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intervju / Maruša Dejak, založba Rokus Klett

Naredili smo velik korak v smeri
digitalne pismenosti v šo l stv u

P
rva zasebna šolska založba v
samostojni Sloveniji, založba
Rokus Klett, letos praznuje 30.
obletnico. Generalna direkto-
rica Maruša Dejak je ob tem
poudarila, da je založba ino-

vativni laboratorij za vzhodnoevrop-
sko regijo. Že leta 2009 so naredili pr-
ve digitalne učbenike v Sloveniji, us-
tvarili so portal Lili in Bine –multime -
dijski interaktivni portal za učenje in
poučevanje v prvi triadi (od prvega do
tretjega razreda). Menijo, da bi bila
uvedba digitalnih gradiv in naprav v
vsakodnevno učenje koristna.

Kateri so vaši ključni mejniki?
Bili smo prva založba v Sloveniji, ki je
v svoje avtorske ekipe povabila uči-
telje praktike, ki so v soavtorstvu z
univerzitetnimi profesorji iz stroke
razvili vrhunska učbeniška gradiva,
pisana na kožo tako učiteljem kot
učencem. Pri razvoju učbenikov smo
naredili še en korak naprej in začeli
vključevati učitelje evalvatorje, ki so
aktivno sodelovali pri pregledovanju
in izboljševanju učbenikov. Zelo smo
ponosni tudi na razvoj naših digital-
nih gradiv. Rokusove prve e-učbenike
so v šolah uporabljali že leta 2009, le-
ta 2011 pa je luč sveta ugledala serija
Lili in Bine za prve tri razrede. Takrat
nam ni nihče verjel, da bodo učitelji v
prvi triadi resno uporabljali našo di-
gitalno platformo Lilibi.si. Danes to
serijo v različnih kombinacijah upo-
rabljajo v več kot 70 odstotkih slo-
venskih šol, platformo Lilibi.si pa
vsak dan 80 odstotkov učiteljev.

Na kaj ste najbolj ponosni?
Največ nam pomeni leta 2014 prejeta
nagrada za digitalno gradivo Biologi-
ja 8 iRokus+, ki ga je prepoznala tudi
mednarodna žirija na frankfurtskem
knjižnem sejmu in mu podelila ugle-
dno zlato nagrado best european
learning materials award (BELMA) v
kategoriji digitalnih učnih gradiv. Le-
tos bo luč sveta ugledala že tretja ge-

digitalna gradiva z vrhunsko multi-
medijo in animacijami ter izbiramo
najb oljše avtorske ekipe.

Kaj je za vas največji izziv?
Velika težava v slovenskih šolah so
učb eniški skladi, ki omejujejo tako

poučevanje kot učenje. Splošna jav-
nost se premalo zaveda negativnih
učinkov učbeniških skladov. Učenci
ne smejo podčrtavati in označevati
vsebin v učbenikih in so zato zelo
p r i k ra j šani pri razvoju strategij
učenja. V Sloveniji je zelo prisoten tu-
di negativen odnos do delovnih zvez-
kov. Učenci v šolah prepisujejo s ta-
ble ali po nareku in so s tem prikraj-
šani za kakovostno učno uro. Verja-
mem, da bomo veliko omenjenih te-
žav rešili z uvedbo digitalnih gradiv
in naprav v vsakodnevno učenje.

Se poučevanje in učenje selita v
digitalne sfere, kako ocenjujete
prihodnost in smernice?
V Sloveniji so digitalni učbeniki še ve-
dno samo dodatno gradivo pri pouče-
vanju in učenju. Učitelji jih uporablja-
jo predvsem kot predstavitveno orod-
je za razlago v razredu. V času korone
se je naredil velik korak v smeri digi-
talne pismenosti v šolstvu, a dokler
ne bodo imeli otroci računalnikov ali
tablic tudi pri pouku, ne moremo go-
voriti o digitalni šoli. Za ta korak se
bo morala odločiti država, založniki
smo na to pripravljeni.

S katerimi izzivi se učitelji in šol arji
najpogosteje srečujejo pri nas?
Predvsem se srečujejo s preobsežnimi
učnimi načrti, ki jim dajejo premalo
svobode in prostega časa za dodatne
vsebine in individualiziran pouk. Prav
tako je velik izziv za sodobnega uči-
telja priprava individualiziranih gra-
div za otroke z različnimi potrebami,
ki jih je vse več. Daleč največji izziv v
današnjem svetu pa je avtonomnost
učiteljev, ki jim jo krademo prav mi
s t a rši s pretirano zaščito svojih otrok,
permisivno vzgojo in pomanjkanjem
zaupanja.

Običajno si ljudje pred poletjem
pripravimo bralne sezname.
Kaj bo na vaše m?
Imam še nekaj starih grehov. Feri Lain-
šček: Ločil bom peno od valov, Drago
Jančar: Drevo brez imena, Jože Možina:
Slovenski razkol, Patrick Lencioni: The
Five Dysfunctions of a Team. ×

»Ne moremo govoriti o digitalni šoli. Za ta korak se bo morala odločiti država ,

zal ožniki smo na to pripravljeni,« meni Maruša Dejak iz založbe Rokus Klett. F

Erazem Paravinja

Novi e-maserati gnan s
Hidriino inovativnostjo
Hidrii, slovenski globalni korporaciji, je
znova uspel velik preboj v svetu elek-
tromobilnosti. Nova, povsem električ-
na superšportnika maserati granturis-
mo in grancabrio, ki sta v zadnji fazi
testiranj pred njuno skorajšnjo pred-

stavitvijo, bosta gnana s Hidriinimi
ključnimi deli elektromotorja. Hidria
bo tej prestižni znamki zagotavljala ro-
torje in statorje za električne pogon-
ske agregate in s tem pomembno soo-
blikovala avtomobilske trende prihod-
nosti. Hidria je ta pomembni prestižni
posel na področju elektromobilnosti
dobila zaradi svojih izkušenj, znanja,
inovativnih tehnologij ter odličnih re-
zultatov testiranj prototipnih vzorcev
pogonskega elektromotorja s Hidrii-
nim statorjem in rotorjem. Idrijska
korporacija je sama razvila in proizve-
dla dizajn orodij ter izdelala prototipe
statorjev in rotorjev, ki so pravkar na
testiranju v prvih Maseratijevih proto-
tipnih vozilih granturismo, te dni opa-
ženih na cestah okrog Modene v Italiji.
Pri tem Hidria uporablja še posebno
tanko elektropločevino, ki zvišuje izko-
ristke elektromotorja in podaljšuje do-
met vozila. Visokozmogljivi elektromo-
torji bodo vgrajeni v nova povsem
električna maseratija granturismo in
grancabrio, ki bosta na ceste zapeljala
že leta 2022. V vsakem omenjenem su-
p eršportniku bodo po trije tovrstni
elektromotorji, vozilu pa omogočajo
pogon na vsa štiri kolesa in doseganje
hitrosti od 0 do 100 km/h v manj kot
dveh sekundah. ×
...................................................................

Pripravila Tonja Blatnik

na kratko

D ru žinsko podjetništ vo

EY Slovenija je z nagrado odličnosti za
družinsko podjetje 2021 nagradil podjet-
je Intra lighting. Primorsko podjetje po
treh desetletjih prevzema druga genera-
cija v družini, ki nadaljuje doseganje
mednarodnega uspeha: letno proizve-
dejo 200.000 svetil in ustvarijo več kot
30 milijonov evrov prometa. »Biti izbran
za zmagovalca je velika čast, še posebno
ker v podjetništvu ne obstajata srebrna
in bronasta medalja, vedno je samo zla-
ta – ali si dobil posel ali pa ga kljub vla-
ganju nisi dobil. Nagrada je vsekakor še
večja spodbuda in motivacija,« je ob
prejemu nagrade poudaril Marino Fur-
lan, ustanovitelj in predsednik podjetja
Intra lighting. V podjetju imajo izobliko-
vano jasno poslanstvo, ki je hkrati tudi
konkurenčna prednost: »Ne oblikujemo
luči, pač pa svetlobo.« Podjetje je uspe-
šen proizvajalec arhitekturnih svetil, ki
jih trži v 68 državah po vsem svetu. V
celotni skupini Intra lightning Group
imajo zaposlenih več kot 380 ljudi, v ma-
tičnem podjetju v Šempetru pri Gorici
pa 220. Pomembne vloge v podjetju, ki
sta ga pred dobrimi 30 leti ustanovila
Marino in Marjetka Furlan, prevzema
druga generacija v družini. Sin Anej je
direktor razvoja, hči Nika pa vodi projek-
te v trženju. Oba sta pred dvema letoma
postala tudi solastnika podjetja. »Z ino-
vativnostjo, zapisano v DNK podjetja, ne-
nehno mislijo na kupca v iskanju boljših
svetlobnih rešitev. Tesno sodelujejo z ar-
hitekti, oblikovalci svetlobe, inženirji in
oblikovalci interjerjev po vsem svetu ter
za svoje izdelke prejemajo najuglednej-
ša priznanja s področja oblikovanja.
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Največji izziv je
avtonomnost učiteljev, ki
jim jo krademo prav mi
sta rši s pretirano zašč i to
svojih otrok, permisivno
vzgojo in pomanjkanjem
zaup anja.

neracija naprednih digitalnih gradiv
pri naši založbi IzziRokus, ki prinaša
veliko novosti.

Kako so tri desetletja zaznamovala
razvoj šolstva oziroma poučevanja
v Sloveniji?
Razvoj šolstva je najbolj zaznamovala
uvedba devetletke, ki je dvignila veli-
ko prahu in razdelila javnost. Gleda-
no pod črto in z vidika vsebin pa je
bila to velika priložnost za vse akter-
je, ki sodelujemo v šolstvu. Razvil se
je konkurenčen trg učbeniških gradiv,
saj založbe pri razvoju gradiv sledimo
n a j n ove j šim svetovnim smernicam,
intenzivno razvijamo najsodobnejša

razvoj talentov

Dvigamo krila inženirskim poklicem

Namen projekta Inženirke in inže-
nirji bomo! je promocija inženir -
skih, tehnoloških in naravoslovnih
poklicev ter inovativnosti med dija-
ki vodilnih slovenskih gimnazij. Cilj
je spodbujanje razvoja talentov, us-
tvarjalnosti mladih v tehniških po-
klicih in inovativnosti, kar bo vodi-
lo k dvigovanju dodane vrednosti in
konkurenčnosti. Pred kratkim so

podelili tri inženirske iskre navdu-
šujočim projektom in ljudem. V
prostorih Inženirske akademije Slo-
venije so priznanja ob 12. uri prejeli
Val Vidmar in Nik Stanojević z gim-
nazije Novo mesto za razvoj pripo-
močka za slepe visus – see with me,
Mojca Milone, učiteljica navdiha z
osnovne šole Solkan, in skupina Is-
kratel v sodelovanju s strokovno
te h n i ško gimnazijo Kranj za Inže-

nirski izziv. Ob tem organizatorji iz-
postavljajo še dva projekta in slo-
vensko evropsko inženirko, ki si
zaslužijo častno omembo.

Pomen idej in motivacije
»Iskra ideje ima neustavljivo moč,
saj slabovidni vidijo bolje, dijaki se
n avd u šujejo za tehniške poklice,
tisti, ki so že 'okuženi' s tehniko, pa
lahko vidijo profesionalce v akciji.

Iskra, ki spodbudi idejo, ima neus-
tavljivo moč in nemogoče ne ob-
staja. Tu smo, da nagradimo naj-
sve t l e j še iskre, ideje, ki bodo spre-
menile svet. Če kdo pomisli, da ne
svetijo dovolj svetlo – p očakajmo
malo, tudi voda je mehka, a obrusi
n a j t rši kamen,« pomen idej in ino-
vativnosti izpostavlja Miha Bobič,
predsednik iniciative Inženirke in
inženirji bomo!, ki bo skupaj s
slavnostnim govornikom, prof. dr.
Stanislavom Pejovnikom, glavnim
tajnikom Inženirske akademije
Slovenije, prejemnikom podelil
priznanja. Pri podelitvi letošnjih
inženirskih isker so v ospredju ta-
lenti. Šolsko okolje je namreč tisto,
ki vitalno vpliva na opredelitev
mladih za vstop v svet inže n i r j ev.
Ne samo da smo Slovenci zgodo-
vinsko narod inženirjev, inovator-
jev in pionirjev, ampak so danes
med nami veliki potenciali in tisti,
ki razumejo, kako je ta element
družbenega razvoja usodnega po-
mena za ohranjanje blaginje druž-
be, v kateri živimo. ×

Slovenci smo zgodovinsko

gledano narod inženirjev, ino-

vatorjev in pionirjev. Da bi ta

gen ostal živ in se razvijal, so

bile v sklopu projekta Inženir -

ke in inženirji bomo! podelje-

ne tri inženirske iskre navdu-

šujočim projektom in ljudem.

V ospredju so talenti in zvez-

de, ki bodo šele zakorakali v

inženirski svet in ga gradili.
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Iskra ideje ima neustavljivo moč. F arhiv Mediade


