
 

Predstavitev e-zbornika  
Vzgoja za ljubezen do domovine in države: Imamo svojo državo Slovenijo 

 

Tako kot lani, smo tudi letos pripravili e-zbornik prispevkov s konference. Zbornik nosi enak naslov 
kot konferenca, to je: Imamo svojo državo Slovenijo. Dosegljiv je na naši spletni strani, v Cobissu, 
udeleženci pa so ga prejeli tudi na USB ključkih. 

V e-zborniku sta objavljena dva prispevka v predgovoru, trije prispevki iz uvodnega dela, v 
osrednjem delu, v katerem so prispevki iz prakse, pa je objavljenih kar 29 prispevkov. V dodatku 
sta predstavljena Društvo katoliških pedagogov Slovenije ter Združenje za vrednote slovenske 
osamosvojitve. 

Osrednji del zbornika, v katerem so prispevki iz prakse, je razdeljen na tri dele.  

V prvem je objavljenih 9 prispevkov, ki predstavljajo, kako učitelji in vzgojitelji v praksi ozaveščajo 
otroke o pomenu samostojne države, o simbolih države Slovenije, kako otrokom in mladim 
pomagamo, da se seznanijo z dogodki, povezanimi z osamosvajanjem Slovenije, ter kako s šolskimi 
prireditvami krepimo vrednote domoljubja. 

V drugem delu zbornika je objavljenih 13 prispevkov, ki se navezujejo na vzgojo za ljubezen do 
domovine pri rednem pouku različnih predmetov ter preko medpredmetnega povezovanja. Tu 
najdemo odlične primere iz pouka slovenščine, angleškega jezika, zgodovine, športne vzgoje, 
matematike, fizike, kemije ter pouka tehnike. 

V tretji del so razporejeni prispevki (7), ki se posebej dotikajo vzgoje za aktivno državljanstvo. 
Nekateri so se tega lotili preko zgodb, nekateri s šolskim parlamentom in podjetništvom, drugi pa z 
ustvarjanjem učne poti, športnih dejavnosti ter s predstavitvijo pomembnih ustanov v državi. 

Paleta prispevkov, ki je nastala pod preprostim naslovom Imamo svojo državo Slovenijo, je res 
pestra. Poseben čar prispevkov v zborniku je, da segajo na vse stopnje izobraževanja mladoletnih – 
na predšolsko vzgojo, v osnovne šole ter v poklicne in srednje šole. Prav tako je izjemna širina 
prispevkov, ki segajo na vsa predmetna področja. Iz prav vsakega prispevka pa se čuti skrb in trud 
za vzgojo mladih za ljubezen do domovine ter zavedanje, da je živeti v samostojni državi Sloveniji 
nekaj posebnega.  

Zato se zahvaljujem vsem avtorjem prispevkov, da ste bogastvo svojih misli in svojega dela delili z 
nami ter prispevali k temu, da je tudi letos nastalo veliko novega gradiva za učitelje in vzgojitelje. 
Zahvaljujem se vam tudi za odzivnost in prijetno sodelovanje pri pripravi prispevkov za zbornik. 

Za sodelovanje pri pripravi zbornika se posebej zahvaljujemo tudi g. Alešu Štrancarju, T-2 in 
Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve. 

Hvala lepa! 

 
Erika Ašič 
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