
 

 

3. mednarodna konferenca  

Vzgoja za ljubezen do domovine in države: 

ODGOVORNO OHRANJAJMO SLOVENSKO IDENTITETO  

sobota, 20. november 2021 

OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu / splet 

 

VABILO 

V letošnjem letu obeležujemo 30 let nastanka naše samostojne države Slovenije. V prazničnem letu 

je prav, da obudimo zavedanje o tem, kaj je skozi stoletja ohranjalo slovenski narod, kako so živeli 

naši predniki, kaj jim je pomagalo, da so ohranili slovenski jezik, kulturo, tradicijo in se kljub oviram 

razvijali ter pred 30. leti končno zaživeli v samostojni državi. Vsi, ki vzgajamo, smo še posebej 

poklicani, da živimo odgovorno in aktivno državljanstvo ter skrbimo za spoštovanje, ohranjanje in 

razvoj elementov, ki gradijo identiteto slovenskega naroda. 

Pedagoške delavce, ki v okviru svojega rednega pouka, obšolskih dejavnosti in v drugih okoljih 

spodbujate aktivno in odgovorno državljanstvo ali te vsebine raziskujete, vabimo, da pripravite 

izvirni strokovni prispevek na temo Odgovorno ohranjajmo slovensko identiteto ter ga na 

konferenci predstavite. 

Na konferenci bodo sodelovali tudi predavatelji iz Slovenije in tujine. Spregovorili bodo o tem, kaj je 

identiteta, kako se je razvijala identiteta Slovencev skozi zgodovino, kako so uspeli izseljenci 

ohranjati slovensko identiteto ter domoljubje in kaj je tisto, kar človeka vleče nazaj v Slovenijo, čeprav 

je v tujini uspešen. Razmišljali bodo, kakšen je pomen osamosvojitve Slovenije za slovensko 

identiteto, kako prenašati vrednote domoljubja ter spoštovanja slovenskega jezika, kulture in tradicije 

na mlade, v čem je prihodnost slovenskega naroda, kakšna je naša odgovornost za prihodnost 

Slovenije ter kaj je tisto, kar naredi slovenskega človeka uspešnega. 

Vabimo vas, da se konference udeležite – da prisluhnete vsebini (udeležba) ali pa soustvarjate 

vsebino mednarodne konference in na njej sodelujete z izvirnim strokovnim prispevkom (aktivna 

udeležba), ki je lahko teoretične narave ali pa primer iz prakse (več v razpisu). Prispevek boste 

predstavili v eni od skupin, objavljen pa bo tudi v e-zborniku. S svojimi učenci lahko sodelujete tudi 

na natečaju Izdelki starih slovenskih obrti.  

Rok oddaje gradiva za sodelovanje na natečaju Izdelki starih slovenskih obrti: 20. 6. 2021. 

Rok prijave strokovnega prispevka (aktivna udeležba na konferenci): do 5. 7. 2021. 

Rok prijave za udeležbo na konferenci: do 8. 11. 2021. 

Informacije, razpis in prijavnica:  

DKPS, Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana, 01/43-83-983 

dkps.seminarji@gmail.com (prijave), dkps.konferenca@gmail.com (prispevki) 

www.dkps.si/izobrazevanje (Tu so tudi informacije o mednarodnih konferencah v letih 2019 in 2020) 

Konferenca bo po vsej verjetnosti izvedena kombinirano – v živo in preko spleta.  

Organizatorji bomo poskrbeli, da bo konferenca organizirana v skladu s Pravilnikom o napredovanju 

zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. l. RS 113/2020 z dne 21. 8. 2020), z določilom o referatih 

na mednarodnih konferencah. Prijavljeni bodo o tem, ali je njihov prispevek sprejet, obveščeni do 19. 7. 2021 

(uredniški odbor se bo odločil glede na poslane povzete prispevkov).  
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