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. 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.
Lani smo ustanovili Društvo Radi pišemo z roko (www.pisemozroko.si), ki je ob podpori Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport konec marca letos organiziralo Teden pisanja z roko 2018.
Sodelovalo je prek 9000 udeležencev, pretežno iz šol ter drugih izobraževalnih in kulturnih
organizacij. Utrinke s Tedna 2018 smo strnili v video na povezavi
https://www.youtube.com/watch?v=24X9M70CnaA.
Društvo je tudi izvedlo raziskavo o odnosu do pisanja z roko. Sodelovalo je 873 udeležencev,
predvsem učencev, dijakov in učiteljev. Rezultati raziskave so spodbudni. 74 odstotkov udeležencev
meni, da je navkljub prevladujoči uporabi računalnika, pisanje z roko še vedno pomembno in da radi
pišejo z roko. 82 odstotkov vprašanih pravi, da si več zapomnijo, če pišejo z roko. Ko se učijo, zapiske
še vedno delajo na tradicionalen način, z roko. 84 % je prepričanih, da so sporočila, napisana z roko,
bolj osebna, saj vključujejo čustva in razum. Večina vprašanih opaža, da pisano pisavo vedno bolj
nadomešča tiskana pisava. Ker se manj piše z roko, postaja pisana pisava manj čitljiva. 75 % vprašanih
meni, da mora postati pisanje z roko skrb vseh učiteljev, ne le tistih, ki poučujejo jezike. Med ukrepi
za spodbujanje pisanja z roko navajajo pisanje voščilnic (npr. za Novo leto), oglaševanje v medijih in
manj naglice pri pisanju, tj. vztrajanje pri lepopisju.
Vabimo vas, da sodelujete v Tednu pisanja z roko 2019, ki bo od 21. do 25. januarja 2019.
Zabeležite si datum, poiščite koordinatorja, ki ima pozitiven odnos do pisanja z roko in sporočite njen
(njegov) e-kontakt s povratnim sporočilom. Tako bomo razumeli, da želite sodelovati v Tednu pisanja
z roko 2019 in prejemati nadaljnja sporočila oziroma napotke, povezane s Tednom pisanja z roko.
Vaš odziv pričakujemo do 10. septembra na e-naslov: info@pisemozroko.si. Pojasnila lahko dobite
tudi po telefonu 030 998 217.
Novo sporočilo z več informacijami o Tednu pisanja z roko 2019 bomo posredovali okrog 15.
septembra.
Z lepimi pozdravi,

Mag. Marijana Jazbec
vodja pobude Radi pišemo z roko

