
Spoštovane kolegice in kolegi koordinatorji, 
  
danes se začenja Teden pisanja z roko 2022. Vključenih je rekordih 321 šol in drugih ustanov. Potekal 
bo v razmerah intenzivnega sedenja pred ekrani in tipkanja na tipkovnico. Številni med vami imate že 
organizirano učenje na daljavo zaradi karanten in sprašujete, ali naj odložite aktivnosti Tedna pisanja 
z roko na čas, ko bo večina učencev/dijakov in učiteljev v šolah. 
  
Seveda vam bomo omogočili, da se prilagodite nastali situaciji in boste po najboljših močeh izvedli 
aktivnosti, ki ste jih načrtovali za Teden pisanja z roko v tem tednu ali malo kasneje. 
  
V nadaljevanju pošiljamo nekaj napotkov za lažjo organizacijo dela. 
  
1. Rezultati York testa so v priponki. 
2. Izvedbo aktivnosti Tedna pisanja z roko 2022 podaljšujemo do 11. februarja 2022. Vsekakor 
zaključite načrtovane aktivnosti pred zimskimi počitnicami. 
3. Izdelke, povezane z nagradno igro, prav tako pošljite do 11. februarja 2022. Rezultate bomo 
objavili 21. marca 2022. 
4. Poročilo o Tednu pisanja z roko 2022 pošljite do 4. marca 2022. V priponki je naslovna stran 
poročila, ki je standardizirana. Prosim, upoštevajte jo. Poročilo ima besedilo (vsaj 1 stran) in slike, 
fotografije, pisave, video posnetke. Predviden obseg je od 4 do 10 strani. Poročilo pošljite v wordovi 
obliki. Slikovni material vključite v besedilo, da bo to en dokument.  Pošljite torej eno poročilo v eni 
priponki. Ne pošiljajte dodatkov, popravkov, saj jih naknadno ne bo mogoče upoštevati. 
5. Pošiljanje poročila. Poročilo pošljete na e naslov: porocila@pisemozroko.si Če je poročilo 
obsežnejše od 3 MB, potem ga ne pošiljajte preko e-pošte kot priponko, ampak preko 
wetransfer.com a e- naslov: porocila@pisemozroko.si Upoštevali bomo le poročila koordinatorjev 
ustanov, ki so prijavljene v Teden pisanja z roko 2022. 
6. Prejem poročila bomo potrdili, Če ne boste istega dne prejeli potrdila o prejemu vašega 
poročila po e-pošti na vaš naslov, sporočite. Morda je bilo kaj narobe s pošiljanjem. 
7. Koordinatorjem, ki bodo poslali poročilo, bomo izdali in po e-pošti poslali potrdilo o uspešni 
koordinaciji Tedna pisanja z roko 2022. Če bomo imeli ob pregledu poročila kakšno vprašanje ali 
dilemo, vas bomo osebno kontaktirali. 
8. Potrdilo o uspešni koordinaciji Tedna pisanja z roko  neposredno ne omogoča napredovanja 
pedagoških delavcev (1 točka).  Napredovanje s pomočjo tega potrdila pa lahko odobri ravnatelj oz. 
pristojni vodja. 
  
Še nekaj. V Društvu spodbujamo pisanje z roko, pa tudi učenje v digitalni komunikaciji, saj je slednje 
nujno za naše delo, še posebej v času pandemije. Še enkrat poudarjamo, da ni dobro obsežnejše 
datoteke pošiljati kot priponke z e-pošto, ampak preko wetransfer.com. Sicer obstaja resna 
nevarnost, da boste z obsežnimi priponkami zapolnili (natrpali) poštni nabiralnik Društva, da ne bomo 
mogli dobivati drugih sporočil. Če tega ne obvladate, prosim poiščite pomoč. 
  
Želim vam uspešno delo in veliko zabave ob spodbujanju pisanja z roko. 
Pozdrav, 
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