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red kratkim so na naši višji
srednji šoli Jožefa Stefana v
Trstu uvedli e-redovalnico (tako imenovani spletni dnevnik).
Odzivi dijakov so bili večinoma negativni. Zakaj? Preden odgovorimo, moramo najprej razložiti, kaj sploh je
spletni dnevnik.
Od leta 2012 je uporaba e-redovalnice
za vse italijanske šole obvezna. Šole pa
se odločajo, ali bo dnevnik dostopen
samo za pedagoške delavce ali ga bodo
lahko uporabljali tudi učenci oz. starši.
Aplikacija, ki jo uporabljata višji šoli
Franceta Prešerna in Jožefa Stefana,
se imenuje Classeviva. Razvilo jo je
podjetje Spaggiari iz Parme leta 2013.
Dostopna je na spletni povezavi, torej
jo lahko uporabljajo učenci in tudi
starši. Uporabnik dobi geslo in uporabniško ime, s katerima dostopa do
svojega proﬁla.
Profesorji v dnevnik vpisujejo ocene in
snov, ki jo obravnavajo v šoli. Poleg
tega aplikacija uporabnike obvešča o
šolskih dejavnostih, spremembah urnika, izostankih in testih.
Starši lahko po telefonu neposredno
spremljajo uspeh svojih otrok. Uvedba
e-redovalnice je na višjih šolah zato
povzročila pravi vihar, ker je korenito
spremenila odnose med profesorji,
starši in dijaki. Starši imajo neposreden

vpogled v podatke o dijaku. Nekateri
dijaki menijo, da je tako strog nadzor
nepotreben, saj bi se lahko starši seznanili z dijakovimi ocenami in vedenjem na govorilnih urah ter roditeljskih
sestankih. Drugi celo mislijo, da se
sedaj s starši nimajo več o čem pogovarjati, ker bodo ti za vse novosti,
ocene in snov izvedeli iz dnevnika. Vsi
udeleženi so prepričani, da uvedba te
nove oblike obveščanja pomeni zmanjšanje svobode, samostojnosti in tudi

odgovornosti dijakov.
Šola se z e-redovalnico posodablja in
vanjo postopoma vstopa nova tehnologija. Z njo je potek pouka in učenčevega življenja pod veliko strožjim nadzorom, saj mu dnevnik postavlja natančna navodila, ki se jih mora držati.
Ocene postajajo zato oznaka, s katero
profesorji in starši vrednotijo ter ocenjujejo dijaka. Treba je vedeti, da je to
le številka in da je v šoli najpomembnejše znanje, ki ga pridobimo.

magala mama, ki je tudi po poklicu frizerka in je imela svoj frizerski salon v
Sesljanu. Hotela je, da bi si pridobila
čim več izkušenj pri drugih frizerjih in
šele nato sva začeli delati skupaj. Skupaj
sva delali deset let. Svetovala mi je, naj
se udeležim čim več tečajev.
3) Je bila frizerska obrt zmeraj
tvoja skrita želja?
Po pravici povedano ne, saj sem najprej
želela postati vzgojiteljica. Za ta poklic
sem se tudi izobraževala, dokler nisem
spoznala, da je moj glavni cilj ta, da
sem samostojna. Da bi svoje sanje
uresničila, sem potrebovala neki poklic,
ki to omogoča. Opustila sem študij
predšolske vzgoje in se začela ukvarjati
s frizerstvom, čeprav se je večina deklet,
ki so hotele postati frizerke, začela
usposabljati že zelo zgodaj, in sicer od
štirinajstega leta naprej. Najprej so delale kot vajenke, dokler se niso naučile
vseh spretnosti poklica.
4) Te je družina podpirala?
Moja mama ni bila prepričana, da je
to prava odločitev zame, saj je frizerstvo naporen poklic, ki zahteva veliko
energije, dobre volje in časa. Frizerji
smo nenehno v stiku z ljudmi, zaradi
tega je pomembno, da nam je všeč
tudi ta plat, še posebej, če sanjamo,
da bomo nekega dne zaposleni v tej
panogi. Meni je bilo vse to zelo všeč.
Rada sem v stiku z ljudmi, všeč mi je,
ko lahko nekomu pomagam, da se
počuti boljše v svoji koži. Predvsem
pa mi je všeč estetika.
5) Kdaj si odprla svoj prvi frizerski salon?
Stara sem bila 35 let in sem v njem
ostala do danes, zdaj pa se selim na
novo lokacijo. Nov salon se še vedno
nahaja v Sesljanu, na naslovu Sesljan
54/d. Zdaj je dostop lažji predvsem za
starejše, saj lokal nima stopnic, tik ob

njem pa imamo parkirišče. Sesljan je
namreč dobro prometno povezan; večina mojih strank živi v Trstu ali na
Krasu.
6) Kako poteka tvoj dan?
Večinoma delam po potrebi, torej se
je pri meni treba naročiti, saj sem sama
in nimam nikogar, ki bi mi pomagal.
Nimam natančno določenega obratovalnega časa, ker ne gledam na uro, ko
delam. Najbolj mi je všeč, ko ustvarjam
poročne pričeske in za druge posebne
priložnosti. Prav zaradi tega sem se
nekoliko bolj posvetila tej veji in prejela
sem tudi naziv mojstrice tako imenovanega ustvarjalnega frizerstva. Potrdilo
o nazivu mi je podelila dežela Furlanija
- Julijska Krajina.
7) Kako so se spremenili trendi
skozi leta?
V petdesetih letih so bile pričeske
veliko bolj stilizirane, kot so sedaj. Dandanes je modno, da imamo urejene lase, medtem ko je bil v prejšnjem stoletju, predvsem v osemdesetih letih, popularen nekoliko bolj razkuštran in
divji videz. Sama imam raje urejene
pričeske, najbolj pa so mi všeč valoviti
lasje, ki so letos zelo modni.
8) Kaj bi svetovala mladim frizerkam, ki se šele spopadajo s
tem poklicem?
Mislim, da je to krasen poklic in sem
vanj resnično zaljubljena. Ljubezen
do dela je ključna za uspeh. Frizerska
obrt mi je pomagala, da sem premostila žalostne trenutke v svojem življenju. Mislim, da je zadoščenje pomembnejše od zaslužka. Žal pa je na
našem območju malo slovensko govorečih frizerk, prav zaradi tega bi si
želela, da bi se v ta poklic podalo čim
več mladih, ki so pripravljeni vanj vlagati veliko časa in truda ter se naučiti
tudi slovenščino.

Sanjski poklic

borys.pah0r - Ma kaj ste se že naveličali?
salv1n1_matejko - Beh, kaj bi rekel, če pišejo samo o sardinah in o
@greta.thunberg ...

greta.thunberg - Ou, Matejko! Misli nase ... Kaj nisi rekel ti, da hočeš
ukiniti srednje šole, da bi imeli učenci 6 let osnovne in 6 let višje?
salv1n1_matejko - Ja, saj je fantastična ideja! Kot v Ameriki ...
therealdonaldTrump - Ehm ... @salv1n1_matejeko glej, ki pri nas
imamo osnovno, srednjo in višjo, podobno kot je zdaj pri vas ...

greta.thumberg - In jih učite, da kako je lepo onesnaževati ...
therealdonaldTrump - Ma @greta.thunberg kaj češ?? Jaz sem
vedno rekel, da podnebne spremembe ne obstajajo! To so si izmislili
tisti znanstveniki, ki hočejo služiti s prodajo dragocenih tehnoloških
pripomočkov, ki pa nimajo nobenega smisla ...

putinvlad - Sončne plošče nimajo nobenega smisla??
therealdonaldTrump - Ma ne, kaj rabijo sončne plošče? Če je
oblačno prav nič ...

borut_pah00r - Hahahaha ma si smešen @therealdonaldTrump!
BTW reci Melaniji, da mora plačati še eno globo tu pri nas ... 14,56€ ker
je vozila 2,7 km/h hitreje ...

Melanyyyy_Trump - Yo, mulon, zakaj misliš, da sem zbežala v
ZDA? Hihihi

N

ataša Crociati je že vrsto let
frizerka v Sesljanu, kjer ima
tudi svoj frizerski salon. Njen
poklic pa ne pomeni samo strogo
frizerskega dela, ker zaradi nenehnega
stika z ljudmi zahteva tudi poznavanje
psihologije, poleg tega je še mama
dveh otrok. V svojem življenju je doživela veliko lepega, a tudi neprijetnega,
z novostmi in različnimi težavami se je
zmeraj spopadala tako, da je moč
črpala prav iz tistega, kar ji je najbolj
všeč, in sicer iz frizerstva.
Njen uspeh je opazen, ker se pravkar
seli v nov, večji lastniški salon. Z veseljem sprejema mlade vajenke, ki bi
se rade tega poklica naučile. V salonu
je zaposlena tudi Michelle Rizzo, mlada kozmetičarka, ki se ukvarja z manikuro.
Nataša je dokaz, da lahko vse težave
premostimo in uresničimo svoje cilje,
če si tega le želimo. Postavili smo ji nekaj vprašanj, da bi nam njeni odgovori
pomagali spoznati pot do uspeha.
1) Zakaj si se odločila za ta poklic?
To je pravzaprav družinska obrt, ki mi
je bila všeč že od malega. Všeč mi je,
da lahko sama ustvarjam in da sem samostojna, saj je to moj salon. Po končanem šolanju mi je postalo jasno, kaj
bi rada postala v življenju. Povedali so
mi, da sem nadarjena. Takrat sem imela
22 let. Vpisala sem se na večerni tečaj
frizerstva. Bila sem že zaposlena nekje
drugje in nisem imela veliko časa za
tečaj, kljub temu pa sem se potrudila
in ga uspešno opravila.
2) Kje si se izobraževala?
Tečaj se je odvijal v Trstu, na ulici Carducci. Preostala dekleta na tečaju so
bila veliko mlajša od mene. Kljub razliki
v starosti sem se trudila, da bi se čim
prej naučila poklica. K sreči mi je po-

