Drage kolegice in kolegi,
Teden pisanja z roko 2020 je za nami. Hvala vsem za sodelovanje, čas in dobro voljo, ki ste jo
namenili temu projektu. Veseli nas, da je bilo veliko zanimanja za vse naše dogajanje. Predvsem
mediji so izdatno poročali o pomenu pisanja z roko, še vedno so aktivni. Lepo je videti takšen odziv.
Poročilu s Tedna pisanja z roko smo zadnjič že namenili nekaj besed. Še enkrat pripenjam naslovnico
za poročilo. Na naslovnico smo dodali število udeležencev, vključenih v Teden pisanja z roko. Ne
pozabite oceniti števila staršev, starih staršev, nepedagoških delavcev,učiteljev in
učencev/dijakov/stanovalcev/ vključenih v Teden 2020. To je pomembno za naše poročanje Zavodu
RS za šolstvo in Ministrstvu za izobraževanje.
Nekateri med vami ste nas klicali in spraševali, kakšno naj bo Poročilo. Danes v priponki pošiljamo
vzorec lanskega poročila. Želeli bi, da je vaše poročilo z vidika oblike podobno temu, seveda z
vključeno naslovnico. Ni velika priponka, ima pa poročilo vse bistveno. Tako poročilo (do 2 MG) lahko
pošljete tudi po e-pošti. Ne pozabite prej preveriti velikosti priponke.
Ko pošiljate Poročilo na info@pisemozroko.si, poimenujte Zadevo: Ustanova (npr. OŠ Šmarje pri
Jelšah) poročilo Teden 2020. To nam bo omogočalo imeti urejeno zbirko Poročil, pa tudi, da v
velikem številu poročil ne bomo kaj spregledali ali zamešaliJ.
Video posnetke pošljite nujno prek Wetransfer.com, saj so to običajno velike priponke.
Vsem koordinatorjem, ki boste poslali Poročilo, bomo prek e-pošte poslali Potrdilo o uspešnem
sodelovanju.
V priponki je anketa. Vljudno vas prosim, da jo izpolnite in pošljete odgovore na naš e naslov. Tisti, ki
sodelujete že več let, ste morda opazili, da si prizadevamo biti vsako leto boljši. Vsako leto je več
udeležencev Tedna, zato je potrebno določene dokumente standardizirati. To ni vselej enostavno, a
se trudimo biti razumljivi in sporočila poslati pravočasno.
Naslednje leto bo Teden pisanja z roko od 18. do 22. januarja 2021. Prvo sporočilo bomo poslali
konec septembra 2020.
Člani Društva Radi pišemo z roko boste vsak mesec dobivali naša sporočila o dogajanju v
Društvu. Vabim tiste, ki še niste naši člani, da se nam pridružite, bodisi kot kolektivni ali individualni
člani in tako podprete prizadevanja za več pisanja z roko. Obe prijavnici sta v priponki.
Če imate kakšno zanimivo mnenje ali izkušnjo o pisanju z roko bomo veseli vašega prispevka
za društveni časopis. Društveni časopis je namenjen članom Društva Radi pišemo z roko in
obravnava različna področja pisanja z roko. Naslednji bo izšel v mesecu maju 2020.
Lepo vas pozdravljam in še enkrat hvala!

