Zaključno poročilo
Teden pisanja z roko 2020 je potekal od 20. do 24. januarja 2020 pod vodstvom Društva Radi pišemo
z roko (v nadaljevanju Društvo RPR) in ob podpori Zavoda RS za šolstvo ter uglednih slovenskih
podjetij Kolektor, Inotherm, Egal in Pošta Slovenije. Osrednja tema je bila 'V naši družini radi pišemo
z roko'. Sodelovalo je 248 ustanov z 48 000 udeleženci. To je rekordno število ustanov in
udeležencev (v 2019 se je Tedna udeležilo 113 ustanov). Med ustanovami so bile predvsem osnovne
in srednje šole, ljudske univerze, domovi za starejše, med udeleženci pa učenci in dijaki. Seznam je v
priponki. Pisanje z roko je s svojim rokopisom podprl Minister za izobraževanje, znanost in šport
Jernej Pikalo.
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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.

Organizacijski odbor Tedna pisanja z roko 2020 so sestavljali: Marijana Jazbec, Društvo RPR, Deja
Kačič, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana, Anja Marin, OŠ Železniki,
Monika Javornik, OŠ Šmarje pri Jelšah, Nadja Lazar, Waldorfska šola Ljubljana, in Rok Lipnik,
Gimnazija Celje – Center.
Za potrebe Tedna pisanja z roko so dijaki Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije
Ljubljana izdelali kratek video, je na povezavi https://youtu.be/tjaWc7MduXY
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 izbirale
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 ,
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Opismenjevanje drugače: primer Waldorfske šole, Forenzična preiskava podpisov, Najpogostejše
slovnične napake v pisnem komuniciranju.
Za kolektivne člane Društva RPR je bilo eno predavanje brezplačno.
Udeleženci Tedna 2020 so bili zelo kreativni. Prejeli so priporočila iz Društva, imeli pa so tudi odprte
roke pri odločitvi, kako ga bodo obeležili. Številni koordinatorji so poročali, da je to eden redkih
projektov, kjer sodelujejo starši in stari starši. Organizirali so medgeneracijska srečanja, opazovali
pisave drugih, izdelovali so kazalke za knjige, pripravili razstave, pisali 'To je moja pisava, Nihče drug
nima take in se podpisali, ter na druge načine ozaveščali o pomenu pisanja z roko.

Kazalke za knjige

Modrijani

Jurij Zrnec
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Srednja kemijska in strojna šola Ljubljana

OŠ Železniki
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Gimnazija Celje-Center

OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor
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OŠ Kidričevo

Rokopis: Miša Molk
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Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana

OŠ Vransko Tabor

Rokopis: Boštjan Gorenc Pižama
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OŠ Rečica ob Savinji

Zimski razglednici za pisanje novoletnih voščil

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 2020, 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 vprašalni je vrnilo 75
koordinatorjev, 64 je Teden ocenilo z 'Zelo dobro', 11 z oceno 'Dobro' in 0 z oceno 'Slabo'. Pojasnila:







vključili v pouk, švn, ID,
dobra organizacija,
številne aktivnosti,
podane smernice,
povezovanje na lokalni ravni,
z veseljem so sodelovali učitelji in starši.

Veliko medijske pozornosti je bilo namenjene Tednu pisanja z roko: na radijskih postajah, televizijah,
v tiskanih in spletnih medijih. Skoraj brez izjeme so bili mediji naklonjeni pisanju z roko in ga s
kontaktnimi oddajami tudi sami spodbujali.
200 koordinatorjev, ki so poslali poročilo o Tednu pisanja z roko, je prejelo Potrdilo za uspešno
koordinacijo Tedna.
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Stroški izvedbe Tedna pisanja z roko 2020 znašajo 7500 evrov; povečujejo se z večjim številom
udeleženih ustanov. Medtem, ko so bili v letu 2019 3500 evrov (115 ustanov), so letos narasli na
7500 evrov (249) ustanov. Zato za leto 2020 upravičeno pričakujemo finančni prispevek Zavoda RS
za šolstvo v znesku 5000 evrov ( v letu 20119 je bil 2500 evrov).
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 Teden pisanja z roko 2020, ki ga
imamo na spletni strani Društva na povezavi https://www.pisemozroko.si/zbornik-2020/ V njem je
mogoče zaznati slikovitost in izvirnost dogodkov, ki jih je spodbudil Teden pisanja z roko 2020.
Predsednica Društva
Marijana Jazbec

Ljubljana, marec 2020
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