
 

Ljubljana, 26.8.2019 

 

 Aktivnosti ob Mednarodnem dnevu gluhih v mesecu septembru 2019  

   

- 27.8.  Predstavitev priročnika Znakovni jezik- govorica kretenj z vidika  

uzaveščenja (pravo)pisnih zakonitosti slovenščine 

 

- 27.8.  Predstavitev dodatne kvalifikacije Inštruktor slovenskega znakovnega jezika v    

                            Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) 

 

- 27.8.  Predstavitev Učnega načrta Slovenski znakovni jezik (SZJ)-izbirni predmet v OŠ  

- 30.8.  Tiskovna konferenca ob izdaji priročnika Priročna video slovnica slovenskega      
                                           znakovnega jezika 
 

- 31.8.  Začetek akcije zbiranja predlogov za Kretnjo leto 2019 

 

- 1.-30.9  IV. Krvodajalska akcija ZDGNS (13 društev) in Rdečega križa Slovenije 

 

- 7.9.  Predvajanje dokumentarnega filma Lastovke letajo nizko, Sodni stolp Maribor 

 

- 7.-8.9.  Gluhi strežejo v planinskih kočah (Planinska zveza Slovenije) 

 

- 8.9.  8. september- Mednarodni dan pismenosti 

- 9.9.  Nacionalni mesec skupnega branja Dvig bralne kulture in dvig bralne       
               pismenosti med gluhimi 
 

Seznanitev vseh OŠ in SŠ o Izbirnem predmetu SZJ ter katalogom pravljic ter 
didaktičnih učil za dvig bralne pismenosti  
 

- 11.9.  Brezplačna delavnica osnovnih kretenj slovenskega znakovnega jezika in  
                            predstavitev tečaje SZJ  

 
- 12.9.   Tiskovna konferenca ob Mednarodnem dnevu gluhih (DGN Celje)  

 

- 13.9.   Usposabljanje zaposlenih na sodiščih (usposabljanje v organizaciji Ministrstva za      

                             pravosodje) 

 

- 14.9.  Zaključek akcije Planinske zveze Slovenije – Gluhi strežejo v planinskih kočah 

 

- 16.9.  Predvajanje dokumentarnega filma Latovke letajo nizko, Kino Metropol Celje 

- 18.-19.9 Usposabljanje zaposlenih na upravnih enotah (usposabljanje v organizaciji                                  
                     Ministrstva za javno upravo) 

 

- 21.9.  Mednarodni dan gluhih v organizaciji DGN Celje 
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- 23.9   Mednarodni dan znakovnih jezikov-Predstavitev priročnika Priročne video slovnice  
                                           slovnice slovenskega znakovnega jezika 
 

- 24.9.  Predstavitev zbornika Državnega sveta RS in ZDGNS Znakovni jezik za vse 
 

- 26.9.  Evropski dan jezikov (Svet Evrope) 

Ustanovitev mreže učiteljev inštruktorjev in izvajalcev tečajev SZJ 

 

- 26.9.   Predvajanje dokumentarnega filma Lastovke letajo nizko, Festival drugačnosti     

 Slovenj Gradec 

 

- 26.9.  Usposabljanje zaposlenih v zdravstvenih domovih (usposabljanje v organizaciji                                       

                            Nacionalnega inštituta za javno zdravje) 

 

- 27.9.  Mentalno zdravje in osebe z okvaro sluha, javno predavanje na ZDGNS 

 

- 27.9.  Gledališka predstava Most, Tihe stopinje ZDGNS, CSKD France Prešeren  


