
 

5. mednarodna konferenca  

Vzgoja za ljubezen do domovine in države: 

JEZIK KOT TEMELJ NARODNE IDENTITETE 

sobota, 18. november 2023; OŠ Notranjski odred Cerknica / splet 

 

VABILO 

Vabimo vas, da se udeležite 5. mednarodne konference Vzgoja za ljubezen do domovine in države ter 

prisluhnete zanimivim vsebinam (udeležba). Vabljeni tudi k soustvarjanju vsebine konference s svojim 

izvirnim strokovnim ali znanstvenim 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. 

Letošnji podnaslov konference je Jezik kot temelj narodne identitete. 

Prav je, da se zavedamo velikega pomena jezika, ki ga ima ta na ohranjanje in gradnjo narodne identitete – 

tako uradni jezik kot narečja. Od Brižinskih spomenikov dalje so si naši predniki skrbno prizadevali za slovenski 

jezik – tako v ustnem kot v pisnem izročilu. Pomembni Slovenci, ki so odhajali na študij ali službovanje v tujino, 

so ustvarjali v slovenskem jeziku in tako poskrbeli za pomembna literarna, strokovna in znanstvena dela v 

slovenščini. Veliko Slovencev, ki so morali po svetu, da so si ohranili življenje, je v svojih družinah in skupnostih 

načrtno gojilo slovenski jezik. Ob tem pa spoštovalo in se naučilo jezika države, v kateri so živeli. Tudi ob 

ustanavljanju samostojne Slovenije je bila v ospredju ohranitev slovenskega jezika. Slovenščina je v 

evropskem prostoru enakovredna z vsemi drugimi jeziki.  

Radi bi slišali več o tem, kaj pomeni ohranitev materinega jezika za razvoj osebne in narodne identitete ter kaj 

pomeni za razvoj narodove identitete. Vsi, ki vzgajamo, smo še posebej poklicani, da živimo odgovorno in 

aktivno državljanstvo ter skrbimo za spoštovanje, ohranjanje in razvoj prvin, ki gradijo identiteto in prihodnost 

slovenskega naroda. Pri tem ima gotovo jezik posebno mesto. 

Pedagoške delavce in vse, ki v okviru rednega pouka, obšolskih in drugih dejavnosti (formalnih ali neformalnih 

oblikah) spodbujate spoštljiv odnos do jezika ali te vsebine raziskujete, vabimo, da pripravite izvirni strokovni 

ali znanstveni prispevek na temo jezika kot temelja narodne identitete ter ga na konferenci predstavite. 

Na konferenci bodo sodelovali predavatelji iz Slovenije in tujine. Spregovorili bodo o pomenu jezika za 

ohranjanje in gradnjo narodne identitete tako v matični državi kot v izseljenstvu in zamejstvu. Razmišljali bodo 

kakšen je pomen in kakšna vloga narečij, kaj se je na področju jezika spremenilo z osamosvojitvijo Slovenije, 

kako prenašati vrednote domoljubja ter spoštovanja in ohranjanja slovenskega jezika na otroke in mlade, 

kakšne so ovire za to, kakšen je pomen jezika za gradnjo prihodnosti (slovenskega) naroda ter katera so 

področja, na katerih lahko skrbimo za ohranjanje jezika ter s tem narodne identitete. 

Rok prijave strokovnega prispevka (aktivna udeležba na konferenci): do 5. 7. 2023. 

Rok prijave za udeležbo na konferenci: do 6. 11. 2023. 

S svojimi učenci lahko sodelujete tudi na natečaju Košara – izdelek slovenskega pletarstva. Rok oddaje 

gradiva za sodelovanje na natečaju Košara – izdelek slovenskega pletarstva: do 20. 6. 2023. 

Informacije, razpis in prijavnica:  

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

izobrazevanje@dkps.si (prijave), konferenca@dkps.si (prispevki) 

www.dkps.si/izobrazevanje (Tu so tudi informacije o prejšnjih štirih mednarodnih konferencah). 

Organizatorji se ne zavezujemo, 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. 2023 (uredniški odbor se bo 

odločil glede na poslane povzetke prispevkov). 
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