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Andragoški center Slovenije

35. Statistični podatki: Znanje tujih jezikov odraslih (25-64 let)
Opomba:
S tem besedilom nadgrajujemo prispevek v InfO-mozaiku št. 20: Statistični podatki: Udeležba v
izobraževanju odraslih, kjer smo predstavili prve rezultate evropske raziskave o izobraževanju odraslih
(Adult Education Survey), podrobnejše rezultate raziskave pa smo predstavili že v prispevkih InfOmozaika št. 33: Statistični podatki: Udeležba odraslih (25 – 64 let) v izobraževanju in št. 34. Statistični
podatki: Ovire pri udeležbi v izobraževanju odraslih in odnos odraslih do izobraževanja.
V tem prispevku bomo podrobneje predstavili podatke iz evropske raziskave o znanju tujih jezikov, kako
odrasli v Sloveniji, stari od 25 do 64 let, ocenjujejo svoje znanje tujih jezikov, katere tuje jezike govorijo,
kako dobro znajo uporabljati tuje jezike ter kako pogosto so uporabljali tuje jezike. Zgodnje učenje tujih
jezikov ter izboljšanje učenja tujih jezikov je eden od pomembnejših lizbonskih ciljev, da bo lahko
Evropa razvila svoje gospodarske, kulturne in socialne potenciale.
Slovenija se po znanju tujih jezikov uvršča med vodilne evropske države. Podatki raziskave so
pokazali, da sta v Sloveniji najpogosteje govorjena tuja jezika angleščina in nemščina. Kar 92 %
odraslih v starosti od 25 do 64 let je v dvanajstih mesecih pred raziskavo govorilo najmanj en tuj jezik, in
sicer od tega 20,5 % en tuj jezik, 37,2 % dva tuja jezika, 34,1 % tri tuje jezike ali več. Vendar moramo
pri interpretaciji teh rezultatov raziskave opozoriti, da je v teh podatkih zajeta tudi generacija, ki se je po
obveznem predmetniku v osnovni šoli učila še srbohrvaški jezik, ki ima danes status tujega jezika. Ta
jezik je bil za angleščino in nemščino tretji najpogosteje govorjeni tuji jezik v Sloveniji med osebami v
starostni skupini od 25 do 64 let.
Podatki raziskave so pokazali, da delež oseb z znanjem angleškega jezika, s starostjo naglo pada.
Največ odraslih je govorilo angleški jezik v starostni skupini 25 do 34 let (75,5 %), v starostni skupini 35
do 49 let skoraj polovica odraslih, po 50. letu pa je angleško govorilo le še 27,8 % odraslih.
Pri znanju nemškega jezika so razlike med posameznimi starostnimi skupinami manjše. Delež tistih, ki
so govorili nemški jezik je bil največji v starostni skupini 50 do 64 let (31,2 % odraslih), najmanjši pa v
starostni skupini 35 do 49 let (26,2 %).
Pri znanju italijanskega jezika med posameznimi starostnimi skupinami ni bilo razlik. V posamezni
starostni skupini je italijanski jezik govorilo okoli 10 % odraslih.
Najmanj odraslih oseb v vseh treh starostnih skupinah je govorilo francoski in ruski jezik. Manj kot
odstotek oseb je bilo z znanjem francoskega in ruskega jezika v starosti od 25 do 34 let, le odstotek
oseb pa je znalo ta dva jezika v drugih dveh starostnih skupinah.
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Slika 1: Delež odraslih (25-64 let)z znanjem posameznih tujih jezikov po starostnih razredih, 2007
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Opomba: V grafičnem prikazu niso prikazani podatki o deležu odraslih z znanjem srbohrvaškega jezika kot tujega jezika.

Znanje tujih jezikov je povezano z doseženo izobrazbo. Kar 70 % odraslih v starosti od 25 do 64 let,
ki je govorilo angleški jezik, je imelo srednjo, višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, medtem ko je
angleški jezik govorilo le 6,6 % odraslih z osnovnošolsko izobrazbo ali nižjo od te.
Glede na doseženo izobrazbo je bilo nekoliko več razlik pri znanju nemškega jezika. Največ odraslih z
znanjem nemškega jezika je imelo srednješolsko izobrazbo (46,2 %), delež oseb z višješolsko oz.
visokošolsko izobrazbo je bil že manjši (29,1 %), samo 9 % odraslih, ki so govorili nemško, pa je imelo
končano osnovno šolo ali manj.
Tudi italijanski jezik in ruski je govorilo največ odraslih s končano srednješolsko izobrazbo, med tistimi,
ki so govorili francoski jezik, pa je bilo največ oseb z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo.
Slika 2: Delež odraslih (25-64 let)z znanjem posameznih tujih jezikov po doseženi izobrazbi, 2007
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Vir: SURS
Opomba: V grafičnem prikazu niso prikazani podatki o deležu odraslih z znanjem srbohrvaškega jezika kot tujega jezika.
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Podatke evropske raziskave o jezikovnih znanjih odraslih v starosti od 25 do 64 let lahko dopolnimo tudi
z nacionalnimi podatki o učenju tujih jezikov, ki jih spremlja Statistični urad RS z letno statistično
raziskavo o izvajalcih nadaljnjega izobraževanja v Sloveniji
(http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2474). Tudi nacionalni podatki potrjujejo, da zanimanje za
učenje tujih jezikov v Sloveniji narašča. Največje zanimanje je za učenje angleškega in nemškega
jezika, medtem ko je zanimanje za francoski ter ruski jezik zadnja leta rahlo upadlo. Poleg omenjenih
jezikov se v Sloveniji učijo tudi italijanski in španski jezik, vedno več odraslih pa se uči tudi češčino,
madžarščino, danščino, nizozemščino, portugalščino in švedščino, japonščino, kitajščino in arabščino.
Slika 3: Udeležbe v jezikovnih programih po jezikih, Slovenija, 2005/2006, 2006/07 in 2007/2008
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