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Nemščina diha za ovratnik
angleščini
Angleščina je v svetu lingua franca in zato ne preseneča
dejstvo, da je najpogostejši prvi tuji jezik že od osnovne
šole naprej. Znanje angleščine postaja vse bolj
samoumevno, tudi za delodajalce, saj angleščina vedno
bolj posega v procese dela, v kolektive in poslovanje. Kateri
pa naj bi bil drugi tuji jezik, ki bi se ga bilo najbolj smotrno
naučiti? Seveda je odgovor na to odvisen od tega, kje in
kaj si želimo početi. Splošen odgovor je, da je v Sloveniji
trenutno najbolje znati še nemško. Zakaj?
DEANA JEZERŠEK, MANCA PANGER C
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Dejstva in številke
https://www.adma.si/nemscina-diha-za-ovratnik-anglescini
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Ustavimo se najprej pri nekaterih dejstvih in statističnih podatkih. Ali
ste vedeli, da je nemščina poleg italijanščine uradni jezik švicarske
garde v Vatikanu? In da je eden od državnih jezikov v Namibiji?
Nemščina je najpogosteje govorjeni jezik v Evropi, materni jezik
približno 100 milijonov ljudi in uradni jezik v kar šestih državah, ki so
bodisi gospodarsko izjemno razvite bodisi poglavitnega pomena za
evropsko politiko: Nemčija, Avstrija, Belgija, Švica, Luksemburg in
Lihtenštajn. Omenjene države so nedvomno med najbolj
perspektivnimi v Evropi, zato zlahka trdimo, da znanje nemškega jezika
odpira marsikatera vrata – še posebej v poslovnem svetu.

Največji jezik v Evropi
Dejstvo, da se več kot 20 milijonov ljudi po vsem svetu uči nemščine,
nikakor ne preseneča. Evropski statistični urad Eurostat navaja, da je
nemščina jezik, ki se ga v Evropski uniji najpogosteje učimo kot drugi
tuji jezik. Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije
se 92 odstotkov otrok v okviru osnovnošolskega programa, poleg
angleščine kot prvega tujega jezika, uči še nemščine kot drugega
tujega jezika. V srednjih šolah je 68 odstotkov dijakov, ki se poleg
prvega tujega jezika učijo tudi drugega, in sicer nemščine. Število
odraslih, ki se učijo tujih jezikov, v zadnjih letih precej narašča. Največ
se jih uči angleščine, tej pa z 28 odstotki sledi nemščina. V natančnih
številkah to pomeni, da 481.276 vseh odraslih v Sloveniji do določene
mere zna nemško; od tega je 104.923 25- do 34-letnikov, 125.529 pa jih
sodi v starostno skupino od 50 do 64 let.

Z nemščino korak pred konkurenco
https://www.adma.si/nemscina-diha-za-ovratnik-anglescini
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Zanimanje za nemški jezik je v Sloveniji torej relativno visoko. Kako
pomembno pa je pravzaprav znanje tega jezika v poslovnem svetu in
pri iskanju zaposlitve? Pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
smo preverili, kakšna je pri nas zahteva po znanju tujih jezikov za prosta
delovna mesta. Podatki, ki veljajo za prosta delovna mesta v letu 2016,
navajajo, da za 18,1 odstotka sporočenih prostih delovnih mest
delodajalci zahtevajo znanje enega tujega jezika, za 7,1 odstotka
delovnih mest pa znanje dveh tujih jezikov. Na prvem mestu je s 57
odstotki pričakovano angleščina, sledi ji nemščina, in sicer s 23 odstotki.
Tretjeuvrščena italijanščina se v oglasih za prosta delovna mesta
zahteva v 8 odstotkih primerov.

Zakaj v Sloveniji prav nemščina?
Po podatkih Eurostata je Nemčija glavna izvozna partnerica za
slovenska podjetja. Podatkovna baza slovenskih izvoznikov SloExport
razkriva, da trenutno obstaja 2.024 slovenskih izvoznikov v Nemčijo. Na
Slovensko-nemški gospodarski zbornici pa so povedali, da njihova
največja slovensko-nemška podjetniška mreža v Sloveniji trenutno šteje
več kot 270 članskih podjetij. Gre za gospodarske družbe in samostojne
podjetnike posameznike s sedežem v Republiki Sloveniji ali Nemčiji, ki
oblikujejo slovensko-nemške gospodarske odnose.

Ampak nemščina je tako težka
Nemščina ima sloves jezika z ogromno zapletene slovnice. Vendar smo
pri učenju nemščine Slovenci v veliki prednosti, ker sta naša slovnica in
logika besedišča zelo podobni nemški. V primerjavi z Angležem, na
primer, ki se bo najprej moral sploh naučiti, kaj skloni so, si Slovenec pri
nemških oddahne, ko vidi, da jih mora naučiti le štiri. Prav tako nam je
logično štetje po principu »najprej enice« (triinštirideset –
dreiundvierzig), medtem ko večina jezikov deluje v obratni smeri. Tudi
nemške besede so se skozi zgodovino že tako lepo vključile v naše
vsakodnevno besedišče, da povprečen Slovenec s toliko »nezavednega«
znanja nemščine težko reče, da je popoln začetnik.

… in grda
Lepota je sicer stvar osebnega okusa, vendar se kar precej ljudi strinja
glede »lepote« nemškega jezika. Nemščina je trši jezik, k čemur najbolj
prispeva izgovarjava, ki temelji na soglasnikih. Temu ne moremo
oporekati. Po izkušnjah z naših jezikovnih tečajev pa vendar vsi
nemščino vzljubijo, ko jo malo bolje spoznajo, ko se zaljubijo v nemško
https://www.adma.si/nemscina-diha-za-ovratnik-anglescini
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glasbo in se v nemščini sprostijo, morda celo začnejo šaliti. Krivično bi
bilo, da bi jo sodili na pamet in ji ne bi dali priložnosti, sploh zaradi
prednosti, ki nam jih prinese znanje tega jezika.

Auf Deutsch, bitte.
Nikoli ni prepozno, da se začnemo učiti prvega, drugega, tretjega
tujega jezika. Z vsakim novim jezikom je učenje naslednjega lažje,
sploh če prihaja iz iste jezikovne skupine, kot so jeziki, ki jih že znamo.
In nemščina spada skupaj z angleščino med germanske jezike. Poleg
tega se nam z vsakim novim jezikom odpirajo nova obzorja, nove
priložnosti in nova znanja. Kot je že avstrijski lozof Ludwig
Wittgenstein lepo rekel: »Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die
Grenzen meiner Welt.«

VABLJENI: Poslovna nemščina za poslovne asistentke
KDAJ: 13. junij, od 16. do 18. ure
KJE: Planet GV, Likozarjeva 3

Za naročnike revije ADMA 2018 je seminar BREZPLAČEN!

Več o delavnici preverite TUKAJ.
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