4. mednarodna konferenca

Vzgoja za ljubezen do domovine in države:

ŽIVETI S KULTURNO DEDIŠČINO DANES ZA JUTRI
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OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu / splet

VABILO
Vabimo vas, da se udeležite 4. mednarodne konference Vzgoja za ljubezen do domovine in države ter kot udeleženci
prisluhnete zanimivim vsebinam. Vabljeni tudi k soustvarjanju vsebine konference s svojim izvirnim (strokovnim)
prispevkom, 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. Letošnji podnaslov je Živeti s kulturno dediščino danes za jutri.
Za ohranjanje enotnosti, narodne identitete in domoljubja ter občutka pripadnosti narodu in državi moramo poznati
kulturno dediščino svojega naroda – materialno, duhovno in družbeno ter tega učiti otroke in mlade. Prav je, da se
zavedamo pomena običajev in navad, ki so jih skozi stoletja negovali naši predniki, da mi danes vemo, kako so živeli,
kaj jim je pomagalo, da so ohranili slovenski jezik, kulturo, vero, družino, tradicijo in se kljub oviram razvijali ter pred
dobrimi 30. leti zaživeli v samostojni državi. Vsi, ki vzgajamo, smo še posebej poklicani, da živimo odgovorno in
aktivno državljanstvo ter skrbimo za spoštovanje, negovanje, ohranjanje in razvoj prvin, ki gradijo identiteto in
prihodnost slovenskega naroda.
Posebno pomembno je delo z mladimi in drugimi starostnimi skupinami Slovencev ter njihovih potomcev v evropskih
državah (Nemčija, Belgija, Švica, Švedska …), na drugih celinah (Avstralija, Severna in Južna Amerika …) ali pa v
zamejstvu (Italija, Avstrija, Hrvaška, Madžarska). Tudi cilj različnih dejavnosti, ki jih vi izvajate v svojem okolju oz.
državi, je ozaveščati in ohranjati slovenstvo ter ga prenašati čim dlje v prihodnost na nove generacije.
Na konferenci bodo sodelovali predavatelji iz Slovenije in tujine. Želimo si, da bi tudi vi svoje delo predstavili na
naši konferenci in tako širšo javnost opozorili na prizadevanja, ki jih vlagate v ohranitev slovenske kulturne dediščine
– v različnih slovenskih društvih, skupnostih, podjetjih, pri dopolnilnem pouku slovenščine po Evropi, pri pouku v
slovenskem jeziku v sobotnih šolah in/ali v slovenski skupnosti (Kanada, Argentina …), v šolah s slovenskim učnim
jezikom oz. v dvojezičnih šolah ter predvsem v družinah. Vabimo vas, da predstavite svoje delo, ki je namenjeno
ohranjanju slovenstva – to, s čimer ste pripomogli, da se je slovenska družbena, duhovna in materialna
kulturna dediščina ohranila do danes ter kakšna je njena vloga za prihodnost slovenskega naroda.
Verjamemo, da se slovenski učitelji, vzgojitelji in tudi starši v Sloveniji od vas lahko marsikaj naučimo.
Vabimo vas, da se konference udeležite (lahko preko spleta) – 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, npr. primer vašega delovanja v okviru slovenske skupnosti v tujini z
enakim ciljem (kultura, vzgoja, izobraževanje). Prispevek boste predstavili v eni od skupin, objavljen pa bo tudi v ezborniku. Pri pripravi prispevka za konferenco smo vam pripravljeni tudi pomagati (jezikovno, dodatno odgovoriti na
morebitna vprašanja, ponuditi dodatne usmeritve …). Za udeležence iz tujine je udeležba brezplačna.
Rok prijave prispevka (aktivna udeležba) – povzetek: 4. 7. 2022.
Rok za oddajo celotnega strokovnega prispevka: 5. 9. 2022
Rok prijave za udeležbo (brez prispevka): 7. 11. 2022.
Vsa dokumentacija, razpisi in navodila so dostopni tukaj.
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