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Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u srijedu 15. travnja 2015. obilježava 53. 

obljetnicu svoga djelovanja. 

Tom prigodom na Fakultetu se ona Fakultetu se ona Fakultetu se ona Fakultetu se od 13. do 17. travnja održavaju brojned 13. do 17. travnja održavaju brojned 13. do 17. travnja održavaju brojned 13. do 17. travnja održavaju brojne    aaaaktivnostiktivnostiktivnostiktivnosti kojima se pozornost 

javnosti želi skrenuti na niz tema kao što su problemi učenika s teškoćama, značenje znakovnoga jezika, 

afazija, traumatske ozljede mozga i dr. Različitim predavanjima, izlaganjima, okruglim stolovima, 

predstavama i izložbama ERF želi upozoriti na važnost edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne 

pedagogije. Također, u okviru programa održat će se i Svjetski dan glasa. 

EdukacijskoEdukacijskoEdukacijskoEdukacijsko----rehabilitacijski fakultet prvi put rehabilitacijski fakultet prvi put rehabilitacijski fakultet prvi put rehabilitacijski fakultet prvi put u Hrvatskoj u Hrvatskoj u Hrvatskoj u Hrvatskoj organiziraorganiziraorganiziraorganizira    iiii    Tjedan hrvatskog znakovnog Tjedan hrvatskog znakovnog Tjedan hrvatskog znakovnog Tjedan hrvatskog znakovnog 

jezikajezikajezikajezika    s ciljem s ciljem s ciljem s ciljem njegove njegove njegove njegove popularizacije kao prirodnogpopularizacije kao prirodnogpopularizacije kao prirodnogpopularizacije kao prirodnogaaaa    i pravogi pravogi pravogi pravogaaaa    jezika zajednice gluhih.jezika zajednice gluhih.jezika zajednice gluhih.jezika zajednice gluhih.        

Različitim aktivnostima javnost se želi upoznati s hrvatskim znakovnim jezikom i njegovim značenjem za 

zajednicu i kulturu gluhih u Hrvatskoj, kao i sa značenjem istraživanja hrvatskoga znakovnoga jezika u 

smislu doprinosa njegovu priznavanju kao potpunoga i prirodnoga jezika te statusu ravnopravnoga jezika 

manjine.  

Tjedan hrvatskog znakovnog jezika organizira Laboratorij za istraživanje znakovnog jezika i kulture gluhih 

Odsjeka za oštećenja sluha Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet prepoznao je još prije dvadesetak godina potrebu da studenti 

logopedije, a onda i edukacijske rehabilitacije, nauče osnovnu komunikaciju znakovnim jezikom. Prije 

desetak godina na ERF-u je započelo sustavno poučavanje studenata hrvatskomu znakovnomu jeziku kroz 

četiri stupnja, i to od 2. godine preddiplomskoga studija do završne godine diplomskoga studija, pri čemu je 

prvi stupanj obvezan, a ostala tri su izborna. Obranjeno je više diplomskih radova te nekoliko magistarskih i 

doktorskih radova iz područja lingvistike hrvatskog znakovnog jezika. 

Značajno je istaknuti da svega toga ne bi bilo bez dugogodišnje i uspješne suradnje sa zajednicom gluhih u 

Hrvatskoj, njihovim organizacijama kao što su Hrvatski savez gluhih i nagluhih, Savez gluhih i nagluhih 

grada Zagreba, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba „DODIR“, Udruga „Kazalište, vizualne umjetnosti i 

kultura Gluhih – DLAN“ i Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“.  

Detaljan program Tjedna hrvatskog znakovnog jezika šaljem Vam u prilogu. 
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