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POVZETEK

projektne naloge, v kateri obravnavamo vseživljenjsko 

jezikovno izobraževanje za 21. stoletje, s

delovanje, ovire ter motive pri vseživljenjskem izobraževanju, jezikovno izobraževanje, 

pripisujejo ljudje srednje generacije, v kolikšni meri se jezikovno izobražujejo, ter raziskati 

vzroke za slednje. Ugotovili smo, da posamezniki vseživljenjskemu izobraževanju pripisujejo 

velik pomen in da se tudi v veliki meri jezikovno izobražujejo; najpogostejši motiv za to je 

lastna želja po znanju, n

vseživljenjsko izobraževanje, jezikovno izobraževanje, izobraževanje 

odraslih, tuji jeziki, motivacija.

SUMMARY

In the theoretical part we define lifelong language learning in the 21st century. With the help 
of literature we describe lifelong learning and education, their significance for personal 
development and functioning in the society, incentives and obstacles of lifelong education and 
motives for lifelong learning as well as different types and its significance.

The purpose of the empirical part was to discover the significance assigned to language 

education by people of the middle generation, to what degree they participate in language 

education and find reasons for that. Individuals ascribe great significance to language 

education and largely participate in it. The most common motive for this is personal desire for 

knowledge, the most common obstacle preventing it is lack of time.

The purpose of this diploma thesis is to research lifelong language learning in the 21st 

century.

Key words: lifelong learning, language education, adult education, foreign languages, 

motivation.

UDK: 374:81'24''20''(043.2)
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1 UVOD

Starodavni rek pravi, da kolikor jezikov govoriš, toliko veljaš Zorko Mencin 2003, 71), a

odraslim, kot posebni ciljni populaciji v jezikovnem izobraževanju, se šele v zadnjih 

Dobnik 2001, 56).

poimenovana: refleksivna družba, potrošniška družba, družba tveganja pa tudi družba znanja, 

užbenih skupinah. Ta koncept se je razvil ob 

hitrega razvoja znanosti in tehnologije. Pojavil se je tudi prehod od tradicionalnih pojmovanj 

vzgoje in izobraževanja, ki je bila namenjena otrokom in mladini, k razmišljanju o 

vseživl

.

kot otro

kot formalne oblike ali ne. Pomanjkanje predstave o lastnem znanju in s tem povezano 

nezaupanje v lastno znanje sta pogosto posledici pomanjkanja primerne povratne informacije 

in pripisovanja prevelikega pomena formalnemu izobraževanju. Neformalnega izobraževanja 

Dobnik 2001, 

56).

Odraslost je bila v preteklosti razmeroma stabilno obdobje, v katerem so bile vloge zelo jasno 

opredeljene. Danes pa je odraslost predstavljena kot interaktivna zgodba. Izobraževanje 

odraslih se giblje med spremembami življenjskega sloga v odraslosti ter spremembami v 

izobraževanju. Sledi gospodarskemu in kulturnemu dogajanju. Tako se tudi andragoška 

dejavnost zelo hitro spreminja – povezavi s

in delovanja možganov ali pa od vplivov družbenega in naravnega spola, starosti, socialnega, 

.

V 21.

informacijsko-
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delih sveta lahko takojšnja. Pred leti je bilo znanje tujih jezikov opredeljeno kot dodatna 

delovnih nalog zahtevajo dobro znanje tujih jezikov Zorko Mencin 2003, 72). Ve

družbe in mednarodnih povezav in delež tujih podjetij in kapitala pripomoreta k temu, da 

Znanje tujih jezikov odpira vrata v svet, obvladovanje tujih jez

Zorko Mencin 2001, 94).

. Znanje tujih jezikov je tako 

administrativnih. Vendar ali se posamezniki zavedajo pomena, ki ga ima znanje tujih jezikov 

pokazale, da imajo boljše možnosti za zaposlitev 

tisti posamezniki, ki imajo boljše jezikovno znanje (Urad RS za mladino 2015). Vendar 

razlog za nujnost jezikovnega izobraževanja ni le poslovni, ampak tudi ta, da sodobne družbe 

postajajo multikultularne, skupaj tako 

2001, 24). se bomo tako ukvarjali s pomenom, ki ga 

ima vseživljenjsko jezikovno izobraževanje v 21. stoletju, in z zavedanjem tega s strani 

posameznikov.

I. zakaj 

se mnogi odrasli ne upajo spraševati o zadevah, ki jih zanimajo? Ali gre morda za strah, da se 

mezniki morda osebe, ki v 

personalities« gotovo težko sprejmejo v svoje življenje idejo permanentnega izobraževanja in 

jo še teže realizirajo?

Na podobna vprašanja, le da v zvezi z jezikovnim izobraževanjem, želimo odgovoriti tudi 

je s

za osebnostn

vseživljenjskem izobraževanju, motive za vseživljenjsko izobraževanje, opredeliti jezikovno 

izobraževanj

naloge je ugotoviti, kolikšno pomembnost jezikovnemu 

izobraževanju pripisujejo ljudje srednje generacije v Sloveniji, v kolikšni meri se jezikovno 

izobražujejo ter raziskati vzroke za pomanjkanje jezikovnega izobraževanja.
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2 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

nebesedna, posredna ali neposredna, na istem mestu ali na daljavo. Poteka torej lahko po zelo 

ter razvoj zmožnosti (Skubic Ermenc 2014, 53).

prav tam). Br

potrdila, kreditov, spr , po Skubic Ermenc 2014, 53)

o v 

od obsega pojma izobraževanje, saj obstaja 

ja izobraževalni proces.

Tudi ko govorimo o izobraževanju odraslih, moramo razlikovati med pojmoma izobraževanje 

organizirani in namerni, zadajajo si cilje, želijo nekaj spreminjati glede na osebna ali javna 

learning) pa se dogaja v

.

v

življenjskih zgodb (prav tam, 10). Izobraževanje v 

odraslosti lahko pojmujemo kot modrost prilagajanja okolju, spreminjanja okolja in 

neprestano spreminjajo (prav tam, 11).

Besedna zveza izobraževanje odraslih zaobjema dve razsežnosti: intencionalno oz. 

v vsakdanjem življenju ob spremembah« (prav tam, 19).

Veda, ki raziskuje izobražev

odraslih, je andragogika. Andragogika se z namenom odpiranja novih razsežnosti 
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raziskovalnih problemov povezuje tudi z drugimi disciplinami; npr. andragogika ne more 

prav 

tam, 19).
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3 VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE V POVEZAVI Z VSEŽIVLJENJSKIM 

Vseživljenjsko izobraževanje ima svoje korenine v mladosti in formalnem izobraževanju, ki 

ga izvajajo šole Rebolj 2008, 15).

politiko, ki spodbuja ljudi k

K.

.

Muršak (2002, po Skubic Ermenc 2014, 51) piše, da je meja med neformalnim in formalnim 

izobraževanjem prožna. Samoizobraževanje je po njegovem mnenju lahko del permanentnega 

izobraževanja, vendar v primeru, da posameznik sledi predpisanemu izobraževalnemu 

programu in opravlja izpite, na podlagi katerih si pridobi formalno izobraževanje. Med 

a daljavo, ki poteka v skladu 

s sprejetimi izobraževalnimi programi.

53).

izobraževanja za mlade in odrasle, ki se odvija v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, njegov 

cilj pa so javno priznane kvalifikacije. Sistem izobraževanja je sistem, ki – s priznavanjem –

.

Geslo sodobnih sistemov izobraževanja je, kot piše K. Skubic Ermenc (prav tam), »ni važna 

predvsem priprava ljudi na

primerjavi z že ustaljenimi institucionaliziranimi oblikami 

izobraževanja, v katerih je v

pridobivanja znanja, spretnosti in navad, ki je praviloma opredeljen s cilji, nadzorovan in 

strokovno organiziran (Lesar 2000, 22).

I. Lesar (prav tam, 23) piše, da je ideja o vse

vendar, kljub temu da se pojavlja velikokrat
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Ob tem se pojavlja zanimivo strokovno vprašanje, kako razviti vzorce vseživljenjskega 

vprašanje, bi morali imeti kakšno raziskavo, na katero bi lahko naslonili razvoj. Žal N. Li

(prav tam

bi sicer lahko pripomogla veda, ki se razvija: gerontologija. Ta se ukvarja z raziskovanjem in 

razvijanjem izobraževanja v poznejših letih.

Angleški spletni s

za zaposlovanje in osebno izpolnitev (Collins 2016). s

e

odraslih navezuje na obdobje, ko so ljudje še zaposleni.

desetletja spreminjali. Vpliv na te spremembe so imele gospodarski, kulturni in družbeni 

fenomeni v posameznih okoljih in obdobjih. Vsekakor pa je na interpretacijo vseživljenjskega 

prav tam, 83).

prav tam, 88), tako ne obstaja. 

3.1 Sestavni del vseživljenjskega izobraževanja –

.

Kot piše K. Fe

Ljudje v informacijski družbi preživijo na osnovi svojega znanja prav tam).

razvoja in rasti podjetja. Negotovo okolje podjetja od vodstev podjetij zahteva nove 

življenjskih slogov, njihove cilje in potrebe, želje po uveljavitvi in priznanju prav tam, 70).

icnih vlog, ko gre za prost 
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pretok ljudi, informacij in idej v organizacijah in izven njih. Številne globalne spremembe v 

svetu so razlog, da je izobraževanje tujih jezikov v razcvetu Zorko Mencin 2003, 71).

»Pod pojmom jezikovno izobraževanje ali izobraž

vrste pridobivanja tujih jezikov« prav tam). V praksi se mnogokrat uporabljajo izraza B ali 

ki so uporabne jskih in poklicnih situacijah s tujimi govorci. »Pojem tuji 

jezik se nanaša na katerikoli jezik in je v vsakodnevni uporabi« prav tam).

razumevanja, branja, pisnega in ustnega izražanja v ciljnem jeziku« (prav tam). Ciljni jezik je 

izobraževalne cilje prav tam).

Mackiewicz (2016)

–

izobraževalne ustanove; 

– k poudarka od pridobivanja 

kompetence, ne pa, kako je bilo znanje pridobljeno; 

–

regij 

–

te

itd .To pa v zameno zahteva premik v odnosu s strani vseh izvajalcev izobraževanja, ki 

– .

(Zorko Mencin 2003, 

71):

– pospeševanje in uveljavljanje evropske jezikovne raznolikosti, 

– spodb

–

–

komunikacijo. Je tud

prav tam).
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4 POJMOVANJE OSEBNOSTNEGA RAZVOJA

razmeroma nepretrgan proces osebnostne rasti. Številni avtorji teorije osebnostne rasti se 

strinjajo s tem, da osebnost zori in raste iz temeljnih zasnov vrojenih dispozicij in se pod 

vplivom okolja in lastne dejavnosti bolj ali manj uspešno približuje najvišjim mejam razvoja. 

Osebnostni razvoj naj bi se tako kazal v vsestranskem in nepretrganem razvijanju osebnostnih 

in tudi v

samopreseganju (prav tam).

Samopreseganje je pojmovano kot kakovosten proces in pomeni izpolnjevanje samega sebe. 

preseganje starih. To se kaže v stalni pripravljenosti za tveganje in sprejemanje novih izzivov. 

(prav tam) opiše kot proces »iti iz sebe«. Rezultat 

razvoja osebnosti tako pomeni nenehno spreminjanje posameznikovega delovanja, njegovih 

o na že vrojene principe delovanja; bilo bi bornejše. Vedenja 

in prilagajanje (prav tam).

Osebnost se oblikuje v procesu pridobivanja in interpretiranja informacij. Izobraževanje je 

treba razumevati širše, in sicer da je slednje

nesorazmerno, poteka vse življenje (Lengrand 1970 o 1995, 10).

Najpomembnejša ideja permanentnega izobraževanja je pripravljanje ljudi na življenje v svetu 

neprestanih sprememb. Permanentno izobraževanje se od insititucionalnega izobraževanja 

razlikuje v tem, da institucionalno izobraževanje ponuja varnost, ne pa svobode. V svetu 

odraslih pa gotovost izgine; izgine tako hitro, kakor hitro izstopimo iz šolskih klopi in se 

znajdemo v svetu priložnosti in izzivov. Znajti se v svobodi, ki jo vseživljenjsko 

izobraževanje ponuja, je veliko bolj zahtevno, kakor s

strukturam v šolskih klopeh. Pri vseživljenjskem izobraževanju so še kako pomembne 

sposobnosti in lastnosti, ki opredeljujejo zrelo osebnost in ki bi jih morala privzgajati že šola 

.

prav tam

stopnje osebnostnega razvoja in nepogrešljiv element zrele osebnosti. Za zrelo delovanje 

postavljanje stabilnih življenjskih ciljev in delovanje v smeri in v skladu z življenjskimi cilji. 
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prav tam) postavi kot element zrele osebnosti, 

se, seveda, lahko pojavi veliko ovir, predvsem sprememb in negotovosti, ki jih moramo ljudje 

-

komponento osebnosti, ki je edino jamstvo za to, da s

prilagoditi vsakokratnim zahtevam, ki jih pred njega postavlja realnost (prav tam).
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5 OSEBNOSTNI RAZVOJ IN KONCEPT VSEŽIVLJENJS

IZOBRAŽEVANJA

prispeva h kakovosti posameznikovega življenja v odraslosti, saj ugodno vpliva na razvoj ali 

vsaj zadrževanje spoznavnih sposobnosti, na sposobnost spoprijemanja z vsakdanjimi 

Odrasli, ki po daljši prekinitvi formalnega izobraževanja to uspešno zakl

na spoznavnem kot na socialno- , 18–22):

na zadrževanje sposobnosti v pozni odraslosti,

izboljšajo sposob

uporabljajo v vsakdanjem življenju,

oblikujejo nove socialne odnose, v katerih si z drugimi udeleženci izobraževanja delijo 

nje in mnenja,

medgeneracijski stik in komunikacija prispevata k zniževanju starostnih stereotipov,

posamezniki pridobijo na samozavesti in samospoštovanju, postanejo samostojnejši na 

bolje so pripravljeni na spoprijemanje z drugimi življenjskimi izzivi,

v svoje življenje so vnesli potrebno spremembo, kar ugodno vpliva na njihovo življenjsko 

zadovoljstvo. 

I. Lesar (2000, 

22) piše, da se v da je odstotek še vedno 

nimajo s šolo nikakršnih sl

odraslih nenavadni, nekateri pa se celo bojijo, da bi jim novo znanje spremenilo pogled na 

svet in s tem njihovo življenje, ustaljene navade itd. Na spremembe enostavno niso 

pripravljeni. Toda v današnji družbi lahko preživi le posameznik, ki se je sposoben stalno 

spreminjati ter iskati znanja, ki mu pomagajo pri opravljanju vsakdanjih življenjskih nalog. Le 

ti in spreminjati vse življenje (prav tam).

, po Lesar 

2000, 29):

–
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– zunaj podanih vsebin, podatkov, z namenom poznejše 

reprodukcije,

–

posameznik kdaj pozneje uporabil,

–

– katerem posameznik konstruira svoje znanje, da bi lahko bolje 

Nekomu že samo poznavanje nekaterih podatkov pomeni znanje, drugemu pa je znanje

predstavami (Lesar 2000, 29). 

osebnosti. Prožna osebnost je posameznik, ki transformira kulturno okolje in samega sebe, 

hkrati pa je kontemplativna in aktivna ter usmerjena k ustvarjanju in realizaciji proizvoda. Je 

avtonomna oseba, zrela, uravnovešena, stabilna, interaktivna in prilagodljiva za spremembe. 

Prožn

ostalih sprememb, ki jih ni malo (Novak 1998, 58).

Za posameznika to pomeni i za to so zelo razvita 

prestrukturiranje že pridobljenega znanja. Najpomembnejša pri vsem tem je samostojnost

(Lesar 2000, 24).

Dohmen (1996, po Lesar 2000, 24) navaja

vseživljenjskosti

Omenjeni avtor je iz te predpostavke izpeljal tudi lastnosti, ki jih posameznik potrebuje za

(prav tam):

– bolje razumeti lastno ravnanje in njegove konsenkvence,

– jasneje prepoznavati lastne, tuje, družbene in kulturne predpostavke, 

– evanje življenja in sveta, 

– diferencirano analiziranje problemov,

– odgovorno zastavljanje alternativnih rešitev,

– lastna nova spoznanja vplivneje predstavljati v realne spremembe. 

R. Caffarella in J. M. O'Donnel (prav tam) opozarjata, da je vseživljenjsko izobraževanje zelo 

–

–
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– sovno razdelitev,

– lokalizirati zadržke in težave,

– organizirati osebno in materialno podporo za premagovanje ovir.

Našteti procesi od posameznika, kot že omenjeno, zahtevajo visoko raven motivacije, pa tudi 

visoko raven kompetenc, še posebej sposobnosti refleksije, kreativnosti in volje po 

, po Lesar 

2000, 24).
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6 SPOSOBNOSTI ODRASLIH KOV

jezikov. Edward Thorndike je bil eden prvih avtorjev, ki so pomembno prispevali k

nevtralni jezik. Z eksperimentom je pokazal, da so se o

odraslih ne moremo meriti enako in z istimi instrumenti kot znanje odraslih. Pri mlajših so 

testi znanja pokazali boljšo s

jezika zanašajo predvsem na intuicijo in neposredno posnemanje, odrasli pa na podlagi 

asociacij, drugi

zveze pa tudi druge zahtevnejše segmente jezika Kranjc 1997 b, po Dobnik 2001, 56).

Odrasli so navadno res manj uspešni v naivnem, spontanem osvajanju tujega jezika. Zmotno 

biološki teoriji jezika poteka primarno osvajanje jezika med drugim oz. tretjim letom in 

psihološkim zahtevam verbalnega vedenja naglo upada. Lernbergova

izobraževanju odraslih oz. puberteti pa ta prirojena 

obrazložitev njegovih zakonitosti Lenneberg 1967, po Dobnik 2001, 57). Dejstvo pa je, da 

sposobnosti še nima. F. Umek 1979, po Dobnik 2001, 57) poudarja:

– odrasli naj bi bil za naj ne bi nikoli izgubil ciljev, zaradi 

tako ni odvisna od tega, za kakšno vrsto motiviranosti gre, ali si 

kulturo, razvijanju lastne osebnosti, iz zanimanja za jezik),

–

samo po sebi ni zanimivo,

–

otroku,



14

– odrasli ima tudi mnogo boljši spomin zaradi asociacij in osmišljanja. Otrok se tujega 

Interesi in potrebe odraslega po znanju tujega jezika izhajajo iz konkretnih življenjskih 

edvsem skozi igro 

d

udeležencev Dobnik 2001, 58).
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7 OPREDELITEV VSEBIN PROGRAMA V JEZIKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

Andragogika poimenuje »fazo v pripravi izobraževalnih programov, v kateri se opredelijo 

vsebine programa« kot programiranje, vendar bomo mi v ta pomen uporabljali termin 

opredelitev vsebin jezikovnega izobraževanja. To je v jezikovnem izobraževanju kompleksen 

proces, ki zahteva veliko izkuše

tako jezikovne elemente, kot so fonetika, morfologija, sintaksa, kot tudi kulturne in 

psihologija, s

Dobnik 2001, 74).

širše zastavljen

ika je v tem, da mentor podredi cilje 

komunikacijsko funkcijo jezikovnih spretnosti (prav tam).

Jezikovno izobraževanje odraslih teži predvsem k manjšim skupinam, ki imajo ozko 

inkovit in hiter odgovor. 

Izvajalec izobraževanja mora na podlagi lastnega znanja in izkušenj narediti koncept vsebin 

ter projekcijo poteka izobraževanja. Vsebine mora preplesti in izbrati tako, da v predvidenem 

soben pridobljeno znanje uporabiti tudi v 

(prav tam).

Jezikovno izobraževanje odraslih se od izobraževanja otrok razlikuje prav po tem, da cilj 

izobraževanja ni vnaprej dan, ampak se opredeli na vsako ciljno skupino oz. slušatelja. Pri 

predvsem za pisno in ustno sporazumevanje z drugimi (prav tam).
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7.1 Vpliv e-izobraževanja na jezikovno izobraževanje

Spremenilo je poti do znanja,

Rebolj 2008, 17). E-izobraževanje je organizacijski portal prihodnosti, ki ima številne 

pridobivanje spretnosti, znanja in sposobnosti, prilagodljivost potrebam udeležencev 

fleksibi

Kustec 2001, 61). Tudi v tujini e-

izobraževanja kadrov, še posebej v decentralno organiziranih organizacijah Geder 2001, 67).

Pomembna smer razvoja jezikovnega izobraževanja sta izobraževanje na daljavo in 

me

ne more vplivati na potek izobraževanja. Vse stopnje morajo biti predvidene vnaprej. Pri tem 

je bistveno, da je program narejen celovito in pregledno, da so vsi njegovi elementi osmišljeni 

Dobnik 2001, 74).
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8 SPODBUDE IN OVIRE PR

Sila, ki sp

ki jim 

.

izobraževanje, kamor sodijo np

spol, starost, zaposlitveni status, položaj na delovnem mestu ipd. (prav tam).

Razlogov, zaradi kate

posamezno drug od drugega (prav tam).

najpomembnejši, nam bo najbolje 

pomagal model, ki ga je oblikovala Patricia Cross (1981, po 

izobraževalni program in po tem, ko so vanj že v

ovir. 

To so:

–

morajo rešiti, da se sploh lahko udeležijo izobraževanja ali v njem ostanejo;

–

izobraževalnih ustanov, in sicer lahko ovire predstavljajo birokracija, šolnine, neprimerni 

urniki, neprimernimi programi, oddaljena lokacija itn. Pomembno je, da se v 

izobraževanja z neustrezno izobraže

ali z neprilagojeno organizacijo izobraževanja;

–

nikov, ki vplivajo 

motivacije, kamor sodijo npr. potrebe, motivi ipd., in zunanje dejavnike, pod katerimi se 

Med te ovire tako prištevamo 

sto so ta zaradi negativnih šolskih 
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posameznik

pripravljen priznati. 

pomanjkanje družinske podpore ali podpore delodajalca, lahko to uvrstimo v skupino 

situacijskih ovir. Kadar ugotovimo, da posameznika najbolj demotivirajo ovire, ki jih ustvarja 

neprimeren u

cilji, nepripravljenost narediti nekaj novega in strah pred neuspehom pa so primeri 

dispozicijskih ovir, ki izvirajo iz posameznika samega (Radovan 2007, 35).

Pogosto pa se – npr. predrago izobraževanje 

je lahko situacijska ali institucionalna ovira, strah pred neuspehom je lahko institucionalna ali 

dispozicijska ovira (prav tam).

Udeležencem se lahko pri premagovanju situacijskih ovir pomaga predvsem tako, da se jim 

za vplivanje pa imamo pri tretji skupini, tj. pri dispozicijskih ovirah (prav tam).

8.1

livajo na posameznikovo 

jezikovno izobraževanje. Poznavanje posameznikovega dogajanja v telesu, ki ga preplavlja 

Marsikdo izmed nas pozna nenavadne strahove, ki jih ima sam ali pa njegovi najbližji in so 

pa celo neobvladljive in v

oma to pomeni, da že samo nezna

.

Takšna spoznanja pa so zelo dragocena, tudi ko razmišljamo o vseživljenjskosti 

obimo odgovore, zakaj nekateri umsko sicer zelo zmožni 

posamezniki ne zmorejo realizirati ideje o vseživljenjskosti izobraževanja. Tu je seveda 

možen odgovor v

v katerih se umik po

podvrženi lep del svojega življenja, se v vsakem posamezniku oblikuje osebno pojmovanje 

posameznika velik vpliv (prav tam).

predstav o

predvsem za
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(1998, po Lesar 2000, 21–22) poudarja, da gre za osebno opredelitev in da nekateri celo 

enju in 

šolanju. Te podobe so težko dostopne ugotavljanju in spreminjanju.

, po

Lesar 2000, 28).

n (Lesar 2000, 28).

i

jih

posameznika, so (prav tam, 29):

– jeza: naval hormonov oz

nasprotnika;

–

tako v obraz hitro pobledi, celotno telo pa se mu ohladi. Hormoni so tako pripravljeni 

na hitro reagiranje;

–

umirjenost, zaradi katere si telo hitreje opomore od biološke razrvanosti. Telesu takšno 

–

razvedrilo in radost. Pojavi se beg v notranjost, ki predstavlja priložnost za žalovanje 

(lahko zaradi izgube ljubljene osebe, lahko zaradi zatrtega upanja). Ko se energija 

–

dogodku;

– gnus: predstavlja dejansko odvratnost po okusu ali vonju, pa tudi odvratnost v 

prenesenem pomenu. 

–

posameznikovo dobr

otro
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prav tam, 33). I. Lesar (prav tam) se ob 

prašuje, zakaj je treba

prikazati tako nerealno, in dodaja

zgolj kot prijetna igra, privo

prav tam).
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9 MOTIVI ZA IZOBRAŽEVANJE

vedenja (Bandura 1997, po Radovan 2007, 36). Glede tega govorimo o treh konceptih, 

o

zadovoljiti motiv, in strate

Pri razumevanju motivacije odraslih moramo biti pozorni na vse tri opisane elemente 

–

tov umanjka, ne bo vložil 

(Radovan 2007, 36):

– Zaznavanje koristnosti/pomembnosti 

Za odrasle je pomembno, da v izobraževanju pridobljeno znanje uporabno tudi v njihovem 

z nalogami, ki so jim dodeljene samo zato, da s

–

je zadovoljene potrebe. 

Obstaja veliko klasifikacij potreb, najbolj pa je znana Maslowova (1982, po Radovan 2007, 

37). Maslow je potrebe razvrstil v hierarhijo glede na pomembnost. 

Odrasli, ki se želijo vkl vsaj dve skupini pomembnih 
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tem programu (Radovan 2007, 37).

Tough (1979, po Radovan 2007, 37

i naredijo 

prav vse korake, poudarjeni pa so predvsem naslednji vidiki: 

obremenitev, ki jo predstavljajo finance; 

vložen trud za uspešno opravljanje izobraževanja in zahtevnost programa; 

Predvsem je pomembno zavedanje, da bo motivacija odraslih visoka, ko potrebujejo in si 

Na udeležbo v izobraževanju pa vplivajo naslednje skupine dejavnikov (Radovan 2007, 37):

–

t so izkušnje, identifikacija 

z drugimi in opazovanje modelov, do izobraževalnega programa, ki neposredno vpliva na

ana s predvidevanjem, da je nizko 

raziskav kaže, da je zelo pogost razlog

povezana tudi z negativnimi izkušnjami

pisali. Negativna sta

vsebovale spodbud ali pa so jih vsebovale malo in so bile neprijetne. 

– Samopodoba 

»negativna akademska samopodoba«, ki je pogosto opažena udeležencih, ki so manj 

trditve, da je samopodoba med dejavniki, ki vplivajo na motivacijo za izobraževanje oz. tudi 
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za katero drugo dejavnost, najpomembnejša. Odrasli, ki imajo samopodobo negativno, lahko 

ne verjamejo, da bi bili lahko njihovo izobraževanje uspešno, kar postane 

– Cilji 

posameznika. Na vztrajnost in 

dovolj



24

9.1 Motivi za vseživljenjsko jezikovno izobraževanje

dolgo tradicijo. Omenjeno tradicijo so na vs

-

jezikovne pedagogike oz. uporabnega jezikoslovja; iz tega razloga moramo trenutno stanje 

(tuje)jezikovnega izobraževanja pri nas videti kot nasledek, preplet in sintezo 

najpomembnejših zgodovinskih oz. globalnih razvojnih tokov, prizadevanj in stremljenj na 

Interesi in potrebe udeležencev po znanju tujega jezika izhajajo iz konkretnih življenjskih 

b delovnega procesa in pogostosti uporabe jezika. Za jezikovno izobraževanje 

interesa in brez potrebe po uporabi tega znanja v praksi. Znanje, ki so ga pridobili, namr

navadi ni bilo preverjeno v praksi. Danes podjetja izobražujejo le tiste udeležence, pri katerih 

potreba po znanju izhaja iz zahtev delovnega procesa in dejanskega stanja komuniciranja v 

na v mednarodne projekte ali 

pa dobijo tuje lastnike in partnerje Zorko Mencin 2001, 94).

Clark (1987, po

–

– rekonstrukcionizem (oz. izobraževanje kot instrument družbene spremembe),

–

s prenosom spoštovane oz. cenjene kulture oz. znanja od ene generacije na drugo. 

Rekonstrukcionizem se ukvarja z doseganjem soglasja o skupnih družbenih ciljih in s tem, 

a kot celostne osebe in krepitev 

(prav tam).

na mednarodni ravni prevladovali do 2. svetovne vojne, danes pa so v glavnem zatonu. 21. 

stoletje povsod po svetu – tudi v Sloveniji –

svetovne lingue france (prav tam).

D. Zorko Mencin je leta 2003 napisala, da se je jezikovno izobraževanje v zadnjih desetih 

udeleženci precej pasivni, kar je bila tudi temeljna 

udeležencev, ki se je lo
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Jezikovno pa so se izobraževali na podlagi lastnega interesa in radovednosti Zorko Mencin 

2003, 72).

O tem, zakaj se ljudje jezikovno izobražujejo, gi bomo 

s kvantitativno raziskavo poskušali raziskati razloge tudi mi in ustvariti sliko, kakšne so 

v nadaljevanju.
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10 POGOJI VSEŽIVLJENSKEGA JEZIKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

e ne dojema kot 

(Lesar 2000, 33). I. Lesar (prav tam) tako svetuje, da naj se pri 

otrocih v šolah razvija tudi druge razsežnosti osebnosti, saj bo le tako ideja vseživljenjskega 

realnosti zaživela.

Skrb za dobro 

itd. ati. 

Tisti, ki bo ponujeno lahko sprejel ali zavrnil, je posameznik. Ta bo sposoben samostojno 

iskati rešitve, informacije in znanje. K uspešnemu življenju pa mu bo pomagalo zavedanje, da 

bo v današnji družbi preživel le s stalnim spremljanjem ter iskanjem ustreznih znanj (prav 

tam, 21).

enja, ki je zavestno in ciljno naravnano, oz. 

, po Lesar 2000, 23).

dvajsetih letih hitro razvija, pa stanje ljub temu 

ni zadovoljivo. Predlogi za razvoj jezikovnega izobraževanja so Zorko Mencin 2003, 77):

– treba bi bilo bolj dvigniti kakovost izobraževanja,

– ov in podeliti licence za 

–

razviti nacionalno politiko jezikovnega izobraževanja za odrasle,

– okrepiti bi se morala funkcija informiranja i

-romov, so še vedno premalo 

rši zainteresirani javnosti. 

Za kakovosten

in ustvariti boljši pretok informacij o programih in storitvah, ki jih ponujajo prav tam). Vsak 

avljanjem potreb. Tudi znotraj dokumentov, ki opredeljujejo 

strategijo vseživljenjskosti izobraževanja, najdemo opozorila o ugotavljanju potreb in 

približevanju izobrazbe lokalnim ravnem ter posameznikom. Nujno je zagotavljati možnosti 

za individualne reši .



27

11 – RAZISKAVA

V tem poglavju so predstavljeni rezultati opravljene raziskave.

11.1 Opis vzorca

tne 

strani 1-ka.si. Postavili smo jo na spletno stran, nato pa povezavo do nje poslali znancem in 

prijateljem po e-pošti. Anketa je potekala od 18.  4.  2016 do 27. 5. 2016. Predvidevali smo, 

obdelavo, vendar pa je anketo izpolnilo kar 127 oseb. Povezavo smo poslali 50 ljudem, kar 

pomeni, da so ti naprej posredovali naš vprašalnik. Ponovnih povabil nismo pošiljali, saj se 

nam to ni zdelo potrebno.

raziskavo uporaben vzorec. 

11.2 Metode zbiranja in obdelave podatkov

Podatke za obdelavo smo (Priloga 1

), ki je bil sestavljen iz 17 vprašanj. Vprašalnik je bil sestavljen iz 

grafskih 

podatkov (starost, zaposlitveni status, dosežena stopnja izobrazbe), nato pa vprašanja, ki so se 

nanašala na posameznikovo jezikovno izobraževanje (koliko jezikov obvlada itd., ali se

trenutno jezikovno izobražuje). 

Pri preverjanju hipotez smo si pomagali s programom z

17.
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11.3

V tem podpoglavju bomo predstavili rezultate analize.

Slika 1: Odgovori anketirancev v povezavi z njihovo starostjo v odstotkih

S slike

64 oz. 50,39 %, kar predstavlja dobro polovico anketiranih. Na drugem mestu so stari med 36 

in 45 let, teh je 26 oz. 20,47 %. Na tretjem mestu so stari med 46 in 55 let, teh je bilo 16, kar 

let, najmanj pa je oseb, starih med 18 in 25 let, teh je bilo 8 oz. 6,30 %.

0 10 20 30 40 50 60 70

18-25

26-35
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56-66

Starost anketiranih 
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Slika 2: Odgovori anketirancev v povezavi z njihovim spolom v odstotkih

o

tretjino pa moški (tj. 29 %).

Slika 3: Odgovori anketirancev v povezavi z njihovo stopnjo izobrazbe v odstotkih

29 % 

71 % 

Spol anketiranih 

Moški

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Drugo:

Izobrazba anketiranih 
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Na podlagi zgornje slike

tretjina, VII. stopnjo izobrazbe. Sledijo anketiranci s srednješolsko izobrazbo, slednjih je 

natanko petina oz. 20 %, na tretjem mestu so anketiranci z visokošolsko oz. VI/2. stopnjo 

oz. približno desetina vseh, sledijo anketiranci s specializacijo oz. znanstvenim magisterijem, 

teh je 10 % oz. desetina, IV. stopnjo izobrazbe je doseglo 6 % anketirancev, VIII. stopnjo 

3

anketiranih nima I. in II. stopnje izobrazbe.

Slika 4: Odgovori anketirancev v povezavi z njihovim zaposlitvenim statusom v
odstotkih

Med anketiranci, ki so izpolnili vprašalnik, je 81 % zaposlenih, 19 % pa nezaposlenih.

81 % 

19 % 

Zaposlitveni status 



31

Slika 5: Odgovori anketirancev v povezavi z u m tujih jezikov med šolanjem v
odstotkih

Zanimalo

z 62 %, na tretjem 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Slika 6: Odgovori anketirancev v povezavi z jezikovnim izobraževanjem izven rednega 
šolanja v odstotkih

Rezultati vprašanja, ki sledi, so za nas na

anketiranih se je jezikovno izobraževalo izven rednega šolanja. Kar 69 % anketiranih, torej 

tretjina, pa se jezikovnega izobraževanja izven šolanja ni poslužilo.

Slika 7: Odgovori anketirancev v povezavi s trenutnim dodatnim jezikovnim
izobraževanjem v odstotkih

Zanimalo nas je tudi, koliko anketiranih se trenutno dodatno jezikovno izobražuje. Ugotovili

smo, da se približno polovica tistih, ki so se že kdaj jezikovno izobraževali, tudi trenutno 

jezikovno izobražuje. Teh je 31 % oz. slaba tretjina, ostali, tj. 69 %, pa se trenutno dodatno 

jezikovno ne izobražujejo.

69 % 

31 % 

 

31 % 

69 % 
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Slika 8: Odgovori anketirancev v povezavi s številom jezikov, ki so se jih anketiranci 

Anketirance, ki so se že dodatno jezikovno izobraževali oz. se izobražujejo še sedaj, smo 

zven rednega izobraževanja. Bolj kot podatek, kateri so 

69

jezika, dveh s

anketirancev, ki so se ali se trenutno dodatno jezikovno izobražujejo.
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Slika 9: Odgovori anketirancev v povezavi z razlogi za trenutno jezikovno 
neizobraževanje v odstotkih

Na  vprašanje o razlogih za trenutno jezikovno neizobraževanje so odgovarjali samo tisti, ki 

so na vprašanje, ali se trenutno jezikovno izobražujejo, odgovorili negativno, teh je bilo 31 %. 

Odgovori so bili vnaprej dani.

70 % oz. dobri dve tretjini anketiranih se trenutno jezikovno ne izobražuje zaradi 

predznanja, 1 % anketiranih se jezikovno ne izobražuje zaradi strahu, da ne bo kos izzivu, 

ijetnih 

izkušenj v preteklosti.
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Slika 10: Odgovori anketirancev v povezavi z razlogi za trenutno dodatno jezikovno 
izobraževanje v odstotkih

Na vprašanje o razlogih za trenutno dodatno izobraževanje so odgovarjali samo tisti 

anketiranci, ki se trenutno jezikovno izobražujejo. Pri tem vprašanju so imeli anketiranci 

možnost podati tudi lasten odgovor, ostali odgovori pa so bili že dani.

42 % oz. slaba polovica se trenutno dodatno jezikovno izobražuje zato, ker si to želi. Na 

drugem mestu so tisti, ki se jezikovno izobražujejo zato, ker jim to koristi v življenju, posebej 

na 

zato, ker to od njih zahteva delovno mesto. 6 % se zdi dodatno jezikovno izobraževanje nuja 

zaradi migracijskih sprememb, 4 % anketirancev se izobražujejo zaradi ugodnosti, ki jih 

podalo svoje odgovore. Od teh en pravi, da je razlog za jezikovno izobraževanje ta: »da lažje 

komuniciram s prijatelji«, drugi pravi, da je razlog: 

tretji pa: 
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Slika 11: Odgovori v povezavi s tem
bi izobraževanje poteka , v odstotkih

v (oz. dobre štiri petine) bi se 

jezikovno izobraževalo

ne bi 

Pri tem vprašanju se nam je porodilo vprašanje, ali se tisti anketiranci, ki se ne bi dodatno 

izobraževali, tudi

bi imelo vpliva, ali se sploh ne izobražujejo.

83 % 

17 % 
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Slika 12: Odgovori anketirancev v povezavi z udeležbo na drugih izobraževanjih, ki niso 
jezikovna, npr. slikarstvo, kuhanje, umetnostna zgodovina ipd.

Z anketnim vprašalnikom smo pridobili tudi podatke o tem, ali se anketiranci udeležujejo tudi 

udeležuje, 41 % anketiranih se jih ne, 34 % se jih sedaj ne, v preteklosti pa se jih je.

seštejemo tiste, ki se niso nikoli udeleževali drugih izobraževanj, in tiste, ki se jih trenutno ne 

udeležujejo, lahko ugotovimo, da se trenutno ne 

izobražuje.

24 % 

42 % 

34 % 
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Slika 13: Odgovori anketirancev glede nejezikovnega ali jezikovnega izobraževanja prek 
spleta

Glede na hiter razvoj e-

na jezikovno izobraževanje, ampak na vse vrste izobraževanja. Ugotovili smo, da se je 

izobraževalo preko spleta 35 % anketiranih oz. dobra tretjina, 65 % oz. slabi dve tretjini pa ne.

Slika 14: Odgovori anketirancev v odstotkih glede u a tujih jezikov prek spleta ali s 
-rom, kaseta, video itd.) v odstotkih

35 % 

65 % 

 

53 % 

47 % 
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S tem vprašanjem smo želeli izvedeti

-rom, kaseta, video). 53 % odstotkov 

47 % pa ne.

Slika 15: Odgovori anketirancev v povezavi z u m
v odstotkih

Zanimalo nas je tudi, ali se 

Slika 16: Odgovori anketirancev v povezavi z nadaljnjim študijem v prihodnosti na višji 
stopnji, kot so jo dosegli, v odstotkih

67 % 

33 % 

 

34 % 

27 % 

39 % 
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kot jo imajo sedaj. 34 % anketiranih si to želi, 27 % si tega ne želi, 27 % pa bi se za to morda 

e.

Slika 17: Odgovori anketirancev v zvezi s pomenom vseživljenjskega izobraževanja v
odstotkih

Želeli smo izvedeti tudi, kakšen pomen anketiranci pripisujejo vseživljenjskemu 

izobraževanju. Kar slabi dve tretjini anketiranih (61 %) vseživljenjskemu jezikovnemu 

izobraževanju pripisujeta velik pomen. 35 % anketiranih vseživljenjskemu izobraževanju 

ne meni, da je vseživljenjsko izobraževanje povsem nepomembno ali da je njegov pomen 

nizek.

Dva anketirana sta odgovorila z možnostjo drugo, in sicer en pravi, da je pomen 

vseživljenjskega izobraževanja »ogromen«, drugi anketirani pa pravi: »sem jezikoslovka, jezik 

pa je živa stvar, ki se vseskozi spr
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11.4 Preverjanje hipotez

Hipoteza 1: Anketiranci, ki menijo, da ima vseživljenjsko izobraževanje velik pomen, se 

v

izobraževanje srednji pomen.

To hipotezo lahko potrdimo, saj smo ugotovili, da se od anketirancev, ki menijo, da ima 

vseživljenjsko izobraževanje velik pomen, izven rednega šolanja kar 73,10 % jezikovno 

izobraževalo, od tistih, za katere ima vseživljenjsko izobraževanje srednji pomen, pa se je 

jezikovno izobraževalo le 59,10 %.

Hipoteza 2: Anketiranci, za katere ima vseživljenjsko izobraževanje velik pomen, se ne bi v 

katere ima vseživljenjsko izobraževanje srednji pomen.

88,9 % tistih, za katere ima vseživljenjsko izobraževanje srednji pomen, bi se pogosteje 

bi bilo v okviru d .

Od tistih, za katere ima vseživljenjsko izobraževanje velik pomen, pa bi se dodatno jezikovno 

izobraževalo le 79,5 % anketirancev.

tri vrste ovir za , so to: situacijske ovire, 

izobraževal ne glede na to, ali to poteka

Hipoteza 3:

izobražujejo kot tisti, ki si je ne želijo.

izobrazbe, se je vsaj enkrat jezikovno 

izobraževalo že 71,40 %, trenutno pa se jih izobražuje 36,70 %. Od tistih, ki si v prihodnosti 

%, trenutno pa se jih 

24 %.
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Omenjene hipoteze ne moremo sprejeti a to, koliko so se anketirani 

v

glede tistih, ki se trenutno jezikovno izobražujejo, pa tisti, ki si želijo dodatno izobraževati.

jezikovno izobraževalo 62,5 %, trenutno pa se jih 30 %.

motivirani z

poglobljeno interpretacijo premalo podatkov, saj je med anketiranimi zagotovo lahko kateri 

izmed tistih, ki se trenutno formalno izobražuje, a mi po tem nismo povprašali. Tako bi se 

situacija, glede na zelo nizko razliko med odstotkoma tistih, ki si želijo izobraževati in se 

izobražujejo, in tistih, ki si ne želijo in se izobražujejo, lahko hitro obrnila in bi hipotezo 

sprejeli.

Hipoteza 4: Najpogostejši razlog za jezikovno izobraževanje so zahteve z delovnega mesta.

Hipoteze ne moremo potrditi, saj je razlog za dodatno izobraževanje, ki izvira iz zahtev 

razlog je lastna želja anketiranih.

Ta odgov

izobraževanje povezuje s tistimi, ki so zaposleni, angleški spletni slovar pa vseživljenjsko 

nanja in 

spretnosti, potrebnih za zaposlovanje in osebno izpolnitev. A vendarle omenjena definicija 

lahko zagotovo štejemo lastno željo po izobraževanju, ki je pri naših anketirancih na prvem 

mestu. Zavrnitev hipoteze tako le ni tako presenetljiva, kot se nam je sprva zdelo.

Hipoteza 5:

Hipotezo lahko potrdimo, saj je ta razlog kar v 70 % na prve

pomanjkanje predznanja in elimo 

v

ugem je prav tako situacijska, to je 

bodo kos izzivu. 

Žal pa pri tej hipotezi ne moremo podati poglobljene analize zaradi naše lastne napake, saj pri 

tem odgovoru nismo navedli nobene institucionalne ovire, prav tako tudi nismo dali možnosti, 

lahko 

popolnejša. 
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Hipoteza 6:

Hipotezo lahko potrdimo, saj bi se kar 83 % anketiranih

Potrditev

Obstajajo pa tudi druge vrste ovir, ki so težje odpravljive (npr. neustrezni programi 

tevali 

želje in potrebe zaposlenih in tako prispevali k dodatnemu jezikovnemu izobraževanju.

Hipoteza 7:

izobraževanja.

Trenutno se jezikovno izobražuje 31 % vseh anketiranih, ostalih izobraževanj pa se udeležuje

le 23 %. Kadarkoli (trenutno ali v preteklosti) se je jezikovno izobraževalo 69 % anketiranih, 

tistih, ki so se že kdaj udeležili kakšnega drugega izobraževanja, pa je 57 %:

Hipotezo lahko potrdimo, kar glede na današnje stanje – ko se posebej informacijska 

tehnologija razvija z naglo hitrostjo, znanje svetovnih jezikov pa je pogostokrat nujno 

za zasedbo delovnih mest, medtem ko npr. znanje kuhanja ali šivanja ali umetnostne 

zgodovine npr., kar lahko predstavlja dodatno izobraževanje, na zasedbo delovnega mesta ne 

vpliva – .

Hipoteza 8: Dodatno se anketiranci jezikovno izobražujejo pogosteje preko e-izobraževanja 

kot so CD-rom, kaseta, video itd..

izobraževanja, pa 69 %. Hipoteze ne moremo potrdi o jezikovnega 

-izobraževanje v porastu šele 

delu, pripravljen na spremembe in tak posameznik se tudi pogosteje izobražuje.

Hipoteza 9: Strah pred neuspehom je pogost razlog za neizobraževanje.
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12 SKLEP

vseživljenjskemu izobraževanju. Ugotovili smo, da je pomen z

da se tretjina anketirancev trenutno dodatno jezikovno izobražuje, na prvem mestu pa niso 

koristi, ki bi jih lahko pridobili zaradi tega, ampak njihova lastna želja. To lahko pomeni, da 

se bodo izobraževali ne glede na ovire, ki so

Resda se zahteve današnjega sveta, ki se naglo razvija in je tudi komunikacija z osebami na 

drugih delih sveta lahko takojšnja, gibljejo v smer nujnega znanja tujih jezikov, a kljub temu 

menimo, da vse le ni tako povezano z zunanjo motivacijo in zunanjimi koristmi, ampak 

z notranjo motivacijo, ki izvira iz posameznika, je povezana s stal

je vseživljenjsko jezikovno izobraževanje 

v 21.

glede na nagel 

ga želiš, in s pomenom

vplivajo pozitivne izkušnje, pridobljene tekom formalnega šolanja, to ni presenetljivo.

Naša naloga lahko k razvoju stroke pripomore s podatkoma, da je najpogostejši razlog 

za

. Na podlagi teh informacij

lahko nje.

preizkusa ankete na npr. petih posameznikih. Ti nam bi lahko povedali, ali so kakšen odgovor

pogrešali ko zapisali dodatne odgovore. Pri nekaterih vprašanjih bi lahko

dali tudi 
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PRILOGE

Priloga 1 Anketni vprašalnik 





Priloga 1 

Anketni vprašalnik

Pozdravljeni! 

Sem Sandra Mahne, absolventka Fakultete za management v Kopru. V okviru študija pišem 
diplomsko nalogo z naslovom Vseživljenjsko jezikovno izobraževanje za 21. stoletje. Ker je 

Prosim vas, da odgovorite na naslednja vprašanja. Anketa je anonimna, pridobljeni podatki pa 
bodo uporabljeni le za študijske namene. 

ankete.

ovore in vztrajanje do konca vprašalnika.

Lep dan še naprej.

Sandra 

1. Spol: _____.

2. Starost: ____.

3. Izobrazba:
a) I. stopnja,
b)   II. stopnja, 
c)   III. stopnja,

d) V. stopnja,
e)   VI. stopnja, 
f)   VII. stopnja, 
g)   VIII. stopnja. 

4. Kakšen je vaš zaposlitveni status?
a) Zaposlen.
b) Nezaposlen.

5.
fakulteta…)? _____

6. Katere?
a)
b)
c)

d)
e)
f) Drugo:  ____________________.

7.
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8.
a) DA.
b) NE.

9. Ali se trenutno dodatno jezikovno izobražujete?
a) DA.
b) NE.

10. Zakaj se dodatno jezikovno NE izobražujete?
a) Zaradi neugodnih izkušenj v preteklosti.
b)
c) Zaradi 

d) Zaradi neodobravanja družine oz. bližnjih.
e) Zaradi strahu, da ne bom kos izzivu.

stite.

11. Zakaj se dodatno jezikovno izobražujete?
a) Ker si to želim.
b) Ker je zaradi migracijskih sprememb to nuja.
c) Zaradi ugodnosti, ki jih zaradi izobraževanja pridobim v službi.

d) Ker to od mene zahteva delovno mesto.
e) Drugo: _________________.

12.
a) DA.
b) NE.

13. Se udeležujete kakšni drugih izobraževanj, ki niso jezikovna, npr. slikarstvo, kuhanje,
umetnostna zgodovina ipd.?

a) DA.
b) NE.
c) TRENUTNO NE, SEM SE PA V PRETEKLOSTI.

14. Se udeležujete kakšnih drugih izobraževanj (nejezikovnih)?
a) DA.
b) NE.

15. Ste se že kdaj izobraževali, nejezikovno ali jezikovno, prek spleta?
a) DA.
b) NE.

16.
(CD-rom, kaseta, video itd.)?

a) DA.
b) NE.
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17.

a) DA.
b) NE.

18. Bi v prihodnosti želeli študirati na višji stopnji, kot ste jo dosegli?
a) Da, zagotovo.
b) Ne.
c) Morda.

19. Kakšen pomen ima za vas vseživljenjsko izobraževanje?
a) Velik.
b) Srednji.
c) Nizek.

 Povsem nepomembno. 
d) Drugo:  ____________________.


