
 

 

MEDNARODNA KONFERENCA: VZGOJA ZA LJUBEZEN DO DOMOVINE IN DRŽAVE 
dan Rudolfa Maistra, 23. 11. 2019, OŠ Radlje ob Dravi 

PROGRAM 
 

8.00 – 8.30  Prihod in registracija udeležencev 

8.40 – 9.00  Otvoritev konference, pozdravni nagovori: 

 Predsednica DKPS – ga. Marija Žabjek 

 Ravnatelj OŠ Radlje ob Dravi – mag. Damjan Osrajnik 

 Župan občine Radlje – mag. Alan Bukovnik 

9.00 – 10.15  Uvodna predavanja 1: 

 ga. Sara Bevc Jonan, socialna delavka, prevajalka, mediatorka, Kaldejka, Iračanka, Slovenka  

 dr. Valentin Inzko, visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini (Avstrija) 

 g. Paweł Czerwiński, veleposlanik Republike Poljske v Sloveniji (Poljska) 

 g. Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS (Slovenija) 

10.15 – 10.45  Odmor  

10.45 – 12.00  Uvodna predavanja 2: 

 dr. Silvo Šinkovec, direktor inštituta Franca Pedička in urednik revije Vzgoja 

 dr. Borut Holcman, izr. prof. na Pravni fakulteti v Mariboru 

 ddr. Verena Perko, arheologinja in muzeologinja, strokovnjakinja za kulturno dediščino 

 dr. Jurij Kunaver, dipl. geograf, dr. znanosti, redni in zaslužni univ. prof. v pokoju 

12.00 – 13.00  Kosilo  

13.00 – 14.30   Primeri iz prakse 1 (delavnice potekajo vzporedno): 

1.  Državljanske kompetence: 

 Marjana Korošec: Slovenka sem, Slovenka bom ostala 

 Barbara Evaj in Dijana Lacković (Hrvaška): Horvatska domovina 

 Nataša Preglau Borko: Spodbujanje kritičnega mišljenja pri pouku slovenščine 

 Tatjana Lekan: Vzgoja za odgovorno in kritično državljanstvo 

 Simon Kuhar: Spodbujanje aktivnega državljanstva  

 mag. Igor Lipovšek: Katero znanje o domovini v osnovni šoli? 

2. Ljubezen do maternega jezika: 

 Bojana Peterka: Ljubezen do domovine se začne z maternim jezikom 

 Monika Ravnjak: Razvijanje domoljubja s Prešernom v prvi triadi 

 Meta Rožac Panger: »Dom naš res prekrasen je, rod naš prepočasen je.« (Gregorčič) 

 Simona Ternik: Dopolnilni pouk slovenščine kot sredstvo spodbujanja ljubezni do domovine pri 
otrocih Slovencev po svetu 

 mag. Majda Marija Lesjak: Ohranjanje narečne pestrosti slovenskega jezika kot pomembne 
sestavine narodne identitete  

 Martina Kočevar: Ljubezen do knjige nekoč in danes 

3. Ohranjanje kulturne dediščine: 

 Sašo Oberski: Vzgoja za ohranjanje ljudske kulturne dediščine kot temelj razvijanja odnosa do 
domovine 

 Mira Primožič: Šege in navade ob praznikih 

 Justina Repina: Interesni dejavnosti folklora in tamburice za vzgojo mladih aktivnih državljanov 
Slovenije 

 Simona Svanjak: Ljudska glasba – del narodove identitete 

 Lucija Bivšek: Ples v službi vzgoje za ljubezen do domovine  

 Sabina Kukovec: Vzgoja za ljubezen do domovine in države s pomočjo ljudskega izročila 



 

 

4. Povezovanje s krajem: 

 Polonca Bolčina: Otroke se lahko že zelo zgodaj nauči ljubiti domači kraj 

 Breda Jakop: Ker ljubim domovino, ohranjam dediščino 

 Veronika Koselj: Domoljubje se kali v domačem kraju 

 Metka Starešinič: Obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti ter dneva državnosti v OŠ Vavta 
vas 

 Valerija Tertinek: Spoznavanje naravne in kulturne dediščine domačega kraja kot temelj 
domovinske vzgoje  

 Lucija Markelj Jensko: Razvijanje domoljubja skozi različne oblike dejavnosti na osnovni šoli  

5. Predmetne možnosti: 

 Petra Matičko: Vzgoja za ljubezen do domovine in države skozi lepote Slovenije 

 Aleš Marđetko: Niti v sanjah si nismo predstavljali, kaj nam bo uspelo 

 Blaž Preglau: Življenje v moji domovini 

 Dejan Korotaj: Vzgoja timskega duha pri individualnih in timskih športih pri športni vzgoji 

 Boštjan Ledinek:  Rudarjenje ljubezni do domovine in države v igri Minecraft Education Edition 

 Valentina Kavnik: Domoljubje pri pouku angleščine 

14.30 – 14.45  Odmor  

14.45 – 15.45  Primeri iz prakse 2 (nadaljevanje prvega dela, delavnice potekajo vzporedno): 

1. Državljanske kompetence: 

 mag. Branko Koderman: Ideološka ali identitetna oblikovanost družboslovnih in humanističnih 
predmetov v srednješolskem izobraževalnem sistemu v Sloveniji 

 Katarina Obreza: Kako mladim približati EU 

 mag. Marija Leskovec: Kako mladinski programi Misijonskega prostovoljstva prispevajo k 
domovinski vzgoji 

 Branka Roškar: Po poteh Krsta pri Savici 

2. Ljubezen do maternega jezika: 

 Simona Karl: Domovinska tematika v slovenski književnosti 

 Julija Flogie: Prešernov Fakebook 

 Katja Holobar: Vzgoja za ljubezen do domovine in države na OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice 

 dr. Mojca Hrastelj Brelih: Mednarodna likovna kolonija mladih na Osnovni šoli Vuzenica 

3. Ohranjanje kulturne dediščine: 

 Tanja Pogorevc Novak: Sakralna likovna umetnost – nepogrešljivi del naše kulture 

 mag. Manca Herlec: Slovenski ornament 

 Petra Berčič: Vloga medgeneracijskih delavnic pri ohranjanju prehranske dediščine 

 Marta Hrovatin: Poznavanje kulinarične dediščine v šoli 

4. Povezovanje s krajem:  

 Leonida Gavez Šerbinek: Krepitev domoljubja v osnovni šoli 

 Mojca Kelbič Đajić: Primeri vzpodbujanja pripadnosti domovini pri pouku geografije 

 Manuela Kuzmin Delgiusto: Oblikovanje kakovostnega spominka turističnega kraja 

5. Predmetne možnosti:  

 Nataša Sever: Spoznavanje domovine ob učenju tujega jezika 

 Tatjana Simonič: Finančna pismenost pri pouku matematike – za odgovornejše in zadovoljnejše 
državljane 

 Marija Repina: Prispevki k spodbujanju domoljubja in pripadnosti slovenski državi pri pouku 
zgodovine in obšolskih dejavnostih na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška 

 Romanca Vene: Prazniki kot del vzgojno-izobraževalnega procesa 

15.45 – 16.00  Odmor 

16.00 – 17.00  Zaključek 


