
Avla – 1. nadstropje
9.00–15.00 Ogled literature ZDGNS na področju znakovnega jezika,

gluhih, naglušnih, oseb s polževim vsadkom in gluhoslepoto

Avla – pritličje
9.00–15.00 Zgodovina gluhih, naglušnih, gluhoslepih in oseb s polževim

vsadkom: Virtualna spletna predstavitev zgodovine ZDGNS

Odprta pisarna Predsednika ZDGNS
9.00–11.00 Pisarna Predsednika ZDGNS je odprta za vse pohvale,

pobude in predloge

Odprta pisarna Športne zveze gluhih Slovenije
9.00–11.00 Pisarna Športne zveze gluhih Slovenije je odprta za vse

pohvale, pobude in predloge

Svetovalni center s preizkusom tehničnih pripomočkov
9.00–11.00 Odprta vrata svetovalnega centra z možnostjo preizkusa

tehničnih pripomočkov za gluhe, naglušne, osebe s polževim
vsadkom in gluhoslepoto

Studio Spletne televizije ZDGNS
9.00–11.00 Ogled video in avdio studia, montaže in produkcije v

slovenskem znakovnem jeziku

Inštitut za Slovenski znakovni jezik
9.30 – 10.30 Odprta vrata Inštituta za Slovenski znakovni jezik. Dodatne

informacije glede Šole SZJ in Certificiranja SZJ na podlagi
SEJO (CEFR)

 

Ljubljana, Drenikova 24, Slovenija
telefon: +386 (01) 500-15-00 ; faks: +386 (01) 500-15-22
info@zveza-gns.si ; www.zveza-gns.si ; www.facebook.com

jeziku

abecede

slovenskega

Šola slovenskega znakovnega jezika – pravljična soba 1

9.00–9.15
Naučimo se pesmice v slovenskem znakovnem

»Kuža pazi«, »Tika taka« …

9.15–9.30
Naučimo se osnovnih kretenj in prstne

9.30–10.00
Igrana pravljica Zmajček in morska deklica

10.00–10.45
Predstavitev slikanic v SZJ in Slovarja

znakovnega jezikaSlovenski znakovni jezik – velika sejna dvorana

11.00–11.20
Tiskovna konferenca: Pri‐ročna video slovnica SZJ

11.30–12.30
Inštitut za slovenski znakovni jezik: Pomen slovnice

slovenskega znakovnega jezika, dr. Matic Pavlič

13.00–13.30
Tolmač SZJ – od prostovoljstva do profesionalizacije, Jasna

Bauman, Zavod Združenje tolmačev za SZJ

13.30–14.00
Šola slovenskega znakovnega jezika in Certificiranje SZJ:

Razpisani roki za izpite iz SZJ, na podlagi katerih se prejme

javno veljavno potrdilo o jezikovni kompetenci (A1‐C2)

14.15–15.00
Dotik roke, dokumentarni film o gluhoslepih

 

 

  

 
Mednarodnega dneva pismenosti (8.

 
9.

 
2018), 

 
 

Mednarodnega dneva gluhih v Ljubljani (15.
 

9.
 

2018), 
 

 Mednarodnega dneva znakovnih jezikov (23.  9.  2018),   
 Mednarodnega tedna gluhih (23.–30.  9.  2018),  
 Evropskega dneva jezikov (26.  9.  2018)  in  
 Mednarodnega dneva prevajanja in tolmačenja (30.  9.  2018).  

 

Dan odprtih vrat Hiše slovenskega znakovnega jezika

na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije organiziramo v sklopu:

Sreda, 19. 9. 2018
Drenikova 24, Ljubljana

» «Dan odprtih vrat Hiše slovenskega znakovnega jezika

Igralnica znakovnega jezika – vrt in mala dvorana
9.00–13.00
V igralnici bomo brali pravljice in se igrali z multimedijsko igrico, družabno igro
ter barvali različne pobarvanke in se spoznali s pesmicami v slovenskem
znakovnem jeziku. Na velikem platnu bomo predvajali videopravljice, pesmi in
videospote v slovenskem znakovnem jeziku. Vsak udeleženec bo prejel
simbolično darilce.


