»Ne čakaj na vlado,
ne čakaj na maj!»
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Brez dlake na jeziku
ez mesec dni bodo nekateri
letošnji maturanti že opravili
zaključni izpit. Kot je znano,
bo letos matura močno spremenjena, toda sprašujemo se, ali so
bile odločitve, ki jih je sprejela vlada,
pravične, pravočasne in ustrezne? Kaj
pa o tem meni javnost? Pred nekaj
tedni je po družbenih omrežjih zakrožila peticija, naslovljena na ministrico za šolstvo Lucio Azzolina ter na
predsednika vlade Giuseppeja Conteja, češ da bi morala biti matura
letos preklicana. Podpisnikov je bilo
več kot 55.000, pobudniki pa izpostavljajo različne argumente, npr. da se
dijaki niso mogli ustrezno pripraviti
na izpit, pa tudi take banalnejše, kot
je dejstvo, da država letno porabi
okoli 80 milijonov evrov za izpeljavo
zaključnih izpitov (pred leti so nekateri

samo o tem, da maturanti ne bodo pisali pisnih nalog v primeru, da se do
18. maja ne bodo vrnili v šolo. Ministrica Azzolina pa je 6. maja v poslanski
zbornici obvestila, da se bo opravljanje
mature nekoliko spremenilo, dodana
je bila npr. uvodna predstavitev teme,
ki izhaja iz osrednjih predmetov posameznih učnih smeri, kar je bilo dejansko uzakonjeno šele prejšnjo soboto.
Uvedba pisanja t. i. uvodne maturitetne teme nas sicer ni preveč pretresla, navsezadnje (čeprav delno) je nadomestila drugo pisno nalogo, ogorčila pa nas je počasnost, s katero se je
Ministrstvo za izobraževanje odzvalo
na trenutno stanje. Prav zato, ker je
bil od samega začetka določen 18.
maj kot rok za oprostitev pisanja pisnih nalog, bi bilo veliko primernejše,
da bi vnaprej opredelili tudi preostale

to vsoto primerjali z denarjem, ki ga
je Italija vlagala v migrante), ipd.
Patetičnosti takih utemeljevanj navkljub se nam zdi, da je italijanska vlada
postavila maturante pred velik izziv in
po našem mnenju to prepozno. Do
nedavnega smo bili namreč prepričani

pogoje za izvedbo mature. Toda Italija
je kot vedno dokazala, da ni zmožna
jasno in glasno postaviti določenih
smernic o postopanju v prihodnosti.
Tudi vsi tisti, ki so podpisali omenjeno
peticijo, so utemeljili še drugi stereotip
o Italijanih: še vedno se najboljše

Č

_FedriHa_: masko gor, t**a na b'nk

_attilio_vodnjak: kapo dol

mattebise_salvini_official: skercone! Vsi z mano na
manifestacijo!

diablo_el_cocalero: matteo ma pippi cocaina?
mattebise_salvini_official: no diablo non pippo cocaina

bar.vatta: smo odprli pritte na capo in b

bar_tabor: ggggkkkhhhhh…

borut_pahor: kdo mi bi predlagal nov jezik za pozdrav po instagramu?

elon_musk: X Æ A-12

diablo_el_cocalero: ma js sem prebral Xanax…

la_sabri.ts: končno se lahko vrnem v Viale

Kako pa v tujini?
Oblika opravljanja mature se v
državah v naši okolici v glavnem
razlikuje. V Sloveniji, kjer so maturantje s poukom začeli v ponedeljek, bo zaključni izpit potekal kakor
vsa prejšnja leta, brez nikakršnih
sprememb, enako tudi v Nemčiji.
Španski »selectividad«, čeprav to
ni zaključni izpit višjih šol, temveč
obvezni sprejemni izpit za univerzo,
bo potekal nekoliko pozneje, in sicer med 22. junijem in 10. julijem,
odvisno od pokrajine. V Avstriji so
z maturo začeli ta teden, dijaki
zadnjih letnikov pa bodo pisali le
pisne naloge. Nasprotno pa so se
v nekaterih državah, kot sta Francija
in Velika Britanija, odločili, da popolnoma odpovejo letošnji zaključni izpit na višjih šolah.
V časopisih se marsikje oglašajo
dijaki, profesorji in različni strokovnjaki za šolstvo: nekateri trdijo,
da bodo fakultete in delodajalci
na letošnjo maturo gledali postrani,
spet drugi zagovarjajo stališče, da
dijaki z izobraževanjem na daljavo
niso mogli pridobiti enake ravni
znanja, kot bi jo v šoli.
Žal pa se je ves svet znašel v situaciji, ki je ni nihče pričakoval, in bi
bila vsaka primerjava z maturanti
prejšnjih let nepravična, tako da
nam ne preostane drugega, kot
da si maturantje zavihaj(m)o rokave, in se še za mesec dni potrudimo,
ker bo na koncu še vse dobro!
znajdejo v brezdelju! Ja, tako pač je,
če se parlamentarci, kot je pred nekaj
dnevi napovedovalka na Radiu Trst A
komentirala o Matteu Salviniju, »zelo
radi oglašajo na družbenih omrežjih«
(in verjetno se s tem pogosto ukvarjajo večino časa ...).

Krav maga: ko logika
in hitrost premagata nasilje
ismo varni. Nasilje, medvrstniško nasilje, ropi in umori so del
družbe, v kateri živimo. Naše
ceste, igrišča, šole: kraji, kjer bi se
morali počutiti varno, so večkrat prostori, znotraj katerih je naša varnost
najbolj izpostavljena dejavnikom agresije. V trenutku, ko se po dolgih mesecih
samoizolacije ponovno vračamo na javne površine, smo se Direktovci odločili
za intervju z dolgoletnim poznavalcem
izraelske samoobrambne borilne veščine
krav maga, Marcom Frandoličem.
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Marco, kako bi definirali krav mago?
Krav mago (v hebrejščini dobesedno
pomeni »kontaktni boj«) so prvič začeli
uporabljati v Izraelu, predvsem kot vojaško borilno veščino. Sčasoma pa se
je od vojakov razširila k civilistom, nato
pa zašla v šole in akademije po celem
svetu. Sam bi jo definiral kot izredno
učinkovito ter uporabno samoobrambno tehniko, primerno za vsakega posameznika, ne glede na spol in starost.

Kako se je rodila vaša strast do te discipline?
Moja strast do te discipline se je rodila
pred nekaj več kot desetimi leti, ko sem
bil priča nasilju moškega nad žensko.
Takrat je neka tretja oseba, poznavalka
tehnike krav mage, pristopila na pomoč
ženski in diplomatsko pomirila stopnjevanje napetosti. V kratkem času je
tudi onesposobila moškega, ne da bi
mu povzročila hujše telesne poškodbe.
Zakaj mislite, da je danes njen pomen
ključen za našo družbo?
Vsak dan beremo o hudih telesnih
napadih, še posebej med najstniki.
Večkrat jih spremljajo psihične grožnje
kot druga plat medvrstniškega nasilja,
vendar to postopno prehaja v fizično
obliko in tudi nadlegovanje posameznikov zaradi izsiljevanja spolnih uslug.
Ne smemo pozabiti groženj s hladnim
orožjem, ki so danes žal na dnevnem
redu. Samoobramba služi prav temu,
da se takim situacijam izognemo oziroma jih obvladamo na hiter, logičen

ter spoštljiv način.
Na kakšen način širite zavest o pomembnosti te discipline? Ali ste že
organizirali dogodek za promocijo
krav mage?
Pomen te discipline širimo predvsem
s predavanji na šolah, v telovadnicah
in s predstavitvami v dvoranah raznih
ustanov. Iniciative o krav magi, prav
zaradi izjemno preprostih tehnik, predstavljamo tudi zdravstvenem osebju
na urgenci in v reševalni službi, ker so
med opravljanjem intervencij večkrat
izpostavljeni nasilju.
Večkrat ste poudarili, da je nasilje
žal prisotno predvsem med najstniki.
Kako bi jih spodbudili, naj se približajo tej disciplini?
Mladim svetujem, naj se seznanijo s
to disciplino, saj utrjuje spoznavanje
skritih fizičnih ter psihičnih zmožnosti.
Krav maga krepi samozavest ter odnos
z drugimi, predvsem pa blaži ter nadzoruje strah in paniko, ki jo v večji ali
manjši meri večkrat doživljamo vsi.

