UVODNIK

›› Bi radi več genijev? Spremeniti
bo treba … hja, sistem
izobraževanja (in družbo)

Oni dan sem se s kolegi zapletel v zanimiv
pogovor o tem, ali ima svet dovolj genijev
in kaj bi se moralo spremeniti, da bi jih bilo
(še) več. Steve Jobs, Elon Musk in podobni
pač ne (z)rasejo v povprečju ...

Darko Švetak
urednik

Revija IRT3000 je še lažje
dosegljiva. Z vami smo tako
na družabnih kot poslovnih
omrežjih Facebook, Twitter in
LinkedIn, kjer najhitreje stopite
v stik z nami in spremljate
aktualne aktivnosti naše ekipe.

Vmesno žrebanje v
veliki nagradni igri
za naročnike revije
IRT3000

razredov, zato je hitro preskakoval po dva
razreda. Bil je uporniški, pogosto se je znašel v
težavah. Študij na fakulteti je hitro opustil in se
posvetil svojemu hobiju, s katerim se je zapisal
med najbolj vplivne ljudi vsega časa, pogosto
pa je v svojih predavanjih in govorih poudarjal,
da je bila odločitev za opustitev študija ena
izmed najboljših v njegovem življenju.

Beseda je na genije nanesla povsem po
naključju. Ob naštevanju prebojnih inovacij in
njihovih avtorjev smo družno ugotovili, da jih
je večina imela težave s formalno izobrazbo in
se ni dobro vklapljala v družbo. Laična analiza
ljudi, ki jih dojemamo kot genije, je odkrila še
vrsto zanimivih posebnosti.

Elon Musk je imel zelo dvoličen odnos do
izobraževanja – blestel je na področjih, ki so
ga zanimala, druga pa je preprosto ignoriral.
Oboževal je knjige, še danes rad prizna: »Odrasel sem s knjigami, bile so mi pomembnejše
od staršev.« Na fakulteti je bil le redko prisoten
na predavanjih, kot pravi sam, je le prebral
gradivo in se pojavil na izpitu. Znanstveni program fizike na univerzi v Stanfordu je zapustil
že drugi dan, saj se je odločil, da bo svoj čas
namenil revoluciji v svetu plačil in bančništva. Danes elektrificira promet in tlakuje pot
človeku v vesolje.

Ste vedeli, da Thomas Edison zaradi svoje
nenormalno velike glave sploh ni začel hoditi v
šolo skupaj z vrstniki, saj naj bi bil preveč občutljiv. Ko je vendarle sedel v šolske klopi, je bil
pogosto označen za hiperaktivnega in motečega. Človek, ki je podpisan pod rekordnih 1093
patentov, vključno z žarnico z žarilno nitko ter
eno od prvih filmskih kamer, je ustvaril tudi
prvi industrijski laboratorij na svetu. Pa čeprav
je v šolskem sistemu prebil vsega tri mesece,
za njegovo izobrazbo pa je nato skrbela mati!
Benjamin Franklin, eden izmed vrhunskih
znanstvenikov je imel podobno usodo, tudi
njega v šoli niso videli prav dolgo, zato je toliko
bolj fascinanten dosežek, da je postavil izobraževalno ustanovo, ki je nato postala Univerza v
Pennsylvaniji. Ko je bil star vsega deset let, ga je
oče izpisal iz šole, saj mu matematika nikakor
ni šla od rok, pisanje pač, zato je oče želel, da
postane duhovnik. A usoda ga je najprej peljala
v bratovo tiskarno, vse drugo je zgodovina.

Te življenjske zgodbe genijev bo marsikdo komentiral v slogu »Saj niso potrebovali
izobrazbe«, a to niti približno ne drži. Prav
vsak izmed njih je znanje še kako potreboval
in kopičil – a na sebi lasten način, s svojim
tempom in usmeritvijo. To pa je nekaj, česar
današnji sistemi izobraževanja ne omogočajo.
Standardizacija učnega programa, ki je zasnovana za ustvarjanje učinkovitosti in odgovornosti, se morda ne bo dotaknila notranje
motivacije študentov. Po drugi strani pa tudi
omejuje vse tiste, ki bi se radi intenzivno učili,
saj jim pristriže intelektualna krila. Inovatorji
imajo globino, stvari raziskujejo in razvijajo po
lastni izbiri in ne skladno z učbeniki. Potencial
postati genij pa ima vsak, ki premore resnično
ljubezen do učenja.

Želite novejše »primerke«? Steve Jobs je imel
to srečo, da so učitelji hitro prepoznali njegovo
nadarjenost, saj je že v začetnih razredih
uspešno reševal standardizirane teste višjih

Preverite, ali je žreb tokrat izbral vas!
Pri reviji IRT3000 vas, cenjeni naročniki, kar naprej razvajamo. Skrbimo za vašo odlično
obveščenost, izobraževanje in včasih tudi za razvedrilo.
V tokratnem žrebanju med našimi zvestimi naročniki, nagrado (igra LESS) prejmeta:
• TIK d.o.o., Matej Rot, Kobarid
• HYLA d.o.o., Metod Čebašek, Ljubljana-Črnuče
Sodelujte tudi vi. Podaljšajte naročnino ali izpolnite naročilnico na spletni strani www.irt3000.si.
Letna naročnina znaša samo 50 evrov, naročnina na e-revijo pa 30 evrov.
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