagate pojem vseživljenjsko jezikovno izobraževanje? (pomen jezikovnih izobraževanj)
Oznaka
Pomen jezikovnih izobraževanj (a)
intervjuvanca
A1
A1a1: »Jezik je živa stvar, ki jo je potrebno nadgrajevat.«
A2
A2a1: »Da se moraš skozi celo obdobje izobraževat.«
A3
A3a1: »Cikel izobraževanj se nikoli ne konča.«
A3a2: »Vsak dan se učiš, vedno in nikoli ni konca z učenjem jezika.«
A4
A4a1: »Okolje v katerem živimo, globalizacija nas je potisnila v fazo, ko
brez tujega jezika ne gre, če hočeš potovati, priti do nekih informacij.«
A5
A5a1: »Otroci se začnejo učit že v vrtcu, odrasli pa se učijo tudi po tem, ko
niso več aktivni v svojem poklicu.«
A5a2: »Jezik je živa materija, ki se spreminja, prav tako se spreminja
izrazoslovje in slovnična pravila.«
A5a3: »Človek se na nek način počuti vključen v družbo če se izobražuje in
jezik je ena izmed komponent, ki je zelo hvaležna tema izobraževanja.«
B1
B1a1: »Ne glede na starost se vseskozi izobražujemo in učimo ter
izboljšujemo znanja tujih jezikov.«
B1a2: »Učenje tujih jezikov se nikoli ne konča.«
B2
B2a1: »Gre za proces, ki poteka skozi celo življenje.«
B2a2: »Skozi celo življenje se jezikovno izobražujemo in rastemo z
jezikom.«
B3
B3a1: »Če ne prakticiraš jezika vseskozi in če ga vseskozi ne uporabljaš, na
ta način ne izboljšuješ svojega besednega zaklada in znanja ne obnavljaš in
nadgrajuješ.«
B4
B4a1: » Celo življenje obnavljaš obstoječe znanje, ki ga imaš, ohranjaš nivo
znanja, ki ga imaš in ga s tem tudi izpopolnjuješ.«
B5
B5a1: »Vseskozi, ne vezano samo na organizacijo, temveč na vsakodnevni
proces v vseh življenjskih obdobjih.«
B6
B6a1: »Skozi življenje se izobražuješ, je pa to tudi odvisno od osebnosti
vsakega človeka.«
B6a2: »Če bi obstala bi bilo življenje nesmiselno.«
B7
B7a1: »To je nekaj normalnega, učimo se celo življenje.«
B7a2: »Dejansko se moraš skozi celo življenje učit, drugače ostaneš kot en
dinozaver v kameni dobi.«
B8
B8a1: »Posamezniki bi se morali celo življenje učiti tujih jezikov prav zaradi
majhnosti Slovenije.«
B9
/
B10
B10a1: »Povezujem s tretjim življenjskim obdobjem, učenjem jezikov v
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B11
C1

C2

pokoju.«
B11a1: »Glavni smisel je, da ne zarjaviš, da neprestano uporabljaš jezik, si
stalno v stiku z njim in ga obnavljaš.«
C1a1: »Zaenkrat bo Agencija ostala na isti ravni glede finančnih vložkov.«
C1a2: »Primaren namen organizacije jezikovnih izobraževanj je izboljšanje
znanj, zaposlenim je ponujeno, da se izobražujejo v času rednega delovnega
časa.«
C1a3: » Za Agencijo so jezikovna izobraževanja zelo pomembna.«
C1a4: »Potrebno je glede na vpetost Agencije v mednarodno okolje, da
zaposleni suvereno komunicirajo v jeziku, ki je uradni jezik, torej
angleščina.«
C1a5: » Agencija pripisuje zelo velik pomen znanju tujih jezikov pri izboru
kadrov, se pa sicer to konkretno znanje ne preverja.«
C2a1: »Vseživljenjsko jezikovno učenje je, izrednega pomena na ravni
Agencije in mu daje pri letnem načrtovanju izobraževanj velik pomen.«
C2a2: »Jezikovna izobraževanja so zelo pomembna za učinkovito delo
Agencije, saj na takšen način zaposleni utrjujejo in nadgrajujejo znanje
tujega jezika, ki ga potrebujejo pri svojem delu.«
C2a3: »Delo Agencije je močno vpeto v mednarodno okolje, zato je dobro
znanje tujega jezika pri zaposlenih nujno.«
C2a4: »Na tem mestu bi omenila, da ravno sedaj načrtujemo dodatno
izpopolnjevanje zaposlenih, ki bodo aktivno sodelovali pri predsedovanju
Slovenije Svetu Evropske Unije v drugi polovici naslednjega leta.«
C2a5: »Vsi razpisi za delovna mesta Agencije zahtevajo aktivno znanje
angleškega jezika.«
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Vprašanje 2: Kakšne prednosti opažate po zaključenih jezikovnih izobraževanjih pri vašem
službenem delu? Kakšne so prednosti znanj večih tujih jezikov v privatnem življenju?
Oznaka
Opravljanje službenega dela (a)
Privatno življenje (b)
intervjuvanca
A1
A1a1: »Po opravljenih jezikovnih A1b1: »Učenje jezika ti da neko
izobraževanjih se izboljša izražanje na večjo širino dojemanja, med drugim
sestankih,
saj
se
govorna tudi kulture jezikov.«
komunikacija izboljša, imaš tudi večjo A1b2: »Več vrat ti je odprtih s
samozavest pri govorjenju.«
poznavanjem jezikov, tudi lažja je
navezava stikov, predvsem s tistimi,
ki niso tako tekoči v angleškem
jeziku.«
A2
A2a1: »Manj treme imaš pri govoru, A2b1: »Pogovarjaš se lahko s
če imaš recimo sestanek v angleščini, komerkoli.«
lažje najdeš besede v tej ustni
komunikaciji.«
A3
/
A3b1: »Razumeš več stvari, lažje
razumeš družbo kot tako.«
A3b2:
»Večje
možnosti
za
zaposlitev.«
A3b3: »Jezik je lahko dodatno
orodje povezovanja na službenih
potovanjih in izobraževanjih.«
A4
A4a1: »Prednosti so sigurno pri bolj A4b1: »Dostop do tuje literature,
samozavestni
rabi
jezika
pri sploh strokovne je bolj enostaven.«
komunikaciji s tujimi partnerji ter A4b2: »Komunikacija s tujimi
pridobivanju večje širine izrazov partnerji je lažja in brez nekih
uporabnih pri pisnem komuniciranju.« posrednikov, prevajalcev.«
A4b3: »Bolj aktivno lahko preživljaš
prosti čas, odpirajo se ti možnosti
počitnikovanja v tujini.«
A5
A5a1: »Zaradi boljšega besednega A5b1: »S tem, ko obvladaš vsaj dva
zaklada manj brskaš po slovarjih, bolj tuja jezika, si dosti bolj konkurenčen
hitreje in tekoče lahko pišeš.«
tudi v okviru tvoje stroke .«
B1
B1a1: »Zaradi boljšega besednega B1b1: »Lahko bereš članke v tujih
zaklada
lažje
pišeš,
bolj
si jezikih in se lažje izpopolnjuješ.«
samozavesten
pri
govornem B1b2:
»Imaš
možnosti
za
izražanju.«
napredovanje in za prezaposlitev.«
B2
B2a1:
»Pridobivanje
strokovnih B2b1: »Hitreje se lahko vključiš v
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B3

izrazov v povezavi s službenim delom,
pravilnejše oblikovanje dopisov in
pravilno izražanje.«
B3a1: »Prednosti vidim predvsem pri
hitrejšem pisanju in temu, da nehaš
komplicirat pri neformalnih dopisih.«

B4

B4a1: »Kot glavno prednost bi
izpostavila hitrost, namreč hitrejši si
pri svojem delu, bolj intenzivno
uporabljaš angleščino, hitreje predelaš
dokumente.«
B4a2: »Potem je treba izpostavit tudi
boljšo
kvaliteto
odgovorov,
pogovorov in same vsebine.«

B5

B5a1: »Lažja je priprava kakšnih
PowerPoint predstavitev.«

B6

B6a1: »Lažje komuniciraš in oblikuješ
predstavitve.«
B7a1: »Hitreje oblikujem elektronska
sporočila, saj tudi dosti manj časa
porabim za slovnico, hkrati pa z
izobraževanji
izboljšam
tudi
besedišče.«
B8a1: »Zaradi boljšega besedišča
hitreje pripravim dopis v angleškem
jeziku.«
B9a1: »V tistih redkih situacijah, ko
moram govoriti, lažje govorim.«

B7

B8

B9

B10

/
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pogovor, saj lahko lažje navežeš stik
s tujimi ljudmi«
B2b2: »Lažje greš v tujino.«
B3b1: »Lažje komuniciraš.«
B3b2: »Razumeš tudi druge stvari in
morda podobne jezike.«
B3b3: »Prednost je tudi ta, da imaš
možgane stalno v pogonu.«
B4b1: » Odpirajo se ti možnosti
navezovanja in širjenja osebnih in
poslovnih stikov.«
B4b2: »Imaš možnost spremembe
delovnega okolja, države.«
B4b3: »Prebiraš lahko originalno
literaturo.«
B4b4: »Tudi če nimaš ustrezne
izobrazbe, ti jezik odpira nove
možnosti zaposlitve.«
B5b1: »Prednosti imaš pri mreženju,
kar se tiče stikov, hkrati pa si tudi
sam bogatejši za vsa dodatna
znanja.«
B6b1: »Jezik je neka nadgradnja.«
B7b1:
»Lažje komuniciraš
s
komerkoli.«
B7b2: »Lahko si poiščeš literaturo v
drugem jeziku.«
B8b1: »Prednosti vidim tudi pri
lažjem navezovanju socialnih stikov
in pri bojših možnostih zaposlitve.«
B9b1: »Več jezikov znaš, več veljaš
in s tem se ti odpirajo nove
priložnosti.«
B9b2: »Več kot lahko slediš, več
informacij v tujih jezikih lahko
pridobiš.«
B10b1: »Prednosti so sigurno večje
razgledanost in lažja komunikacija.
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B10b2: »Ne rabiš posrednikov pri
komunikaciji.«
/
B11b1: »Mislim, da je to drugačen
način razmišljanja.«
C1a1: »Zaposleni na Agenciji so v /
stalnem stiku z angleščino, zato hoče
Agencija s tovrstnimi izobraževanji
izboljšati
komunikacijsko
sliko
Agencije navzven, predvsem v
pogledu pisnih izdelkov.«
/

Vprašanje 2: Kako ste zadovoljni s ponujenim nabor jezikovnih izobraževanj na Agenciji?
(slabosti jezikovnih izobraževanj)
Oznaka
Zadovoljstvo s ponujenimi jezikovnimi izobraževanji (c)
intervjuvanca
A1
/
A2
/
A3
A3c1: »Individualnih tečajev bi se z veseljem udeležil, če bi mi ponudili to
možnost.«
A4
A4c1: »Nagibam se k skupinski varianti, individualni tečaj mi je bil ponujen,
vendar sem se raje izognil, ker to povezujem z druženjem zaposlenih med
sabo, nekako se mi zdi, da se zaposleni na ta način povezujejo, spoznavajo in
so vsaj na ta način v stiku in potem tudi lažje sodelujejo med sabo pri
strokovnem delu.«
A5
/
B1

B2
B3
B4

B5

B1c1: » Individualno se več naučiš, ampak so pa tudi prednosti pri
skupinskih izobraževanjih, ker so na nek način team building, tako da jaz
sem zadovoljna s skupinskimi.«
B2c1: »Jaz če bi imela možnost bi šla rajše na individualno, zato ker se
znanja znotraj Agencije zelo razlikujejo.«
B3c1: »Nič nimam proti skupinskim izobraževanjem, samo če ni prevelika
skupina.«
B4c1: » Ne vem pa koliko časa imam odobreno individualno izobraževanje,
glede na to, da nisem vodja, sem področni sekretar in ne vem kašna bo
politika glede tega.«
B5c1: »Morda bi bolj napredovala pri individualnih urah, vendar je verjetno
to težko omogočit, mislim, da nisem edina, mislim, da je večji napredek
potem ko si nekako primoran in morda ti je manj nerodno.«
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B6

B7

B8
B9
B10
B11
C1

C2

B6c1: »Ustrezajo mi skupinski jezikovni tečaji, sploh ker so manjše skupine,
je pa dejstvo, da so v skupini eni bolj zgovorni kot drugi in večkrat pridejo
na vrsto.«
B7c1: »Meni ustrezajo skupinski, se pa sprašujem zakaj imajo nekateri
individualna, če imamo ostali skupinsko?«
B7c2: »Mislim, da ostalim individualna niso bila ponujena.
/
B9c1: » Fajn je če je majhna skupina, lažje se povežeš med sabo.«
B10c1: »Ne ustrezajo mi skupinski, temveč samo solo, mislim, da s
skupinskimi ne odneseš toliko.«
B11c1: »Meni so čisto vredu skupinski, da se lahko kdaj skrijem, če kaj ne
znam.«
C1c1: »Ko se izkaže, da ima nekdo potrebo po fokusiranem znanju, ima
možnost ne glede na delovno mesto, da se mu ponudi tudi individualno
izobraževanje.«
C1c2: »Obseg teh individualnih izobraževanj je odvisen od napredka znanja
zaposlenega, če se izkaže, da je napredek, potem se izobraževanje nadaljuje.
C2c1: »V večini primerov gre za skupinske tečaje, na podlagi specifične
potrebe delovnega mesta tudi individualne.«

Vprašanje 2: Kaj menite o učenju drugih tujih jezikov? (potrebe glede jezikovnih
izobraževanj)
Oznaka
Potrebe udeležencev (č)
intervjuvanca
A1
A1č1: /
A2
A2č1: »Mislim, da ne potrebujemo drugih tujih jezikov (op. intervjuvanec
s tem misli angleščino), tisti, ki ima željo po drugem tujem jeziku je to bolj
v njegovem privatnem interesu.«
A3
A3č1: »Ustreza mi, da se učimo zgolj angleščine.«
A4
A4č1: »Ustreza mi, da se učimo zgolj angleščine.«
A5
A5č1: »Menim, da bi mi nemščina pomagala pri mojem delu, predvsem
zaradi tega, da bi odpravila dvome v prevode nekaterih dokumentov.«
B1
B1č1: »Po mojem bi bilo smiselno učenje nemščine.«
B2
B2č1: »Mislim, da je dovolj angleščina.«
B3
B3č1: »Mislim, da je dovolj angleščina, ki je primarna.«
B4
B4č1: »Ustrezalo bi mi,če bi se organizirali tudi jezikovni tečaji drugih
jezikov, npr. italijanščine.«
B5
B5č1: »Zame in za moje potrebe je dovolj samo angleščina.«
B6
B6č1: »Ustreza mi angleščina.«
B7
B7č1: »Ustrezalo bi mi, če bi Agencija še naprej organizirala tečaje v
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B8

B9
B10
B11
C1

C2

angleščini.«
B8č1: »Ustrezalo bi mi, če bi Agencija organizirala tudi jezikovni tečaj
nemščine, zaradi tega ker se pri delu soočamo tudi z nemško zakonodajo,
prav tako je veliko podružnic na našem trgu iz nemško govorečih
področij.«
B9č1: »Za službene namene je angleščina dovolj.«
B10č1: »Ustrezalo bi mi, če bi se učili nemščine, ker imamo pri delu
opravka z zakonodajo, ki je primarno v nemščini.«
B11č1: »Menim, da je za službeno delo angleščina dovolj.«
C1č1: »Organizacija učenja drugega tujega jezika ni predvidena na
kolektivni ravni.«
C1č2: »Če bi se izkazala potreba bi bili odprti tudi za to, mogoče edino za
posamezne sektorje, npr. pravnemu sektorju bi ponudili jezikovno
izobraževanje v nemščini.«
C1č3: »Ko se izkaže, da ima nekdo potrebo po fokusiranem znanju, ima
možnost ne glede na delovno mesto, da se mu ponudi tudi individualno
izobraževanje.«
C2č1: »Agencija planira le organizacijo tečajev angleščine, saj potrebe po
znanju drugih tujih jezikov z vidika opravljanja dela ni.«
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Vprašanje 3: Kdaj ste pričeli z učenjem tujih jezikov in katerih? (pretekla jezikovna
izobraževanja)
Oznaka
Učenje tujih jezikov v preteklosti (a)
intervjuvanca
A1
A1a1: » V osnovni šoli sem imel srbohrvaščino in angleščino, dodatno sem
obiskoval tečaj nemščine.«
A1a2: »V srednji šoli sem se učil angleščine, dodatno pa sem obiskoval tečaj
italijanščine.«
A1a3: »Na fakulteti sem imel italijanščino, poleg tega sem obiskoval tečaje
španščine in portugalščine.«
A2
A2a1: »V osnovni šoli sem imel srbohrvaščino in nemščino.«
A2a2: »V srednji šoli sem se učil nemško.«
A2a3: »Na fakulteti sem imel v zadnjem semestru nemščino.«
A2a4: »Šele v službi sem se soočil z strokovno literaturo v angleščini.«
A3
A3a1: »V osnovni šoli sem imel angleščino in srbohrvaščino.«
A3a2: »V srednji šoli sem imel angleščino.«
A3a3: » Na fakulteti sem imel eno leto angleško terminologijo, vsa literatura
je bila tudi v angleščini.«
A3a4: »V času študija sem obiskoval tudi razne jezikovne tečaje angleščine in
italijanščine.«
A3a5: »Ko sem živel na Portugalskem sem hodil v šolo za tujce, kjer sem se
učil portugalščine.«
A4
A4a1: »V osnovni šoli sem imel srbohrvaščino in angleščino.«
A4a2: »V srednji šoli smo se učili angleško in nemško.«
A4a3: » Na fakulteti nismo imeli tujih jezikov.«
A5
A5a1: »Tujega jezika, angleščine sem se začela učit v petem razredu osnovne
šole in sem jo takoj vzljubila, prav tako sem se učila tudi srbohrvaščine.«
A5a2: »V gimnaziji sem se učila nemščine in angleščine.«
A5a3: » Na fakulteti smo imeli angleščini, v času študija sem odšla na
študijsko prakso v Bremen in takrat sem pridobila največ jezikovnih znanj
nemščine.«
A5a4: »V okviru prejšnje službe sem imela jezikovni tečaj angleščine.«
B1
B1a1: »V osnovni šoli smo že na razredni stopnji pričeli z učenjem
angleščine, poleg tega sem v osnovni šoli obiskovala tudi jezikovne tečaje
nemščine.«
B1a2: »V srednji šoli sem nadaljevala z angleščino in nemščino.«
B1a3: »Na fakulteti smo imeli neko splošno angleščino.«
B2
B2a1: »V osnovni šoli smo imeli eno leto srbohrvaščine, drugače pa
angleščino.«
B2a2: »V srednji šoli smo imeli angleščino in nemščino.«
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B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B2a3: »Na fakulteti smo imeli zgolj angleščino.«
B3a1: »V osnovni šoli smo imeli srbohrvaščino in angleščino.«
B3a2: »V srednji šoli smo imeli angleščino in nemščino.«
B3a3: »Na fakulteti nismo imeli nobenega tujega jezika.«
B3a4: »V okviru predhodne službe sem pridobila Cambridge certifikat za
angleščino.«
B3a5: »V privatnem življenju sem obiskovala tečaje nemščine.«
B4a1: » V osnovni šoli smo imeli srbohrvaščino in angleščino.«
B4a2: »Potem smo nadaljevali z angleščino in nemščino na srednji šoli.«
B4a3: »Na fakulteti smo imeli angleščino, poleg tega pa sem v okviru
fakultete hodila na tečaje italijanščine.«
B5a1: »V osnovni šoli smo imeli italijanščino (op. intervjuvanka prihaja iz
obmejnega področja) angleščino in srbohrvaščino.«
B5a2: » V srednji šoli smo imeli angleščino in italijanščino.«
B5a3: »Na fakulteti sem si izbrala predmete v italijanščini.«
B5a4: »V okviru prejšnjih služb smo imeli tečaje angleščine.«
B6a1: »V osnovni šoli smo začeli z angleščino, dodatno pa sem imela
nemščino.«
B6a2: » V srednji šoli smo imeli angleščino in nemščino.«
B6a3: »Na fakulteti smo imeli angleščino, dodatno pa sem hodila na
jezikovne tečaje italijanščine.«
B6a4: »V okviru prejšnjih služb nismo imeli nekih organiziranih jezikovnih
tečajev.«
B7a1: »V osnovni šoli smo imeli angleščino in srbohrvaščino.«
B7a2: » V srednji šoli smo imeli zgolj angleščino.«
B7a3: »Na fakulteti smo imeli angleščino, dodatno sem obiskovala tudi
jezikovni tečaj angleščine.«
B7a4: »V okviru službe mi je svetovna banka plačala izobraževanje vezano na
revizijo in računovodstvo (op. takrat je bila intervjuvanka vodja sektorja).«
B8a1: »V osnovni šoli smo imeli srbohrvaščino, od petega razreda dalje pa
tudi angleščino.«
B8a2: » V srednji šoli smo imeli zgolj angleščino.«
B8a3: »Na fakulteti smo imeli angleščino, dodatno sem obiskovala tudi
jezikovni tečaj nemščine.«
B9a1: »V osnovni šoli smo imeli srbohrvaščino in angleščino.«
B9a2: » V srednji šoli smo imeli angleščino in nemščino.«
B9a3: »Na fakulteti smo imeli angleščino, dodatno pa sem naredila tudi nekaj
izpitov v nemščini.«
B10a1: »V osnovni šoli smo imeli srbohrvaščino in angleščino.«
B10a2: » V srednji šoli smo imeli angleščino in nemščino.«
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B11

C1
C2
Vprašanje 3:
izobraževanja)
Oznaka
intervjuvanca
A1
A2
A3

A4

A5
B1

B2
B3

B4
B5

B10a3: »Na fakulteti smo imeli angleščino.«
B11a1: »Nemščino sem dosti pridobil preko stare mame.«
B11a2: »V osnovni šoli smo imeli eno leto srbohrvaščine in tudi angleščino.«
B11a3: » V srednji šoli smo imeli angleščino in nemščino.«
B11a4: »Na fakulteti nismo imeli tujih jezikov.«
B11a5: »V okviru prve službe so me poslali na šolanje v Anglijo, tam sem
eno leto študiral in od tam sem odnesel največ jezikovnih znanj.«
/
/
Kako poglabljate in obnavljate jezikovna znanja? (trenutna jezikovna
Učenje tujih jezikov v sedanjosti (b)
A1b1: »Berem tujo literaturo v angleščini in španščini.«
A2b1: »Ne berem tuje literature, gledam pa športni program Eurosport in
prebiram športne članke na strani Cycling news.«
A3b1: »V privatnem življenju gledam razne angleške in ameriške serije, tuje
športne programe, poslušam Youtube predavanja.«
A3b2: »Res pa je, da smo doma bilingual family, in se z ženo pogovarjam v
angleščini in slovenščini, otroci pa se z njo pogovarjajo v portugalščini.« (op.
intervjuvančeva žena je Portugalka).
A4b1: »V privatnem življenju poslušam londonski radio X, gledam angleške
filme brez podnapisov, občasno berem angleško leposlovje in internetne
članke ter iščem informacije glede počitniških nastanitev.«
A5b1: »Neformalna jezikovna znanja pridobivam s prebiranjem angleških
knjig, gledam filme in nanizanke z angleškimi podnapisi ali brez.«
B1b1: »V privatnem življenju berem spletne članke v angleščini, preberem
tudi eno do dve angleški knjigi na leto, gledam tuje serije z angleškimi
podnapisi ali brez.«
B2b1: »Prebiram razne angleške članke na spletnih straneh, gledam filme brez
podnapisov.«
B3b1: »V privatnem življenju berem angleške in nemške romane, prebiram
razne strokovne članke, prav tako pa obiskujem jezikovni tečaj nemščine, ki
ga obiskujem že kar nekaj let.«
B4b1: »V privatnem življenju berem angleške knjige, časopise Financial
Times in the Economist, gledam angleške filme brez podnapisov.«
B5b1: »Jezikovna znanja pridobivam z branjem angleške in italijanske
literature, prav tako si organiziram razna družinska potovanja, na spletu
prebiram razne članke o aktualnem dogajanju v angleščini, v preteklosti sem
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B6
B7
B8
B9

B10
B11
C1
C2

se učila angleščine s poslušanjem zvočnih posnetkov.«
B6b1: »Na telefonu imam naloženo aplikacijo Audible, kjer avtorji berejo
svoje knjige in na ta način redno poslušam angleške knjige.«
B7b1: »Gledam tuje televizijske programe, motivacijske posnetke na Youtubu
in berem razne članke v angleščini.«
B8b1: »Berem angleške knjige in članke, spremljam tudi tuje televizijske
programe kot so CNN, National Geographic.«
B9b1: »Jezikovna znanja pridobivam z branjem angleške in nemške strokovne
literature in leposlovja, poslušam in prebiram tudi angleško glasbo in poezijo,
včasih preberem tudi kakšen angleški članek, vendar zgolj s področja
zdravstva.«
B10b1: »Berem razno angleško časopisje, razne angleške spletne članke,
gledam tuje televizijske programe in razne angleške filme brez podnapisov.«
B11b1: »Jezikovna znanja angleščine pridobivam zgolj v okviru službe.«
/
/

Vprašanje 3: Kakšni so vaši plani za prihodnost glede
stopnjo izobrazbe imate zaključeno?
Oznaka
Učenje tujih jezikov v prihodnosti (c)
intervjuvanca
A1
A1c1: »V prihodnosti si želim na najvišji
možni ravni vzdrževat te jezike, ki jih že
znam, tako v okviru službe kot tudi
privatnem življenju.«
A2
A2c1: »Zaenkrat nameravam samo
nadgrajevati obstoječa znanja angleščine,
v okviru službenih izobraževanj.«
A3
A3c1: »Nagrajevanje obstoječih znanj
angleščine in portugalščine, v okviru
službe in tudi privatno.
A4
A4c1: »Nadgrajevanje obstoječih znanj v
okviru službe in skupinskih jezikovnih
tečajev angleščine.
A5
A5c1: »V prihodnosti razmišljam o
izpopolnjevanju nemščine, ker ne bi rada,
da bi jo čisto izgubila, prav tako
razmišljam tudi o učenju italijanščine.«
B1
B1c1:
»Nameravam
nadgrajevati
angleščino, kar se ostalih jezikov tiče, pa
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jezikovnih izobraževanj? Katero
Stopnja izobrazbe (č)
A1č1: »8.stopnja.«

A2č1: »7.stopnja.«

A3č1: »8.stopnja.«

A4č1: »7.stopnja.«

A5č1: »8.stopnja.«

B1č1: »1.bolonjska stopnja.«

Priloga 1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8
B9

B10
B11
C1
C2

če bi to od mene zahteval delodajalcec.
B2c1: »Nadgrajevanje obstoječega znanja
angleščine v okviru službe, mogoče tudi
v prihodnosti obnovitev nemščine.
B3c1:
»Nadgrajevanje
vseh
treh
obstoječih jezikov (angleščine, nemščine
in srbohrvaščine).
B4c1: »Nameravam nadaljevati jezikovna
izobraževanja, v kolikor jih bo omogočal
delodajalec, nameravam pa se učiti tudi
italijanščine.
B5c1: »Zaenkrat je to samo obnavljanje
obstoječih znanj, v okviru službe, na stara
leta si dopuščam možnost učenja
kakšnega drugega tujega jezika.«
B6c1: »Nadgrajevanje obstoječih znanj
angleščine v okviru službe in tudi v
privatnem življenju.«
B7c1: »Nameravam nadgrajevati ta
znanja, ki jih imam, mogoče bi se učila
tudi španščine in francoščine, odprta sem
tako za službena kot tudi izobraževanja v
privatnem življenju.«
B8c1: »Nameravam se učiti francoščine,
ko bom v pokoju.«
B9c1: »V tretjem življenjskem obdobju
nameravam, da se bom samoiniciativno
učila italijanščine.«
B10c1:
»Razmišljam
o
učenju
španščine.«
B11c1: »Samo obnavljanje trenutnih
znanj angleščine v okviru službe.«
/
/
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B2č1: »7.stopnja.«

B3č1: »7.stopnja.«

B4č1: »1.bolonjska stopnja.«

B5č1: »7.stopnja.«

B6č1: »7.stopnja.«

B7č1: »7.stopnja.«

B8č1: »7.stopnja.«
B9č1: »8.stopnja.«

B10č1: »7.stopnja.«
B11č1: »8.stopnja.«
/
/

