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ČAS ZA PISANJE DNEVNIKA

Dnevnik običajno pišemo z roko. Razlogov je več. Pišemo, ko nam je zelo lepo ali zelo 

težko. Da si lažje postavljamo in spremljamo uresničevanje ciljev. Lahko tudi zato, ker 

želimo, da bi nekega dne, ko bomo starejši, imeli vpogled  v to, kako smo v mlajših letih 

doživljali in razumeli določene stvari. Ali da bi imeli mlajši vpogled v to, kako so živeli 

starejši. Morda pa preprosto zato, ker smo doživeli nekaj nenavadnega. Da ne bomo 

pozabili. V teh mesecih je koronavirus  zaznamoval - posredno ali neposredno - življenja 

ljudi po vsem svetu. Tudi pri nas.

Marec 2020. Javno življenje je praktično ustavljeno. 11. 3. 2020 je Svetovna zdravstvena 

organizacija (WHO) razglasila pandemijo koronavirusa oz. bolezen covid 19. Strokovnjaki 

pravijo, da s takim virusom v zgodovini še niso imeli opravka. Virusa ne poznajo, cepiva ni.  

Ukinja se letalski, železniški in javni cestni promet. Prevoz je preusmerjen na osebna vozila.  

V taksijih je obvezno razkuževanje rok. Gorivo še nikoli ni bilo tako poceni. Vrtci in šole so 

zaprti. Otroci najprej pomislijo, da gre za počitnice, potem pa dobijo sporočilo, da pouk 

poteka na daljavo. Pogrešajo svoje prijatelje, tudi učitelje in šolo. Preventivni zdravstveni 

pregledi se ukinjajo. Kulturno življenje je zamrlo. Prepovedano je zbiranje na javnih površinah. 

Odpovedani so koncerti in vsa športna tekmovanja. Starši, ki nimajo varstva, so povezani s 

civilno zaščito. Ljudje vstopajo v lekarno - eden po eden. Hoteli so prazni, letališča samevajo. 

Meje so zaprte. Narašča brezposelnost. Prepovedane so poroke in pogrebi. Odprte so le 

trgovine z živili. Zaprte so kinodvorane, veliki trgovski centri, restavracije, kavarne, frizerski 

in kozmetični saloni. Povečuje se prodaja preko spleta. Tudi sicer je digitalizacija dobila 

nesluteni  pospešek. Sestanki potekajo preko videokonferenc. Iz sosednje Italije poročajo, da 

vozijo vojaška vozila mrtve iz bolnišnic. Družine so doma.  Poročajo, da naraščajo ločitve in 

nasilje nad ženskami. Družine niso navajene preživeti toliko časa skupaj. Zaščitne maske 

gredo za med, so najbolj iskano blago. Zaukazana je socialna izolacija.

Dobro se z dobrim vrača, bi rekla Narava. Ugotavljajo, da dihamo čistejši zrak. 

Zahvaljujoč zaustavitvi potovanj in upočasnjenemu gospodarstvu so rastline in živali 

zadihale s polnimi pljuči. Pravijo, da so se ribe vrnile v beneške kanale. Vsak dan nastane 

veliko novih šal na račun koronavirusa. Na primer: »Ko bodo prenehali ukrepi, bo vrsta 

pred frizerskim salonom daljša kot za pregled magnetne resonance.«

Koronavirus nas je upočasnil, ponekod kar zaustavil. Nimamo kam hiteti, saj svetujejo, 

da ostanemo doma. Imamo več časa. Postavljamo si vprašanja sanjačev. Katera šola uči 

preživetja na Zemlji?  Kaj  pa če globalizacija ni edina rešitev? Pri katerem predmetu 

posredujejo modrosti, kako delovati, da ne bomo žagali veje, na kateri sedimo? Ko 

ugotovimo, da takega zapisa ni, moramo delovati.  Izkušnje  pravijo, da so omejitve 

in težki časi vedno dali pospešek iznajdljivosti in ustvarjalnosti ljudi. Izbira je dana 

vsakomur od nas. Zapišimo jo v naš dnevnik.

April 2020

       Predsednica
      Marijana Jazbec

UVODNIK
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PRIHODNJI DOGODKI

Tudi v letošnjem letu je načrtovana tradicionalna udeležba 

Društva na dogodkih, kot so Kulturni bazar  ter jesenska Otroški 

bazar in Slovenski knjižni sejem 2020.

Izkušnje dosedanje udeležbe so bile vodilo k pripravam na prvi 

letošnji dogodek Kulturni bazar, ki  pa je  zaradi nastalih korona 

razmer prestavljen na 2. julij 2020.

Pester program enodnevnega nacionalnega strokovnega 

usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje 

omogoča predstavitev poslanstva našega Društva širši 

strokovni javnosti, katere pomemben delež  sodeluje ali je že 

sodeloval na osrednjem januarskem dogodku našega Društva  

Teden pisanja z roko 2020.

 

Osrednja tema že dvanajstega Kulturnega bazarja je Enaki 

v različnosti. Lepa misel, ki nas vodi k  bogastvu  različnosti 

našega pisanja in pisav.

http://www.kulturnibazar.si/o-bazarju/

Že 15. obletnica Otroškega bazarja vabi 12. in 13. septembra 

2020  na največji dogodek za družine v Sloveniji. Prireditev 

je izobraževalno-sejemske narave, na kateri z Društvom 

načrtujemo nadaljevati naš letošnji slogan Tedna  pisanja z 

roko 2020    ‘V naši družini radi pišemo z roko’.

https://www.otroskibazar.si/

36. Slovenski knjižni sejem konec novembra 2020 bo priložnost 

za prevzem gradiva za Teden pisanja z roko 2021.

Na načrtovane dogodke se bomo v Društvu pripravljali, 

spremljali razmere, ki narekujejo prilagoditve,  in vztrajali!

Vesna Škreblin,

tajnica društva

NOVICE
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DO NADALJNJEGA ODPOVEDANI 
GRAFOLOŠKI VEČERI

Zaradi neljube situacije v državi in po svetu smo morali prekiniti 

s srečanji grafološke sekcije. Žal  ne moremo predvideti, kdaj 

bomo lahko ponovno sedli za skupno mizo in ustvarjali naš 

Grafološki slovarček. 

Z izdelavo smo pričeli že lansko leto. Najprej smo popisali 

grafološke lastnosti piscev, jih preverili in se odločili, katere 

so tiste, ki bodo izpostavljene, opisane in prikazane v 

slovarčku. Nekaj več časa smo porabili za iskanje primerov. V 

letošnjem letu smo se odločili, da, sočasno z iskanjem vzorcev, 

pripisujemo lastnostnim najbolj vidne značilnosti. Delo se je z 

aprilom zaustavilo, zato se bomo potrudili in vsebino slovarčka 

dopolnjevali posamično, sami za sebe, in nato poskrbeli, da 

bomo besedilo združili, pregledali in potrdili končno verzijo. 

Želimo si, da bi slovarček nastal do konca leta, ker bi vam 

ga želeli predstaviti/ponuditi ustrezno oblikovanega, s 

predgovorom za uporabo in praktičnimi nasveti za hiter pogled 

najbolj izpostavljenih lastnosti pisca. 

Sabina Kalan, 

vodja grafološke sekcije

Radi pišemo z roko. Predvsem člani Društva Radi pišemo z roko. Z 

Uricami pisanja z roko za starejše  smo obudili to čudovito aktivnost 

tudi pri varovancih v Domovih starejših občanov po Sloveniji.

Že od septembra lansko leto v Domovih starejših  občanov 

izvajamo Urice pisanja z roko in skupaj pišemo prav posebne 

zgodbe. Letos januarja sta se k izvedbi Uric pridružila še dva 

URICE PISANJA Z ROKO ZA STAREJŠE - 
PREMOR 

NOVICE

Domova in tako smo z izvedbo Uric prisotni v 23-tih Domovih 

starejših občanov.

Lepo nam je. Zahvalo gre izraziti vsem: prostovoljcem, 

vodjem Uric, kot tudi udeležencem le-teh. Slednji so 

neskončen vir modrosti in pozitivne naravnanosti. Leta 

ne brišejo spominov, temveč dodajajo vrednost in pomen 

preteklim trenutkom in občutkom.

Udeleženci Uric zelo radi prihajajo na Urice ne glede na to, 

če težko hodijo ali se pripeljejo z vozičkom ali se morebiti 

slabo počutijo. Takrat pridejo predvsem zaradi pozitivnega 

vzdušja v družbi »sošolcev« in poslušajo, se pogovarjajo. 

Naslednjič bodo pisali. V nekaterih Domovih radi pojejo, v 

nekaterih si želijo zgodovine, obujajo spomine, v nekaterih 

rišejo, izdelujejo raznovrstne okraske ...

Veliko smo se naučili. Predvsem lepote druženja s starejšimi, 

ko čutiš, da jim tovrstno druženje resnično pomeni veliko, 

ko se po koncu Urice počutiš odlično, ko si poln navdiha za 

naslednjo Urico,  ko čutiš, da so Urice darilo nam in njim.

Vodje Uric smo pokazali, da premoremo veliko dobre 

volje, iznajdljivosti in neverjetno veliko idej za zagotovitev 

raznolikosti Uric. Odzivi so vsakokrat zelo lepi, kažejo 

zadovoljstvo obojih, udeležencev in vodij Uric.

Urice pisanja z roko so spodbudile nekatere udeležence k 

pisanju dnevnika, nekateri so začeli pisati pesmi, nekateri pa 

zapisovati spomine ... Čestitke!  

Poslanstvo Društva Radi pišemo z roko je ozaveščanje o 

pomenu pisanja z roko, kar nam pri izvedbi Uric pisanja z 

roko za starejše lepo uspeva.

Aktivnosti smo neutrudno izvajali do letošnjega marca, 

ko se je žal pojavil koronavirus. Od takrat dalje zunanjim 

obiskovalcem ni dovoljen vstop v Domove starejših.

Zavedamo se, da so udeleženci Uric pisanja z roko za starejše 

najranljivejša skupina, ki bo gotovo varovana dalj časa, zato 

si skoraj ne upamo pričakovati, da bomo Urice nadaljevali še 

v tem šolskem letu. Navkljub temu pa upamo in želimo, da 

bomo z njimi nadaljevali v jesenskih mesecih. Do takrat pa 

poskušajmo z modrostjo in potrpežljivostjo ter spoštovanjem 

sebe in drugih prebroditi to obdobje, ki je za vse nas nekaj 

povsem novega in nepričakovanega.

Aleksandra Kosec, 

vodja Uric pisanja z roko za starejše
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FESTIVAL ČOKOLADE V RADOVLJICI

Festival čokolade v Radovljici je največji čokoladni dogodek v 

Sloveniji. Namen festivala je graditi prepoznavnost turistične 

destinacije Radol’ca kot destinacije sladkih doživetij. Trije 

festivalni dnevi vsako leto v mesecu aprilu, s pestro izbiro 

čokoladnih slaščic in bogatim spremljevalnim programom, 

privabijo veliko obiskovalcev iz Slovenije in tujine. 

Prireditev se že osem let odvija v mestnem jedru Radovljice. 

Prvi festival je potekal v Radovljiški graščini, leto kasneje se 

je razširil na Linhartov trg, še dve leti kasneje v park, od leta 

2016 pa je pomembna lokacija tudi Vurnikov trg. Na festivalu 

se predstavljajo proizvajalci čokolade iz vse Slovenije, zadnja 

leta pa tudi nekateri iz sosednje Hrvaške in Italije. 

Čokoladnic z visoko kakovostnimi izdelki je v Sloveniji vsako 

leto več. Vse pogosteje v izdelavo vpletajo lokalne surovine in 

prepoznavne zgodbe. S tem se Festival čokolade pomembno 

vklaplja v slovensko gastronomsko zgodbo in postaja del 

Evropske gastronomske regije. Leta 2016 so na Vurnikovem 

trgu sestavili največjo čokolado na svetu. S 142,32 m2 si je 

prislužila mesto v Guinnessovi knjigi rekordov.

Prav tej sladki dogodivščini v Radol’ci bi se letos pridružilo tudi 

naše Društvo Radi pišemo z roko. Priložnost za udeležbo na 

devetem festivalu čokolade, ki bi potekal od 17. do 19. aprila 

2020, nam je omogočilo TIC Radovljica. Njihova trgovina v 

starem mestnem jedru že eno leto prodaja naše razglednice 

in velikonočne voščilnice. Med našimi člani so, poleg nekaj 

individualnih članov, tudi Knjižnica Antona Tomaža Linharta, 

Osnovna šola Antona Tomaža Linharta, Dom Janka Benedika, 

Trgovina Meta, vsi iz Radovljice.

Z direktorico TIC Radovljica Natašo Mikelj smo se dogovorili 

za skupni nastop. Obiskovalci bi imeli možnost izpolnjevati 

NOVICE

kratek vprašalnik na temo čokolade in pri tem pisati z roko. 

Kot nagrado za izpolnjeni vprašalnik bi dobili mini čokoladico 

z našim logom. Za Društvo bi bila to priložnost, da se 

predstavimo, pridobimo nove člane in ponudimo naše izdelke 

kot so svinčniki z nastavki, razglednice in zloženke. A letos žal, 

kot mnogo drugih dogodkov, zaradi preprečevanja širjenja 

okužb s koronavirusom, Festival čokolade odpade. Naslednji 

bo med 16. in 18. aprilom 2021.  

Prepričani smo, da nas bo pristno sladka Radovljica in deveti 

festival čokolade počakal, da bomo vse, kar smo načrtovali za 

letos, lahko uresničili naslednje leto. Zato letos poskrbimo za 

svoje zdravje in svojo varnost, da bomo naslednje leto lahko 

veselo pisali in se sladkali. 

Vidimo se aprila 2021 v Radovljici.    

Ljiljana Vojnović 
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AKTUALNO

Že petič zaporedoma smo v Sloveniji obeležili  Teden pisanja z 

roko. Letos je bila osrednja tema ‘V naši družini radi pišemo 
z roko’. Sodelovalo je 248 ustanov z 48 000 udeleženci, to 

je rekordno število ustanov in udeležencev (v 2019 je bilo 113 

ustanov). Med ustanovami so bile predvsem osnovne in srednje 

šole, ljudske univerze, domovi za starejše, med udeleženci pa 

učenci in dijaki. Pisanje z roko je s svojim rokopisom podprl 

tudi minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej 
Pikalo. Ambasadorji Tedna pisanja z roko 2020, ki so za 

plakat prispevali svoje rokopise, so bili: pevka Nuška Drašček, 

matematik Uroš Kuzman in športnica Ilka Štuhec. 

Za potrebe Tedna pisanja z roko so dijaki Srednje vzgojiteljske 

šole, gimnazije in umetniške gimnazije. 

Ljubljana izdelali kratek video, je na povezavi 

https://youtube/tjaWc7MduXY.

Društvo Radi pišemo z roko (Društvo RPR) je poslalo prvo 

sporočilo za Teden pisanja z roko 2020  konec septembra 
2019. Na podlagi tega sporočila smo sprejemali prijave do 

konca oktobra 2019. Vsaka ustanova je določila svojega 

koordinatorja, tj. osebo, ki je v okviru ustanove povezovala 

aktivnosti. V nadaljevanju smo iz Društva  RPR komunicirali 

s koordinatorji; od oktobra do zaključka Tedna 2020 konec 

februarja smo poslali vsem prijavljenim pet sporočil, v katerih 

so bila navodila, priporočila, ideje. Objavljena so tudi na spletni 

strani Društva.

Društvo je za Teden pisanja z roko 2020 ponudilo večje 

število predavanj, ki so jih lahko  izbrale šole: Predstavitev 

kitajske kulture, Anonimke: kdo jih piše, kako jih odkrivamo?,  

Obisk Slovenskega šolskega muzeja, Disleksija in disgrafija, 

Skrita sporočila v pisavi, Kaligrafija: učenje osredotočenosti, 

Opismenjevanje drugače: primer Waldorfske šole, Forenzična 

preiskava podpisov, Najpogostejše slovnične napake v pisnem 

komuniciranju.

Kolektivni člani Društva RPR so imeli predavanja brezplačno.

Šole  in druge ustanove so bile v organizaciji Tedna pisanja 

z roko zelo kreativne.  Prejele so priporočila z Društva, imele 

pa so tudi odprte možnosti, da se same odločajo, kako bodo 

obeležile Teden. Številni koordinatorji so z zadovoljstvom  

poročali, da je to eden redkih projektov, kjer sodelujejo starši 

in stari starši. Organizirali so medgeneracijska srečanja. Starši 

in stari starši ter bivši sodelavci so se počutili lepo, ko so bili 

ponovno v šolskih klopeh.  Ob pogledu na rokopise starejših so 

se učenci čudili lepi pisavi. Naučili so se, da je le-ta povezana z 

vajo, Več kot pišemo, lepša je. Izdelovali so kazalke za knjige, 

običajno s kaligrafsko pisavo, pripravili razstave, pisali »To je 

moja pisava. Nihče drug nima take.« in se podpisali. O tednu 

so poročali na šolskem radiu, v lokalnih časopisih, v posebnih 

radijskih oddajah … Teden je bil za učence in dijake tudi 

zabaven. Primerjali so različne pisave med seboj, pisali z levo 

roko, miže, prepoznavali pisave svojih učiteljev. 

Številne znane osebnosti so izrazile podporo pisanju z roko. 

Modrijani
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AKTUALNO

OŠ Franca Rozmana Staneta MariborOŠ Kidričevo

Kazalke za knjige

Jurij Zrnec 

Srednja kemijska in strojna šola Ljubljana
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OŠ Železniki

Gimnazija Celje - Center

AKTUALNO
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Rokopis: prof. dr. Gregor Anderluh

OŠ Vransko Tabor OŠ Rečica ob Savinji 

AKTUALNO



10

AKTUALNO

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana

Zimski razglednici za pisanje novoletnih voščil
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AKTUALNO

Rokopis: Boštjan Gorenc Pižama

Vsaka ustanova, ki je sodelovala v Tednu pisanja z roko 2020, je 

prejela dva plakata in zgibanki z razlago o prednostih pisanja z 

roko. Od septembra 2019, ko smo začeli s pripravami na Teden 

2020, do konca februarja, ko smo zaključili, so imeli udeleženci 

vselej na voljo telefonska in pisna pojasnila.

In kako so koordinatorji ocenili Teden pisanja z roko v zaključni 

anketi? Anketni vprašalnik je vrnilo 75 koordinatorjev, 64 je 

Teden ocenilo z ‘Zelo dobro’, 11 z oceno ‘Dobro’ in 0 z oceno 

‘Slabo’. Pojasnila:

• vključitev v pouk, ŠVN, ID,

• dobra organizacija,

• številne aktivnosti,

• podane smernice,

• povezovanje na lokalni ravni,

• z veseljem so sodelovali učenci, učitelji in starši.

Teden pisanja z roko 2020 je dobil veliko medijske pozornosti.  
Skoraj brez izjeme so bili mediji naklonjeni pisanju z roko in ga 

s kontaktnimi oddajami  tudi sami spodbujali.

Letos je imel Teden dve novosti.

a) 200 koordinatorjev, ki so poslali poročilo o Tednu pisanja z 

roko, je prejelo Potrdilo za uspešno koordinacijo Tedna.

b) Ob zaključku so koordinatorji pripravili besedno in 

slikovno poročilo. 197 poročil, ki so prispela v Društvo do 

roka, smo povezali v dobrih 600 strani dolg Zbornik, ki ga 

imamo na spletni strani Društva na povezavi https://www.

pisemozroko.si/zbornik-2020/. Članica organizacijskega 

odbora Monika Javornik je opravila pionirsko delo. V njem 

je mogoče zaznati slikovitost in izvirnost dogodkov, ki jih 

je spodbudil Teden pisanja z roko 2020.

Teden pisanja z roko 2021 bo od 18. do 22. januarja.

Marijana Jazbec
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Naj se najprej predstavim. Sem 75-letni upokojenec, nekoč 

učitelj razrednega pouka. Po smrti žene sem dobil psičko, zlato 

prinašalko Joni, ki je imela zelo rada ljudi. Ne samo tiste, ki 

jih je pogosto srečevala, temveč tudi druge, tiste na vozičkih, 

hodalicah …, pač vse, ki so se gibali drugače. Kar čutila je, da so 

mnogi izmed njih željni pasje naklonjenosti.

Davno je tega, ko naju je sprehod po mestu pripeljal do 

Doma Tabor v Ljubljani. Tam sem prišel v stik s skupino 

starejših dementnih občanov, ki so izvajali aktivnosti pod 

vodstvom terapevtke. Takoj smo začutili, da potrebujemo 

drug drugega. Začeli so se moji obiski pri dementnih občanih 

v zaprtem oddelku, kjer smo se pogovarjali, brali, predvsem 

jaz, in odhajali v park pred domom. Tam nas je čakala Joni in 

kasneje tudi čivavici Luj in Karli. Joni je hodila, seveda pod 

mojim vodstvom, od starostnika do starostnika, čivavici pa sta 

romali iz enega naročja v drugega. Bilo je čudovito! Ob dnevu 

Alzheimerjeve bolezni smo prostovoljci popeljali starostnike z 

vozički po mestnem središču in z vlečnico na ljubljanski grad. 

Mnogim med njimi so se orosile oči, ko so se v spominih vračali 

v dni svoje mladosti.

Vse ima svoj čas, narava je naredila svoje in počasi se je bilo 

treba posloviti.

Spoznal sem, da tudi sam ne zmorem več delati tako, kot bi 

želel. Zato sem delo prekinil. Pa ne za dolgo.

Moja prijateljica in soseda gospa Marijana Jazbec me je povabila 

v skupino mentorjev za Urice pisanja z roko za starejše. Naj 

takoj povem: Ni mi žal!

Na sestanku smo se dogovorili, da bom prevzel delo s skupino v 

Domu starejših občanov Črnuče. Tja zahajam dvakrat mesečno.

Pred prvim srečanjem sem se spraševal, kakšno skupino bom 

dobil in kako me bodo sprejeli.

Strah, ki je tlel v meni, je kaj hitro splahnel, in videl sem, da 

bom vsaj z večino prisotnih lahko uspešno sodeloval in jih vodil 

v njihovo in svoje zadovoljstvo.

Po praktičnih preskusih sem spoznal, da je najbolje začeti po 

metodah in izkušnjah iz mojega 40-letnega dela z učenci nižjih 

razredov. Od tistih osnovnih vaj za pisanje po Čopiču smo prešli 

na velike tiskane črke, nato na male in tako naprej. Začeli smo 

s pisanjem povedi, voščilnic, iskali smo besede z nasprotnim 

pomenom, dopolnjevali rekla in še in še.

PROSTOVOLJNO DELO NA URICAH 
PISANJA Z ROKO ZA STAREJŠE

AKTUALNO

Pri delu opažam, da so mnogi potrebni dodatnih spodbud in 

navodil.

Vedno, pri vsakem delu, jim povem, da jih nihče ne ocenjuje; 

njihova zavzetost je tista, ki jim daje zavest, da so še uspešni, 

da še zmorejo, samo spodbudo potrebujejo in veliko željo za 

uspeh.

Mnogi med njimi čudovito napredujejo, žal pa starost in 

demenca pri nekaterih delajo svoje. Tu bolezen - demenca - ne 

pozna razlik. Lahko si bil poprej še tako izobražen, na določeni 

stopnji bolezni ni razlik med starostniki.

Delati z njimi je čudovito. Vsake pohvale so veseli, srečni so, ko 

jim uspe rešiti problem, in njihov nasmeh mi pove vse.

Vedno jih ob koncu srečanja povprašam, kako so se počutili na 

srečanju in kaj želijo na naslednjem.

S srečanja odhajam zadovoljen, pravzaprav vesel, če mi je 

uspelo animirati moje “učence”  tako, kot sem si zamislil, in z 

mislimi sem že pri naslednjem srečanju. Ves čas si ponavljam: 

Kako malo je potrebno, da razveseliš  stare ljudi, ki rabijo 

toplino, iskrenost in spodbudo, pa  naj bo to od svojcev ali 

tistih, ki jim želimo v njihovi jeseni življenja dajati moč in 

veselje do življenja.

Društvu Radi pišemo z roko se zahvaljujem za zaupanje in 

priložnost, da lahko razveseljujem druge in sebe.

                                                                                                

Matjaž Pavčič
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Kaj je disleksija?
Disleksija je specifična učna težava, ki prizadene predvsem 

veščine pismenosti in jezika. Ne gre samo za obračanje črk in 

številk ter za zatikajoče branje, temveč za mnogo več. Gre za 

težave na področju predelovanja glasov, hitrega poimenovanja, 

delovnega spomina, hitrosti obdelovanja informacij in 

avtomatizacije veščin. Disleksija, o kateri bomo v prispevku 

govorili, je prisotna že ob rojstvu zaradi genetskega vzroka ali 

posebnosti v delovanju centralnega živčnega sistema. Če je 

izražena v težji obliki, pomembno vpliva na posameznikovo 

življenje. 

Disleksija je najbolj raziskana specifična učna težava. V našem 

strokovnem prostoru je prepoznana predvsem v šolskem 

obdobju, ko se otroci učijo branja in pisanja, lahko pa jo 

prepoznamo že tudi v predšolski dobi. Znaki so lahko različno 

izraženi v različnih življenjskih obdobjih, prav tako so lahko 

izraženi različno intenzivno. Vsak otrok/mladostnik z disleksijo 

ima drugačno kombinacijo težav ali tudi druge, sopojavne 

motnje (disgrafija, diskalkulija, dispraksija, motnja pozornosti 

in aktivnosti). 

Kateri so znaki, po katerih lahko predpostavljamo, da ima 
morda otrok/mladostnik disleksijo?
• Otrok ima težave z učenjem poimenovanja barv in 

zapomnitvijo rim v pesmicah.

• Otrok ima težave z orientacijo na sebi, na drugem, v 

prostoru. 

• Otrok ima težave z usvajanjem, razumevanjem in priklicem 

ter z uporabo novih besed, besednih zvez in pojmov ter 

besed s prenesenim pomenom.

• Njegovo izražanje je lahko skromno, z enostavno stavčno 

strukturo. Uporablja besede, ki jih nadomesti s podobnimi 

besedami ali namesto ustreznih besed, ki jih ne uspe 

priklicati iz spomina, opiše situacijo. 

• Pri branju zamenjuje, obrača vidno podobne črke, maliči 

besede, prireja končnice, lahko pri branju in pri pisanju. 

• Težje osvoji bralno tehniko (dolgo zloguje, bere nevezano, 

se hitro utrudi).

• Ima težave z bralnim razumevanjem. 

• Ima težave s pisanjem (izpušča, zamenjuje črke, prireja in 

maliči besede) v domačem in tujem jeziku.

• Hitro pozablja naučene spretnosti (npr. poštevanko, zapis 

črk abecede) in učno snov.

• Ima težave z vidnim in slušnim obdelovanjem informacij.

• Ima težave s spominom in priklicem besed (npr. dnevov v 

tednu, zaporedij črk, zmnožkov pri poštevanki). 

SPECIFIČNA MOTNJA BRANJA IN 
PISANJA (DISLEKSIJA) - PRVI DEL

AKTUALNO

Samostojen zapis dečka z disleksijo in disgrafijo

Našteti znaki lahko pomenijo, da bi lahko pri otroku/

mladostniku opredelili disleksijo. Ker pa je potrebno spoznati 

otroka in njegovo funkcioniranje na različnih področjih, 

je smiselno obiskati strokovno ustanovo, kjer se opravi 

diagnostično ocenjevanje in svetovanje ter pridobijo vaje za 

korekcijo motnje. Diagnostično ocenjevanje opravita psiholog 

in specialni pedagog ob informacijah, ki jih posredujejo starši, 

učitelji ter otrok/mladostnik, in sicer ob pogovoru in pregledu 

šolskih veščin ter njegovih izdelkov.

Ob težavah, ki se pojavljajo zaradi disleksije, smo pozorni 
tudi na morebitna naslednja močna področja: 
• Dobre sposobnosti reševanja problemov ter ustvarjanja 

novega znanja.

• Dobre domišljijske sposobnosti in intuicija.

• Divergentno razmišljanje, ustvarjalnost, originalnost.

• Sposobnosti vizualizacije.

• Sposobnosti hkratnega predelovanja informacij.

• Sposobnosti globalnega razumevanja.

• Sposobnosti vzpostavljanja nepričakovane medsebojne 

povezave med podatki.

• »Umetniški« način razmišljanja.

• Zmožnost odkrivanja praktičnih, inovativnih, kreativnih 

rešitev na akademskem področju.
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AKTUALNO

Pomembno je, da se doma in v šoli upoštevajo njihova močna 

področja (npr. učitelj naj spodbuja iskanje ustvarjalnih, 

drugačnih rešitev naloge). 

Kako poteka obravnava učencev z disleksijo?
Otroci/mladostniki z blažjo obliko disleksije imajo pomoč 

doma ter v šoli. Otroci/mladostniki z zmerno obliko disleksije 

obiskujejo dopolnilni pouk ter individualno in skupinsko 

pomoč na šoli; potrebujejo tudi veliko podpore staršev. Otroci/

mladostniki s težjo in težko obliko disleksije so usmerjeni v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo ter lahko pridobijo ure dodatne strokovne 

pomoči, prilagoditve znotraj pouka ter pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja (npr. podaljšan čas, razrezane kontrolne 

naloge, poudarek na ustnih ocenah, uporaba oblikovnih 

prilagoditev). Prilagoditve pri pouku bodo opisane v naslednji 

številki. 

Ali se lahko pojavljajo težave tudi drugod?
Učenci imajo zaradi disleksije lahko večje težave pri učenju 

slovenščine, angleščine in tudi matematike. Včasih se zaradi 

stalnega neuspeha ali razkoraka med vloženim učenjem 

in učnim uspehom/neuspehom pojavljajo tudi čustvene 

težave. Nekateri otroci/mladostniki postanejo negotovi vase 

in pretirano zaskrbljeni, drugi imajo občutek, da jim v šoli 

ne bo uspelo ali se pri njih začnejo pojavljati psihosomatske 

težave. Zato je pomembna stalna podpora in zaupanje s strani 

staršev, vrstnikov ali strokovnjakov, da se učne in druge težave 

učenca z disleksijo lahko zmanjšajo. Ob takem pristopu bo 

postal učenec z disleksijo bolj optimističen ter odpornejši na 

vsakodnevne strese. 

Ali je disleksija ozdravljiva?
Ne gre za bolezen, temveč za stanje, ki se med šolsko dobo 

spreminja, zato se težave ob pravilnem pristopu praviloma 

zmanjšujejo ali kompenzirajo. Pomembno je, da naučimo 

otroka/mladostnika z motnjo živeti. Učimo ga, kako naj bo 

čimbolj učinkovit pri učenju, kako naj si učenje organizira in 

kako naj kljub motnji ohranja učno motivacijo. Razvija naj 

lastne interese ter pomaga pri domačih opravilih. Svetujemo, 

da se vključi v glasbeno šolo, k umetniškim, naravoslovno-

tehniškim ali k športnim dejavnostim, kjer bo razvijal 

vztrajnost, sistematičnost, sprejemal pravila ter se prilagajal 

socialnim normam, kar mu bo pomagalo tudi pri premagovanju 

primanjkljajev. 

Kaj še svetujemo? 
Svetujemo branje prilagojene literature za osebe z disleksijo, 

uporabo zvočnih knjig, učenje učenja, pomoč staršev 

v zgodnjem šolskem obdobju ter stalno spodbujanje 

samostojnosti in neodvisnosti.

Tanja Černe, 

prof. defektologije, Svetovalni center za otroke, 

mladostnike in starše Ljubljana
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Umetnosti se je zavezala strastno. Naj gre za vlogo katere 
od znamenitih opernih junakinj ali interpretiranje skladb 
Edith Piaf, pogovor z Nuško Drašček naravnost slika njeno 
vstopanje vanje, prav tako postopno prehajanje skozi 
prostor ter čas. Zaveda se namreč, da golo izvajanje ni dovolj. 
Treba je čutiti. Živeti. In na ta način slaviti. Tako življenje 
kot umetnost samo. Zato bi lahko dejali, da je zanjo vsak 
repertoar nekakšno potovanje, pri katerem ji je v pomoč tudi 
pisanje z roko. Z zaznamki, opombami in asociacijami lušči 
plasti in se postopoma približuje srčiki dela, ki pa ga mora 
nazadnje vedno obarvati s sebi svojstvenimi izkušnjami 
ter občutenjem sveta in pri tem ohraniti kanec svobode, da 
lahko delo nazadnje obarva tudi občinstvo. Estetika namreč 
v vsej polnosti zasije šele takrat.

Trenutna dogajanja so nas vse zaznamovala. Več 
dni oziroma tednov že preživljamo v karanteni in 
komunikacija, tako zasebna kot poslovna, se je v celoti 
preselila v virtualni svet. Marsikdo se v običajnih 
razmerah vanj namerno zateka, a sedaj nestrpno 
pričakuje povratek v vsakdan. Se tudi vam zdi, da smo 
šele ob tej izkušnji kot družba spoznali, da telefoni, 
elektronska pošta in družbena omrežja vendar ne morejo 
nadomestiti pristnega stika s sočlovekom?
Vsekakor, zdi se mi, da ima to, kar trenutno doživljamo, dvojni 

efekt. Po svoje smo bolje spoznali vse prednosti elektronske 

komunikacije, saj trenutno večino reči rešujemo s pomočjo 

novodobnih komunikacijskih orodij, vendar ni pristnega 

človeškega stika, ki je tako v verbalnem kot neverbalnem 

smislu nepogrešljiv. Ljudje smo družabna bitja in ta stik, ko 

srečaš kolega ali prijatelja, ko greš na kavo in se pogovarjaš ali 

pa vadiš ter delaš s sodelavcem, nam zdaj vsem zelo manjka.

Biti v istem prostoru z nekom pomeni prepoznavati 
različna komunikacijska orodja, od mimike in telesne 
govorice do intonacije govora ter same dikcije. Vse 
našteto je odraz osebnosti, enako pa velja tudi za pisanje 
z roko. Kako pogosto sami še poprimete za pisalo, kaj 
vam ta proces pomeni?
Zase vedno pravim, da sem človek svinčnika in papirja, čeprav 

se tudi na telefonu večkrat poslužujem aplikacije, s katero 

pišem po virtualnem papirju, kar je seveda drugače. A občasno 

si z njo pomagam, vendar imam na splošno zelo rada pisanje 

z roko. Nenazadnje si v note delam najrazličnejše zaznamke, 

od razmišljanj o karakterju lika, ki ga upodabljam, ali besedilu 

samem, do raznih asociacij, usmeritev in opomb, ki mi lahko 

pomagajo pri dojemanju opernega ali kakšnega drugega dela. 

Lahko me tudi le spomnijo na zamisel, ki sem jo dobila ob 

prebiranju besedila. Skratka, rada to počnem in rada pišem. 

NUŠKA DRAŠČEK: PISANJE JE 
NENADOMESTLJIVA VEŠČINA

INTERVJU

Pogosto si kakšen del tudi prepišem, saj se mi zdi, da si ga 

potem lažje zapomnim. Kot bi mehanske ponovitve besede še 

močneje vtisnile v spomin.

Bi rekli, da tradicionalnejše komunikacijske oblike 
omogočajo več čustvene izraznosti? Navsezadnje 
ogled koncerta po spletu nikakor ne gre enačiti s 
prisostvovanjem v dvorani.
Gre za povsem drugačno izkušnjo tako za izvajalca kot 

poslušalca. Osebno imam zelo rada direkten stik ne glede na 

to, na kateri strani odra se znajdem. Rada čutim ljudi, energijo 

in toplino, ki se vzpostavi med izvajalci ter občinstvom in ta 

absolutno zahteva prisotnost v istem prostoru. Ustvarjanje 

na odru je sinergično. Operno predstavo oblikuješ na podlagi 

odra, režiserjevih napotkov, lastnega dojemanja, sodelovanja 

s kolegi, z orkestrom in dirigentom ter samo glasbeno tvarino. 

Že v vsem naštetem je ogromno elementov, ki vplivajo na igro, 

a je v enaki meri pomembna prisotnost občinstva, ki določene 

situacije na odru še dodatno poglobi. Za primer, če izvajamo 

nekaj komičnega, nam smeh publike da vedeti, da smo na 

pravi poti in zato ta trenutek morda nekoliko podaljšamo ali 

pa dobimo zagon, zaradi katerega si bomo ob naslednjem 

humornem trenutku dovolili še malce več. To velja za celotno 

čustveno paleto. Kadar je občinstvo z nami, dobimo zalet, pri 

čemer repertoar ni pomemben, ker je povsod enako. Glasba 

je glasba in izraznost je izraznost. Če jo čutiš in v sebi nosiš 

ta notranji svet, ki ga navzven kažeš s svojo interpretacijo, 

ga ljudje le še dodatno bogatijo. Nemogoče se je izogniti 

medsebojnemu vplivu, zato je komunikacija med tistimi na 

odru in tistimi pred njim, vsaj po mojem mnenju, neobhodna 

za vsak uspešen koncert.

Nuška Drašček, Fotografija: Žiga Culiberg
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Oder v teh dneh gotovo pogrešate. S čim v trenutnih 
razmerah polnite svoje dni?
Neizmerno ga pogrešam, saj predstavlja velik del moje 

ustvarjalnosti, a mi te dni v največji meri polni čas šolanje od 

doma. Sin Luka je v četrtem razredu, zato pogledam, kaj bo 

delal, in razmislim, katere naloge mora vsekakor narediti sam, 

pri katerih pa potrebuje mojo pomoč, predvsem razlago, če gre 

za novo snov. S tem je trenutno kar nekaj dela, ki zavzame večji 

del dneva. Potem je tu še tipično domače življenje, od kuhanja 

do pospravljanja, pri čemer skušam najti nekaj časa tudi zase. 

Gre za dokaj običajno rutino, s tem da se je jedro spremenilo, 

saj ga ne tvorijo več vaje, temveč šolske obveznosti. Prej sem 

čas, ko je bil Luka v šoli, namenila vaji ali v operi ali doma 

kakšnim drugim, neklasičnim repertoarjem, tako da skušam 

zdaj ukrasti vsaj trenutke za vzdrževanje kondicije in forme, za 

ponavljanje ter priprave za naprej, a je težko, saj ne vem dobro, 

na kaj se sploh pripravljam, ker ni jasno, do kdaj bodo kulturni 

dogodki odpovedani niti ali bomo v operni hiši uspeli zaključiti 

sezono, prav tako ne, kaj se bo dogajalo v naslednji …

Spomnim se znanke, ki mi je pred časom povedala 
za pripetljaj v eni od galerij. Ob njej se je namreč v 
istem prostoru znašla mlajša družina z nekaj let starim 
otrokom, ki je ves čas s prsti polzel čez slike, kar sta 
starša opravičevala s tem, da je pač navajen tabličnega 
računalnika. Kako pomembna se vam zdi vzgoja, 
predvsem v smislu spoštovanja kulturne dediščine, kamor 
na nek način sodi tudi pisanje z roko?
Moramo se zavedati, da določene kulturne institucije in 

določeni prostori zahtevajo točno določen način obnašanja ter 

da se v konkretnem primeru slik ne dotikamo, ker jih lahko 

poškodujemo. Prav tako sredi predstave ne gremo na oder, ker 

bi s tem pokvarili potek dogajanja. Gre za spoštovanje kulturne 

dediščine in kulture na splošno, medtem ko pisanje z roko ob 

tem zajema še urjenje. Ne vem natančno, kakšne raziskave so, 

a vem, da določeni gibi spodbujajo razvoj možganov. Pri sebi 

sem opazila, da pisanje z roko krepi »redaktivne« sposobnosti. 

Morda ni najustreznejši izraz, vendar imam v mislih zapisovanje 

tega, kar nam je nekdo povedal. Poslušamo, naredimo 

nekakšno obnovo in jo zapišemo. Na ta način iz povedanega 

izluščimo bistvo, saj ne moremo pisati tako hitro kot nekdo 

govori. Tudi sicer bistvo ni v hitrosti, zato menim, da je pisanje 

z roko nenadomestljiva veščina. Ne moremo ga primerjati s 

tipkanjem, ki seveda ima svoje prednosti. Računalniško smo 

vse bolj pismeni in danes eno brez drugega ne gre, nikakor pa 

pisanja z roko ne bi smeli opuščati.

Kot vokalistka ste tesno povezani z besedo. V operi imate 
sicer šepetalce, a vendar: si besedila kdaj z namenom, da 
bi vam lažje ostala v spominu, napišete? Vemo namreč, 
da tisto, kar zapišemo, pomnimo dlje.
Šepetalcev se skušam posluževati kar najmanj oziroma jih 

INTERVJU

opozorim na mesta, ki mi delajo težave. Sicer jih prosim, da 

mi ne prišepetavajo, ker si tekom učenja v glavi ustvarim neko 

zgodbo in zato besedilo med izvajanjem ves čas vidim pred 

seboj. Se pa zgodi, da kakšen del ne steče in takrat sem vesela, 

da imamo prišepetovalce, ki pomagajo premostiti trenuten 

izklop možganov, če temu lahko tako rečem. Ko v procesu učenja 

zaznam mesta, ki mi delajo težave, si besede zapišem, kar mi 

zelo pomaga. Pravzaprav naredim vajo. Zapišem, kot mislim, da 

je prav in potem naredim primerjavo. Z vajo in ponavljanjem 

zapisa se v glavi nekako učvrstijo prave besede. Enkrat se mi je 

z eno od popevk zgodilo celo, da sem ves čas zamenjevala dve 

besedi, nakar sem besedilo prepisala in ga potem zapisala še 

trikrat. To mi je omogočilo, da sem si zapomnila pravega.

Odlikuje vas vsestranskost, saj izvajate tako zabavne 
glasbene oblike kot jazz in klasično glasbo, kakršna 
sta denimo opera ali samospevi, znani pa ste tudi po 
tematsko zaokroženih repertoarjih, ki gotovo zahtevajo 
precej posvečenosti. Se kdaj odpravite v arhiv, kjer večji 
del gradiva predstavljajo rokopisi?
Kar se samospevov tiče, so ti običajno nastajali na že obstoječe 

poetične podlage in so besedila zato večinoma poleg not, 

tako da v arhivu še nisem bila. Se pa vedno lotim raziskave 

ozadja. Zanima me, kdaj je nastalo besedilo, zakaj, kakšno 

je bilo takratno splošno družbeno okolje, ali sta skladatelj in 

libretist sodelovala že kdaj prej, kakšen je bil vzgib za nastanek 

dela … Seveda vse to preučim v okviru virov, ki so na voljo. 

Je pa res, da so kdaj na notah izvlečki rokopisov, zato vidim 

pisave, a je pogosto tako, kot bi brala, kot radi rečemo, za 

kakšnim zdravnikom. Čistopisov smo zato bolj veseli, čeprav je 

zanimivo gledati vzorce pisav, ki so kdaj lepo tekoče, drugič pa 

tako razdrobljene, da se vprašam, ali je avtor sploh znal brati 

za seboj.

Pa bi vam poznavanje rokopisa pomagalo pri vnašanju čustev 
v vlogo, vam morda omogočilo globlje razumevanja te?
Menim, da bolj pomaga raziskovanje ozadja pisanja. Vse prej 

našteto torej, saj na ta način spoznaš literaturo, za katero je 

pomembno tudi, da jo spustiš čez lastno sito. V enaki meri 

pomagajo prevodi. Sama rada za prav vsako besedo vem, kaj 

pomeni, čeprav morda sintaktično gledano v slovenščini potem 

stavek ni smiseln. Pri francoščini, ki jo govorim, si besedilo 

najprej dobesedno prevedem, da razumem vsako besedo, 

nakar si pogledam prepev, če ta seveda obstaja, saj je zanimivo 

videti, kako je nekdo določeno besedilo skušal prepesniti 

v enaki ritmiki v slovenščino. Vendar ta zame ne predstavlja 

osnove. Ljubši so mi dobesedni prevodi, predvsem zato, ker ima 

vsak jezik lastno simboliko in lastnosti, ki jih zaznaš šele, ko se 

vanj zares poglobiš. V operi imamo to srečo, da sodelujemo z 

lektorji, ki tekoče govorijo vse jezike, s katerimi se ukvarjamo, 

in nam pomagajo pri pravilni izgovorjavi, zato se lahko o vsaki 

besedi poglobljeno pogovorimo. A je k temu treba prišteti še 
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glasbo, ki prav tako nosi čustven naboj, saj so določeni toni in 

akordi tam z razlogom. Skupek vsega v nekaterih primerih zelo 

jasno določa karakter lika ali skladbe.

Resna glasba se je ohranila stoletja in preživela preizkus 
časa, zaradi česar se dela v novih interpretacijah še vedno 
postavljajo na oder. Tako petje kot govor in pisanje z roko 
so osnovni načini sporazumevanja, čeprav slednjega v 
vse večji meri, sploh pri mladih, nadomešča računalniška 
tipkovnica. Se je pisanje z roko znašlo na preizkušnji?
Ne bi rekla, da se je znašlo na preizkušnji, vsaj ne z ozirom 

na to, da v šolah še vedno predstavlja temeljno osnovo. Torej, 

otroci ne začnejo s tipkanjem, temveč se učijo pisanja z roko, 

tudi zaradi motoričnih in finomotoričnih sposobnosti. Zato ne 

verjamem, da bi ga lahko v celoti nadomestila tipkovnica, saj 

tisto, kar zapišemo z roko, dojemamo drugače. Vendar govorim 

iz lastne izkušnje. Z računalnikom sem se resneje spoznala šele 

v srednji šoli, kjer smo imeli informatiko. Sicer je nekaj kolegov 

imelo računalnik že prej, a me ta ni pretirano zanimal. Zato 

težko govorim s stališča sedanje generacije, vendar menim, da 

tipkovnice vendar ne bodo povsem izpodrinile pisanja z roko, 

saj ta ponuja obilje kreativnih načinov, pravzaprav predstavlja 

nekakšen kreativni izpust. Včasih je preprosto lepo kaj 

zapisati ali se izuriti v posebnih oblikah črk. Gre za področje, 

ki ga vsi potrebujemo in je pomembno. Navsezadnje rokopis 

razkriva tudi karakter in način razmišljanja, kar prav tako ni 

zanemarljivo.

Umetnost se prav tako v vse večji meri digitalizira. Številni 
mediji izhajajo le še v spletni različici, vse pogostejše so 
elektronske knjige in glasba se dandanes večinoma izdaja 
na različnih spletnih platformah. Tehnika, ki je že davno 
presegla naše zmožnosti, bo nadomestila vse, le čustev in 
umetnosti, ustvarjalnosti ne.
Tehnologija je izvrsten pripomoček, tudi pri umetnosti. 

Splet ponuja izjemne možnosti za odkrivanje nove glasbe in 

izvajalcev. Osebno mi v tem pogledu marsikaj olajša, čeprav 

je po eni strani zakladnica ekstremnih neumnosti, pa ne le 

v glasbenem smislu, saj je prav presenetljivo, kaj vse ljudje 

objavijo. Kot glasbenemu eklektiku mi ponuja ogromno, čeprav 

Nuška Drašček, Fotografija: Darja Štraus Tisu (iz predstave Devica Orleanska, Peter Iljič Čajkovski)
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kupujem albume, ker je lepo imeti izdelek doma. Je podobno 

kot s knjigami. Nekdo se ga potrudi dati v fizično obliko, zato 

kupim, kar mi je všeč. Sploh knjige so nekaj posebnega, ker 

jih lahko otipamo, še posebno pri starejših čutim medčloveško 

vez, ker jih je pred menoj prebiralo toliko rok. A ko grem na 

gostovanje ali dopust, se mi zdi lažje vzeti s seboj določeno 

število elektronskih knjig. Prtljage je manj in s tega stališča mi 

marsikaj olajša, čeprav potem vedno kakšno knjigo kupim ter 

jo prinesem domov. Tudi note moram videti. Nekateri kolegi 

zlahka delajo s pomočjo računalnika, vendar moram sama 

delo zatipati, si posamezne dele označiti, podčrtati. Moje 

note so vedno popisane. Zato bi rekla, da tehnologija ne more 

nadomestiti ustvarjalnosti. Če se denimo osredotočim na 

pevce: vsak pevec lahko isti ton zapoje na več načinov, razlike 

od enega do drugega pa so še večje, ker gre za individualno 

interpretacijo not, povezav, besed, melodij. Tudi slikarji lahko 

uporabljajo iste barve, vendar se bo vsak izrazil z drugačnimi 

potezami čopiča. Vsak umetnik je umetnina zase in celotno 

izkustvo se prepoji z njegovim lastnim razmišljanjem, spoj tega 

pa je viden v njegovem izdelku. Kreativni proces je pravzaprav 

energetska sila.

Se strinjate, če rečem, da nekje globoko v sebi kljub 
vsemu še ohranjamo željo po osebnem stiku? Odraz tega 
so morda prav avtogrami. Ste zbirateljica posvetil in 
podpisov tistih, ki jih glasbeno občudujete?
Želja po osebnem stiku obstaja tako s strani umetnika do 

poslušalca kot obratno. Rada imam posvetila, tudi fotografiram 

se z ljudmi, ki jih občudujem, kar zadržim zase, v svoji kolekciji. 

Nimam jih prav veliko, navsezadnje tudi spomin dela zelo 

dobre slike. Predvsem pa so pomembni vtisi. Ti dajejo barve, 

ki jih nosim s seboj. A če le lahko in če ni prevelike gneče, se 

po koncertu postavim v vrsto za avtogram. Kasneje ob pogledu 

na podpisane izdelke občutim ponos, vendar fanatična 

kolekcionarka nisem.

Ste pa tudi mama. Kot ste omenili, imate v dneh, ko 
šola poteka od doma, še večji pregled nad šolskimi 
obveznostmi. Kako se je pisanje z roko, lepopisje, v 
primerjavi z vašimi osnovnošolskimi leti, spremenilo?
Občutek imam, da smo mi namenili več časa samemu treningu 

pisanja. Zdi se mi, da smo doma ogromno prepisovali in črke 

zares zvadili. Zelo dobro se spomnim besede vrv, sploh črke r, 

ki jo tvori polovica zavoja črke n. S to besedo sem se ukvarjala, 

dokler ni res lepo izgledala. Pri Luki sem dobila vtis, da so 

črke vadili kar nekaj časa, a se je na prehodu iz drugega v 

tretji razred zgodil preskok in je bilo naenkrat treba pisati zelo 

hitro. V spominu imam, da pri nas ni bilo tako drastično in da 

smo res vadili, dokler nismo imeli gibov že tako utečenih, da 

hitrejše pisanje ni več predstavljalo težav. A je dejstvo, da je 

moj Luka nekoliko estetsko občutljiv in ga zato hitro pisanje, 

ker mu onemogoča lepo pisati, precej prizadene. Morda je 

preveč vztrajen, saj je pomembno predvsem, da je informacija 

zapisana. Mi smo črke najprej napisali na tablo, da je učiteljica 

videla, kako nam gre, nakar smo nadaljevali z vajo v zvezek in 

rekla bi, da smo postopoma urili svoje motorične spretnosti, za 

kar imam zdaj občutek, da gre hitreje. A lahko se tudi motim, 

navsezadnje se prvih razredov ne spomnim več najbolje.

Besedilo: Nina Novak

primer not: partitura dela Cenerentola (Gioachino Rossini)
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OB PRIJATELJEVI PISAVI NA PISEMSKI KUVERTI TI ŠE NA NAJBOLJ 
DEŽEVEN DAN ZAIGRA SRCE.

Po izobrazbi sem profesorica defektologije in pri svoji več 

desetletij dolgi službeni praksi sem uspela opismeniti veliko 

učencev s posebnimi potrebami, ki so imeli okvare vida in/ali 

motnjo v duševnem razvoju. Tako kot za polnočutne vrstnike je 

bilo tudi za te učence pomembno, da so se opismenili. Učence 

s slepoto sem naučila brati in pisati v Braillovi pisavi (brajici), 

ostale v tako imenovanem črnem tisku (latinici). In tako se učijo 

še danes. Moderna informacijsko-komunikacijska tehnologija 

(IKT) je prodrla tudi v izobraževalne programe, v  katerih se 

izobražujejo učenci s posebnimi potrebami, tako kot v ostale 

izobraževalne programe. IKT so nadgradnja že naučenih tehnik 

pisanja z roko. 

Nekateri laiki trdijo, da s pomočjo sintetizatorja govora učencem 

s slepoto ne bo potrebno nič več znati brati Braillove pisave 

(brajice). Strokovnjaki takšna razmišljanja ostro zavračamo.

Zagovorniki novih IKT napovedujejo, da v prihodnosti ne bo 

več potrebe po pisanju z roko niti po tiskanih knjigah, saj bomo 

vse, kar bomo želeli, našli na elektronskih medijih, pisali pa 

bomo na tipkovnicah, vgrajenih v teh medijih. 

 

Ali se moramo bati, da bo moderna IKT res izpodrinila pisanje 

z roko?   

Sama sem trdno prepričana, da kljub trenutni situaciji pisava z 

roko ni izgubila pomena. 

Zelo veliko otrok pod vplivom spodbudnega okolja prepoznava 

posamezne črke, nekateri pa že celo berejo, še preden prvikrat 

prestopijo šolski prag. Čeprav so črke abstraktne slike, ki 

jih pišemo in beremo v točno določenem zaporedju, ker 

predstavljajo človeške glasove, pa velika večina predšolskih 

otrok začne pisati kasneje kot brati. Učenci, ki so prišli v šolo 

brez predznanja o branju in pisanju, se v šoli obeh spretnosti 

učijo istočasno, zato lahko zmotno mislimo, da gre za eno 

in isto spretnost. V resnici ni tako. Pisanje in branje sta dve 

različni spretnosti, ki se razvijata ločeno in se integrirata v eno 

komunikacijsko sposobnost skupaj s poslušanjem, govorom in 

jezikom. 

Učenje pisanja zahteva že razvite nekatere druge spretnosti, 

kot so:

• koordinacija oko - roka,

• pozornost,

• koncentracija,

• opazovanje,

Charlotte Gray 

www.pregovor.com/kategorije/prijateljstvo.html

• vztrajnost,

• pravilno držanje pisala in primeren pritisk pisala na podlago,

• grafomotorične spretnosti,

• orientacijo na papirju in

• pravilno preslikavanje črk.

Učenec mora v učenje vložiti določene napore, saj se na 

začetku učenja pisanja pojavljajo pri veliko učencih  bolečine 

v zapestju in prstih ter so prisotne, dokler učenec ne natrenira 

mišic zapestja in rok. Ob učenju se razvijata  grafomotorični 

in vizualni spomin, pri slepih pa tipni spomin. Ostale, zgoraj 

naštete spretnosti, pa se še dodatno razvijajo.

Majhni otroci, ki že kažejo zanimanje za pisanje posameznih 

črk, le-te prerisujejo. V šoli pa se pisanje začne s prepisovanjem, 

nadaljuje pa se z narekom, samonarekom in samostojnimi 

zapisi. 

Učenci se v prvi triadi osnovne šole učijo pisati z roko. V 

naslednji triadi z roko intenzivno pišejo, v kasnejših letih pa se 

spretnost pisanja z roko čedalje bolj opušča. Lažje in hitreje je 

pisati, popravljati, brisati in vstavljati ali kopirati črke, besede 

ali cela besedila s pomočjo tipkovnice in takšnih ali drugačnih 

računalniških programov, pisav itd. V višjih razredih osnovnih 

šol, na srednjih šolah in fakultetah pa učenci, dijaki in študentje 

že pripravljajo predstavitve različnih učnih tem v različnih 

računalniških programih in pišejo seminarje na računalnikih. 

Danes, v dobi IKT, zelo malo pišemo z roko, ker se poslužujemo 

takšnih ali drugačnih tipkovnic na različnih elektronskih 

medijih. Velikokrat se sprašujemo, ali je pisanje z roko sploh 

še smiselno in pomembno. Tudi na dokumente dodajamo 

samo še svoj podpis, nekateri si dajo izdelati celo štampiljko s 

svojim podpisom, bolj podjetni uporabljajo elektronski podpis. 

Vse kaže, da bo tudi podpis izrinilo preverjanje istovetnosti s 

prstnim odtisom, vzorcem očesne šarenice ali celo s čipom. 

Kolikšno vrednost in prednost ima novodobna IKT, opažamo v 

teh tednih, ko nam je koronavirus pošteno premešal karte. Če 

smo otroke in mladino prej spodbujali, da čim več časa preživijo 

na soncu in svežem zraku, so učenci in dijaki sedaj prisiljeni 

ostati doma, se družiti le preko telefona in socialnih omrežij 

in se učiti preko interneta. Odgovore in naloge učiteljem 

posredujejo v pisni ali ustni obliki preko interneta ali se z njimi 

pogovarjajo preko telefona. Situacija, v kateri smo se zaradi 

pandemije bolezni covid-19 znašli, nas sili k razmišljanju, da na 

novo ovrednotimo smisel pisanja z roko.

Pa poglejmo nekaj primerov, kje vse bomo še vedno uporabljali 

pisanje z roko.
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• Božično-novoletni in velikonočni prazniki nas še pogosto, 

čeprav mnogo manj kot pred desetletji, razveselijo z voščili, 

ki jih prejmemo od prijateljev in znancev po »navadni« 

pošti. Razveselimo se pozdravov, ki nam jih namenijo 

prijatelji in znanci s potovanj in tudi rojstnodnevnih voščil 

ali pa napisanih čestitk ob poroki ali rojstvu otroka. Če so 

bila voščila ali čestitke še ne dolgo nazaj napisana povečini 

samo z roko, danes ni več tako. Tudi če voščila oziroma 

čestitke sestavimo sami, jih nato največkrat zapišemo na 

računalnik, natisnemo ter nalepimo na voščilnico oziroma 

čestitko. Dodamo samo še svoj podpis in datum. 

• Toda vsakdo se razveseli voščil, ki so v celoti napisana z 

roko. Vemo, da je oseba z roko napisanim voščilom ali 

čestitko namenila svoj čas in svoje misli ravno nam osebno 

in nikomur drugemu. Z roko napisano voščilo, čestitka ali 

pozdrav je vedno unikaten.

• akšni so naši priročniki in učbeniki, ki jih uporabljamo 

pri učenju oziroma študiju? Običajno so dodatno z roko 

popisani z razlago in/ali podčrtani. To nam pomaga, da si 

bolje zapomnimo učno snov.  

• Pri učenju in študiju si delamo povzetke in miselne vzorce. 

Tudi to nam pomaga, da si učno snov lažje prikličemo v 

spomin in si jo zapomnimo. Zelo malo je ljudi, ki v času šolanja 

in študija niso delali tako imenovanih »plonkceglcev«. To je 

snov, ki smo jo poskusili na čim manjšem listu napisati in jo 

imeti pri sebi predvsem pri testih in pisnih nalogah, da bi 

z njih naskrivaj prepisovali. Če smo takšne listke pripravili 

sami, smo se iz njih običajno toliko naučili, da jih pri pisnih 

nalogah in testih nismo več potrebovali.  

• Z roko pišemo kratka sporočila in nakupovalne listke.

• V zdravstvenih,  socialnih in vzgojno-izobraževalnih 

zavodih pa morda še kje, se  predaje službe odvijajo ustno, 

pomembne informacije pa se zapišejo z roko v debelejše 

zvezke, tako imenovane dnevnike.

• Poleg vseh naštetih uporab pisanja z roko naj dodam, da 

imajo pisave lahko tudi pravo umetniško vrednost. Ste si že 

kdaj ogledali stare knjige, ki so jih pisali z roko in v katerih 

so bile začetnice vsakega poglavja prav umetelno izdelane 

in pobarvane. 

• Misli, zapisane z roko s kaligrafsko pisavo in uokvirjene, 

krasijo marsikatero steno cerkva ter privatnih ali poslovnih 

prostorov. 

• 

In zakaj je še pomembno pisanje z roko? 

Kaj bi se zgodilo, da nam moderna tehnologija zataji? Ni 

električnega toka, se iztroši baterija, se pokvari elektronski 

medij, ni dostopa do elektronskega medija? 

Kitajski pregovor pravi: Še tako slabo črnilo je boljše od 

najboljšega spomina. Torej, ne razmišljati, da nam ne bo več 

potrebno pisati z roko, temveč raje razmišljajmo, koga bomo 

razveselili z naslednjo voščilnico, ki jo bomo sami napisali. 

Ozavestimo dejstvo, koliko več in lažje si bomo zapomnili, kar 

bomo zapisali z roko.

Priporočena literatura

Za konec sestavka sem želela pripraviti še nekaj praktičnih vaj 

za pisanje. Ker pa je na trgu zelo veliko ustrezne literature na 

to temo, bom podala samo nekaj naslovov:

Eve Herrmann: 100 dejavnosti za spodbujanje razvoja pri 

malčkih po metodi Montessori

Marie Helene Place: 100 dejavnosti za učenje branja in pisanja 

po metodi Montessori

Marie Helene Place: 20 dejavnosti s peščenimi črkami po 

metodi Montessori

Tim Seldin: Vzgoja po metodi Montessori

Marie Kirchner, Nicole Maubert: Moj zvezek Montessori

https://www.zfm.si/wp-content/uploads/2020/02/RAZVOJ-

GRAFOMOTORIKE-V-VRTCU.pdf?abc=pinteres 

                                                                                                                    

Urška Lah
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PISANA BESEDA - MEDIJ DELOVNE 
TERAPIJE

Delovni terapevti smo strokovni delavci v zdravstvu na področju 

preventive,  predvsem pa kurative, za izboljšanje, povrnitev in 

ohranitev zdravja. Pomoč nudimo  tam, kjer jo posamezniki 

potrebujejo za reintegracijo v svoj običajni željeni ritem življenja. 

To je po poškodbi, invalidnosti, bolezni, ob nastajanju/večanju 

starostnih težav, pa tudi po morebitnih novih življenjskih izzivih, 

kot so: materinstvo, upokojitev, brezposelnost, elementarne 

nesreče, katastrofe, epidemija, tudi pandemija …

Tudi pri obravnavi ljudi s težavami na področju duševnega zdravja 

imamo delovni terapevti pomembno vlogo. Ob tem uporabljamo 

veliko aktivnosti, s katerimi poskušamo pacientom povrniti, 

izboljšati ter krepiti t. i. spretnosti in sposobnosti za življenje, 

da bi bilo le-to z nastalimi težavami možno, znosno, samostojno 

in seveda čim bolj kvalitetno. Ena izmed teh aktivnosti je tudi 

terapevtsko kreativno pisanje.

V letu 2020, v tednu, ki je bil namenjen pisanju z roko,  smo 

se s to obliko aktivnosti pridružili projektu Društva Radi pišemo 

z roko, ki že več let zapored promovira  to dejavnost in njene 

izrazito pozitivne lastnosti za posameznike. Mi pa smo mu 

dodali še terapevtsko obarvane namene, ko smo dejavnost 

pisanja z roko analizirali in uporabili za doseganje marsikaterega 

terapevtskega cilja.

Pisanje je aktivnost, saj za svojo izvedbo potrebuje motorične 

in procesne  spretnosti in sposobnosti. Po navadi želimo o tem 

tudi poročati in takrat uporabljamo še vse svoje komunikacijske  

spretnosti in sposobnosti. Vse to pomeni, da smo  pri 

pisanju zelo dejavni, saj moramo izvajati t. i. risanje oziroma 

kreiranje pisave. Sodelovati moramo pri prepoznavanju njenih 

posameznih enot in pomena le-teh. V aktivnosti moramo biti 

čuječi - tukaj in sedaj, biti moramo sposobni slediti svojim 

mislim, torej aktivno sodelovati v procesu nastajanja besed, 

njihovih zvez in pomenskega besedila. Imeti moramo spomin, 

biti koncentrirani, usmerjati in ohranjati pozornost. Pri pisanju 

moramo smiselno slediti pričakovanju drugih in tudi svojim 

željam. Imeti moramo sposobnost držati pisalo, ga znati 

učinkovito, varno in namensko uporabiti. Fizično in psihično 

moramo zdržati v učinkovitem položaju za pisanje. Vztrajati 

moramo v načrtovanem oziroma zadanem opravilu, nadgraditi 

svoje dosedanje delo, se ob tem tudi zabavati, najti smisel 

in morebitno novo prostočasno dejavnost, na novo odkriti 

pisateljski talent ali pa samo novo vejo strasti v ustvarjalnosti. 

Ob tem se želimo tudi umiriti, sprostiti, pridobiti samozavest in 

samozaupanje ipd.

V tednu od 20. 1. do 24. 1. 2020 smo tako izvedli več oblik 
te dejavnosti: 
Kreativna skupina je tista, v kateri smo ustvarjali z različnimi 

tehnikami (pisanje, risanje, slikanje ...) in pripomočki (svinčnik, 

nalivno pero, čopič, flomastri, barvice …). Spoznali in občudovali 

smo posamezne znane pisave in vrsto novih, njihovo obliko, 

zgodovino okrašenih črk, pisano in tiskano pisavo, spomnili 

in ogledali smo si nekaj spominskih knjig, starejših rokopisov, 

rokopisov v kaligrafiji ipd. 

Pustili smo prosto pot kreativnosti, da se je izgubila v 

ustvarjalnosti izražanja črk ter pisav vseh oblik. Izrazi na obrazih 

in veliko neizrečenih besed so kazali navdušenje, zadovoljstvo, 

dvig samozavesti, samopodobe in ustvarjalnosti.

Že pred časom smo nabavili nalivna peresa predvsem za umiritev 

med pisanjem, morebitnim risanjem, za še večjo ustvarjalnost. 

Rezultati so bili naravnost zavidljivi, saj so se uporabniki ob 

pisanju z nalivnim peresom zelo sprostili, umirili, upočasnili 

in pridobivali na posebnostih in lepopisju pisave. Posledično 

so pridobili tudi na sami vsebini, ki je postajala bogatejša, 

izbrana, saj so imele misli ob počasnejšem pisanju čas, da so se 

uredile, preden so se izpisale. Telo je prisililo um, da se je ob vaji  

primerno upočasnjeval. Modra barva črnila je tista, ki sama po 

sebi upočasnjuje, miri in daje vtis nečesa hladnega, prefinjenega, 

ob tem pa spodbuja in naravnost izziva duha ustvarjalnosti.

SKKS (skupina za krepitev kognitivnih sposobnosti) je skupina, 

ki jo delovni terapevti namenimo krepitvam usmerjene 

pozornosti, koncentracije, vztrajnosti, spomina in ostalim 

kognitivnim spretnostim. Poiskali in izpostavili smo posamezne 

vsebine zanimanja in  jih poskušali npr.: kreativno prepisati, 

opisati, reševati besedne zveze in uganke, križanke, vstaviti 

posamezne besede, črke, določene tematike obnoviti skozi ročni 

zapis. Udeležencem je bil način izvedbe zelo zanimiv. Bil je nov 

navdih v aktivnosti in ustvarjalnosti, tudi tekmovalnost v estetiki 

ni bila izvzeta. 

Skupina za komunikacijo je marsikoga posrkala vase. Vsem 

je bilo zanimivo pisati z roko in  na tak način razmišljati skozi 

sam zapis, nato pa o tem morebiti govoriti in komentirati ali pa 
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imeti zapis le za lastno uporabo. To je oblika komunikacije, nad 

katero ima posameznik več nadzora, posledično samozaupanja 

in večje samozavesti.  Nekaterim je oblika takega pisanja 

pomenila nek nov vidik komuniciranja s sabo ali pa z drugimi. 

Šlo je za učenje zapisovanja pomembnosti posameznih opažanj, 

misli, doživetij, strahu, vprašanj, opazk, dilem, strukturiranih 

dnevnih ali tedenskih planov, postavitve ciljev, ozaveščanju 

svojih najtemnejših trenutkov ali pa ponovno obujanje čudovitih 

spominov … Ta skupina je dobila ogromno privržencev, 

občudovalcev in posnemovalcev.

V skupini z nalogo pa smo si zadali, da si udeleženci na t. 

i. terapevtskih izhodih poiščejo stare ali manj stare zapiske 

kuharskih receptov, najdejo spominske knjige, razne stare 

zapise svojih prednikov, pisma ali razglednice, ki so jih 

prejeli in bi jih lahko glede na vsebino oziroma upoštevanje 

zasebnosti morebiti ponudili drugim na vpogled. Nabralo se 

je veliko materiala, ki smo ga skrbno, s posebno pozornostjo 

in hvaležnostjo občudovali, spoznavali, preučili in dobili kup 

navdihov. Sodelujoči so sklenili, da si bodo kupili kar nekaj 

lepih zvezkov, bodočih dnevnikov, kamor bodo zapisali na novo 

odkrita spoznanja, ponovno prepisali stare recepte, začeli bodo 

ustvarjati dnevnike, kronike ipd. Ob tej priložnosti so oživeli 

spomini na osnovno šolo, otroštvo, ko so še bile aktualne 

spominske knjige. Izvedeli smo, da nekateri posamezniki 

nadaljujejo ali na novo pišejo družinske kronike, kamor 

pišejo svoje misli, recepte, nasvete in spoznanja, ki jih želijo 

prenesti svojim bodočim rodovom. Največkrat jih podarijo 

svojim prvorojencem, le-ti pa to dejavnost kasneje nadaljujejo. 

To je bila posebna, zelo fascinantna in navdihujoča reklama 

pisanja z roko za vse zainteresirane. Primer te dobre prakse je 

udeležence popolnoma zasvojil.

Pri tej skupini smo na vrata bolniških sob zapisali veliko 

pozitivnih afirmacij, oglasne deske so se šibile pod vsebino 

nastalih rokopisov različnih vsebin (zahval, pohval, spodbudnih 

besed, predlogov, opominov, spominov …).  

Takrat bližajoči praznik valentinovega ni minil brez ročno 

popisanih srčkov za vsakega izmed prisotnih v PBO v tem 

tednu: paciente, osebje, za tiste, ki so prišli v ambulanto in  

tudi za obiskovalce. 

Vsa poročila, ki so se morala iz različnih razlogov napisati, so 

dobila nove dimenzije lastnoročnega ustvarjanja.  

Zanimivo je bilo, da so nekateri pacienti, ki so tudi starši, 

ugotovili, da njihovi otroci v šoli sodelujejo v enakem projektu 

in sami nase so bili neizmerno ponosni. 

V tem projektu ni bilo osebe, ki ne bi želela pustiti svoje sledi 

in obljube sebi, da bo nadaljevala, na novo začela, posredovala 

izkušnje ali pa se samo pohvalila z nastalimi prispevki in 
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izkušnjo, ki navdihuje. Ugotovili smo, da se sploh ne zavedamo, 

kakšna vrednota je to, ko zmoremo preprosto in samo le pisati, 

in to z roko. To smo poimenovali kar samo-rehabilitacija.

Pisava je za vsakega posameznika izziv ter izid posameznikovih 

spretnosti in sposobnosti. Praksa sodelovanja v tem projektu 

potrjuje, da je za zdrav duh in telo uporaba aktivnosti pisanja 

z roko zelo pozitivna. Zato: predstavimo in omogočajmo to 

aktivnost/spretnost/sposobnost vsem, ki bi jih to zanimalo, 

in tudi tistim, ki jim jo moramo marsikdaj prilagoditi: slepim, 

slabovidnim, para- in tetraplegikom, osebam z amputiranimi 

udi, tistim z zmanjšano sposobnostjo, tudi brezdomcem ... 

Pandemija.  Epidemija.  Ostanimo doma.  Ostani doma & 
piši z roko!

Kot delovna terapevtka se kar zgrozim, kako se nekateri ljudje 

v obdobju »Ostani doma!« neučakani, naveličani, nepraktični, 

neuki, neprilagodljivi ... Nekateri sploh ne vedo, kaj bi s sabo!?

 

Preprosto! Vzemite košček papirja, kak star zvezek, beležko 

in začnite oblikovati ornament, črko, besedo, stavek … Zapis 

trenutka, v katerem si, trenutka, ki te obdaja, lepoto življenja, 

počutje, želje, strahove … Vse ostalo se  zgodi samo in 

mimogrede. Da, tako preprosto je to. Priložnost je, da nastanejo 

novi romani, poezija, zapisani spomini iz otroštva, spomini na 

prvo ljubezen, ročno napisana ljubezenska pisma, družinska 

kronika, prepisani kuharski recepti, sodobna pravljica za otroke 

ali odrasle, načrt za nove dni in nove začetke …  

Marjeta Žnidarič,

delovna terapevtka
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VRNIMO SE K PISANJU Z ROKO - KORISTI NAŠIM MOŽGANOM

Ljudje izgubljajo prednosti, ki jih ponuja pisanje z roko, prednosti 

za naše možgane. Pisanje z roko postaja vse bolj redko. 

Ne tako dolgo nazaj je bilo pisanje z roko osnovna značilnost 

vsakdanjega življenja. Pisanje člankov, zapiskov … so bili 

vsakdanjost. Prijatelji, zaljubljenci, poslovneži so si izmenjavali 

z roko napisana pisma.

Čeprav je pisanje z roko za mnoge časovno potratno in 
nadležno, številne raziskave opozarjajo na možnost 
določenih izgub, če bodo opustili pisanje z roko in ga 
zamenjali s tipkovnico.

Psihologi navajajo, da osebno, čustveno osredotočeno 
pisanje, pomaga lažje prepoznavati svoja čustva. Že od 

leta 1980 naprej rezultati raziskav kažejo, da pisanje z roko, ki 

se nanaša na  čustva nekoga (vsak dan od 15 do 30 minut), vodi 

do merljivih fizičnih in psihičnih prednosti z vidika zdravja. 

Prednosti so opazne v manjšem stresu, manjših simptomih 

depresije in izboljšanju imunskega sistema. Dokazujejo, 

da pisanje z roko bolje služi tej obliki terapije kot pisanje s 

tipkovnico.

Pogosto citirana študija iz leta 1999 v časopisu ‘Journal of 

Traumatic Stress’ je ugotovila, da izkustveno pisanje z roko  o 

stresu v življenju, v nasprotju s tipkovnico, pomaga do višje 

stopnje samoodkritja in prinaša večje terapevtske prednosti. 

Možno je, da se ta spoznanja niso obdržala do današnjih dni še 

posebej pri tistih mladih, ki so zrasli z računalnikom in se lažje 

izražajo s tipkanjem kot s pisanjem z roko. Toda strokovnjaki s 

tega področja pravijo, da je izguba velika, ko gre za menjavo 

pisala s tipkovnico.

‘Ko pišemo z roko sporočilo s črkami iz abecede, oblikujemo 

komponentne poteze, eno za drugo, in ta proces ustvarja 

poti v možganih, ki gredo blizu ali skozi dele, ki upravljajo 

čustva,’ pravi Virginia Berninger, profesorica izobraževanja 

na Univerzi Washington. Naleteti na popolnoma oblikovano 

črko na tipkovnici je drugačen tip naloge -  ne vključuje istih  

možganskih poti. ‘Možno je, da ni enaka povezava s čustvenim 

delom v možganih, ko ljudje tipkajo ali pišejo z roko,’ pravi 

Berningerjeva.

Pisanje z roko lahko izboljšuje tudi človekov spomin za nove 

informacije. V študiji iz leta 2017  v Journal  Frontiers in 

Psychology so ugotovili, da so možganski predeli, povezani 

z učenjem, bolj aktivni, če ljudje napišejo nalogo z roko, ne 

s tipkovnico. Avtorji študije pravijo, da lahko pisanje z roko 

podpira ‘globoko kodiranje’ novih informacij na način, ki jih 

pisanje s tipkovnico ne more. Drugi raziskovalci dokazujejo, da 

pisanje z roko pospešuje učenje in kognitivni razvoj na način, 

ki ga tipkovnica ne zmore.

Dejstvo, da je pisanje z roko počasnejši proces kot tipkanje, 

je lahko druga dobra reč vsaj v določenih okoliščinah. Študija 

iz 2014 v Journal Psychological Science ugotavlja, da so 



24

ZANIMIVOSTI

študenti, ki so delali zapiske z roko, dosegli boljše rezultate pri 

preverjanju naučenega in razumevanja le-tega kot študenti, ki 

so pisali zapiske s tipkovnico.

‘Primarna prednost pisanja z roko je, da upočasni ljudi’, pravi 

Daniel Oppenheimer, soavtor študije in profesor psihologije 

na Carnegie Mellon University. ‘Medtem ko so študenti, ki so 

tipkali besede za besedami, ki so jih slišali, pa tisti, ki so pisali z 

roko, tega niso mogli, saj je pisanje z roko počasnejše. Zato so 

morali sintentizirati povedano in napisati s svojimi besedami 

in na kratko. Morali so globje razmišljati o vsebini in razumeti 

argumente. Posledica je, da so se bolje naučili.’

Upočasnitev in pisanje z roko sta le dve prednosti. So tudi 

druge. Oppenheimer pravi, da ker je tipkanje hitro, ostajamo 

z bolj skromnim besednim zakladom oz. skupinami besed. 

Pisanje z roko dovoljuje ljudem več časa, da najdejo pravo 

besedo, ki omogoča bolj kakovostno    samoizražanje. Nekateri 

tudi domnevajo, da pomaga pisanje z roko ljudem v določenih 

situacijah oblikovati boljše povezave. Primer: ‘Zdravnik, ki 

napiše z roko simptome pacienta, napiše boljše poročilo o 

pacientu kot tisti, ki piše na računalnik.’ Prav tako več raziskav 

prof. Berlingerjeve opozarja, da pomaga - pisanje najprej s 

tiskanimi, potem s pisanimi črkami - razviti kritično branje in 

razmišljanje.

Končno, številne raziskave opozarjajo, da so digitalne oblike 

komuniciranja slabše od tradicionalnih. Večina raziskovalcev, 

ki proučuje online komunikacijo, domneva, da so pomanjkanje 

osebne interakcije in občutek nevidnosti vzrok za pogosto 

brezčutno in nespodobno interakcijo na e-napravah. Neosebna 

narava besedil, napisanih s tipkovnico, lahko v nekaterih 

primerih prispeva k opazni sovražnosti. Ko oseba piše z roko, 

mora vložiti več časa in energije kot pri pisanju s tipkovnico. 

Pisanje z roko je, v nasprotju s tipkanjem, izvirno za vsakega 

posameznika. Zato ljudje običajno bolj cenijo z roko napisana 

sporočila kot e-sporočila. Če ne bi bilo besed tako enostavno 

napisati s tipkovnico, bi jih ljudje morda bolje premislili in jim - 

tudi človek človeku - namenili nekaj več pozornosti, pravi prof. 

Berninger.

Avtor: Marham Heid

Prevod: Marijana Jazbec

Nikoli nismo prestari za učenje

Argentinka Ermelinda je stara 105 let. Ker ni nikoli obiskovala 

osnovne šole, se je tega lotila šele v domu starejših, kjer živi. 

Njeni pravnuki se zdaj v šoli učijo iste stvari kot ona!

Dvakrat tedensko njo in preostale prebivalce, ki v življenju niso 

imeli priložnosti, da bi obiskovali pouk, v domu poučuje učitelj. 

Vendar pa je edina stoletnica v skupini – od nekaterih sošolcev 

je starejša za kar 25 let.

 

Ermelinda rada bere poezijo, telovadi in piše, čeprav ji držanje 

svinčnika včasih predstavlja pravi izziv. “Rada imam branje. 

Moja mama me je naučila,” pravi. Starost zanjo ni ovira. “Ne 

morem samo posedati in ničesar delati. Poleg tega se sploh ne 

počutim staro. Počutim se, kot da bi jih imela 60.”

Včasih je bilo drugače

Kot deklica – bila je ena izmed 13 otrok – je morala pomagati 

pri delu na kmetiji, zato ni mogla hoditi v šolo. “Izdelovala sem 

sir s svojo zadnjico,” se pošali  in pojasni, da so pri izdelavi sira 

uporabljali leseno desko, na kateri je sedela, da bi stiskala in 

sušila sir.

 

Enako se je zgodilo tisočim otrok njene generacije. Kot je bilo 

takrat običajno, se je branja, pisanja in računanja naučila doma.

Priložnost za novo znanje

V Argentini si na tisoče odraslih želi dokončati osnovnošolsko in 

srednješolsko izobraževanje. Letos se je za dokončanje študija 

prijavilo več kot 110 000 odraslih. Izobraževanje odraslih je 

velik izziv tudi drugod po svetu.

Ermelinda nam je v navdih, da izkoristimo vsako priložnost za 

učenje in osebnostno rast, ne glede na starost.

 

Prispevek je nastal po izvirniku, ki ga je objavila ameriška izdaja 

Aleteie. Prevedla in priredila Urška Kolenc.

BABICA, KI PRI 105 LETIH PRVIČ
OBISKUJE OSNOVNO ŠOLO
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LAHKO-TEŽKO S KALIGRAFSKO ROKO

Marina Kurtin
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V Tednu pisanja z roko ob koncu januarja 2020 smo na naši šoli 

izvedli različne aktivnosti, s katerimi smo dijake ozaveščali  o 

pomenu motorične spretnosti. Učitelji so se z dijaki pogovarjali 

o pomenu pisanja z roko tudi na razrednih urah. 

Čeprav je  bila osrednja tema letošnjega tedna pisanja z roko 

V naši družini radi pišemo z roko, smo jo na pobudo dijakov 

v izobraževalnih programih Trgovec, Ekonomski tehnik in 

Aranžerski tehnik razširili še z dodatnimi dejavnostmi. Dijaki 

v programu Aranžerski tehnik so poslikali skrinjico, ki jo je 

naredil gospod hišnik.

   

Vanjo so dijaki zaključnih letnikov vložili svoja sporočila 

bodočim dijakom.  Za ta sporočila so poslikali še ovojnico in 

tudi z njo izkazali svojo kreativnost.  

  

 

Dijaki so  v svojih spisih razmišljali o pomenu pisanja z roko, 

nekateri so nanizali zgodovinski razvoj pisave in zelo pogosto 

poudarili terapevtsko vlogo. Številni »razigrani« dijaki so 

izpostavili, da jih pisanje z roko umiri, jim pomaga urediti misli,  

in da je pisanje z roko lahko tudi romantično, čeprav to ni več 

tako moderno.

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA
LJUBLJANA

Dijaki tujci so svojim staršem, bratom, sestram, sorodnikom v 

različnih jezikih opisali svoja doživetja v novem okolju. To so 

bili zelo čustveni trenutki. 

Nekateri dijaki pa so zapisali, da doma z roko napišejo samo 

»nakupovalne listke«.

Dijaki prvih letnikov v programu Trgovec so si po obisku 

Hiše eksperimentov zaželeli, da bi se spremenili v čarobnika, 

čarobnico, zato so svoje želje, ki bi jih uresničili  v vlogi čarobnih 

bitij,  z roko  zapisali v kroniko šole.
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Dijaki tretjih letnikov v programu  Aranžerski tehnik  so ob 

obravnavi domoljubne literature predlagali, da bi pripravili 

plakat na temo Slovenija, moja domovina in z roko napisali, kaj 

jim pomeni.  Nastal je slikovit plakat s poglobljenimi mislimi 

dijakov.

  

 

Teden pisanja z roko je bil na naši šoli zelo razgiban. Ob 

pisanju z roko so bili številni dijaki ponosni na svojo pisavo 

in spoznanje, da sodobna tehnologija ne more izpodriniti te 

bistvene spretnosti človeka.

Magda Horvath 

NAŠI ČLANI
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