Ljubljana, 30. 9. 2019

Spoštovani!
V Sloveniji si že nekaj let prizadevamo ozaveščati strokovno in splošno javnost o pomenu pisanja z roko.
Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je izvirna spretnost. Spretnosti razvijamo z vajo. Če pišemo, ostaja
pisava tekoča in čitljiva. Naši možgani bolj kompleksno delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z
računalnikom. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Pri pisanju z roko se nam
utrne več idej, ohranjamo pa tudi dolgotrajnejšo pozornost.
V letu 2017 smo ustanovili Društvo Radi pišemo z roko (www.pisemozroko.si). Osrednji dogodek društva
je Teden pisanja z roko. Na povezavi https://youtu.be/tjaWc7MduXY si lahko ogledate kratek video o
pisanju z roko, ki so ga izdelali na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana. V
Teden pisanja z roko se vključuje vsako leto več šol in drugih izobraževalnih ustanov.
S tem sporočilom vas obveščam, da smo začeli s pripravami na Teden pisanja z roko, ki bo od 20. do 24.
januarja 2020. To je lepa priložnost, da vsaj enkrat na leto opozarjate učence, dijake in odrasle na pomen
pisanja z roko.
Osrednja tema tedna je bila v letu 2019 'Pisanje posvetil v knjige', v letu 2020 pa bo ' V naši družini radi
pišemo z roko'.
Vabimo vas k sodelovanju!
Zabeležite si datum, poiščite koordinatorja, ki ima pozitiven odnos do pisanja z roko, in izpolnite spodnjo
prijavnico. Tako bomo razumeli, da želite sodelovati v Tednu pisanja z roko 2020 in prejemati nadaljnja
sporočila oziroma napotke, povezane s tednom.
Vaš odziv pričakujemo do 10. oktobra na e-naslov: info@pisemozroko.si
Pojasnila lahko dobite tudi po telefonu 030 998 217.

Novo sporočilo z več informacijami, predlogom predavanj in drugih dogodkov v Tednu pisanja z roko 2020
bomo posredovali vsem prijavljenim ustanovam predvidoma 30. oktobra 2019.
Lepo vas pozdravljam.

Mag. Marijana Jazbec
Predsednica Društva Radi pišemo z roko

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijavnica za TEDEN PISANJA Z ROKO 2020

Naslov organizacije (šola, dom, center …)……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Odgovorna oseba: ……………………………………………………………………..
Koordinator (ime in priimek):………………………………………………………………………………………………….
E-naslov:…………………………………………………………………………………………., tel.:……………………………..
Predvideno število udeležencev, vključenih v Teden:……………………………………………………………..
Kraj in datum:…………………………………………..
Prijavnico pošljite na e-naslov: info@pisemozroko.si do 10. oktobra 2019.

