Mednarodna konferenca
Vzgoja za ljubezen do domovine in države/ Imamo svojo državo Slovenijo

Sporočilo za medije
V zgodovini Slovenije je bil najpomembnejši mejnik za nastanek samostojne države Slovenije plebiscit
pred 30 leti. Ob tej obletnici želimo katoliški pedagogi opozoriti na zanimive in inovativne pristope, s
katerimi vzgojitelji in učitelji na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja spodbujajo domoljubje in aktivno
državljanstvo. Učitelji se zavedamo, da je vzgoja za aktivno in odgovorno državljanstvo ter pozitiven
odnos do slovenske kulture, naroda, domovine in države zahteven proces ter pomemben element pri
oblikovanju človekove identitete. Ob upoštevanju človekovih pravic kot etičnega temelja vzgoje je to
pomemben del našega vzgojno-izobraževalnega delovanja, ki je usmerjeno v celostno vzgojo mladih
ljudi. Poslanstvo slehernega vzgojitelja, učitelja in profesorja je pripravljati mlade državljane na aktivno
in odgovorno vlogo v družbi, pri tem pa je pomembno tudi to, ali pedagoški delavec to svoje
poslanstvo prepozna in ga izpolnjuje.
Društvo katoliških pedagogov Slovenije je že v letu 2019 na Dan Rudolfa Maistra na Osnovni šoli
Radlje ob Dravi organiziralo odmevno mednarodno konferenco Vzgoja za ljubezen do domovine
in države, na kateri so pedagoški delavci vseh predmetnih smeri predstavili svoje znanje, razmišljanje
in izkušnje vzgoje za ljubezen do domovine in države Slovenije. Letošnjo obletnico prav tako želimo
počastiti z mednarodno konferenco Vzgoja za ljubezen do domovine in države s podnaslovom
Imamo svojo državo Slovenijo, saj prav letos mineva 30 let od plebiscita, prihodnje leto pa bo 30 let,
odkar je Slovenija samostojna država.
Kraj in datum:
Sobota, 21.11.2020, Osnovna šola Radlje ob Dravi
Epidemiološki ukrepi zaradi korona virusa nam onemogočajo izvedbo konference na šoli in bomo
program izvedli prek spleta (več: https://www.dkps.si/izobrazevanje/strokovni-posveti/1-mednarodnakonferenca-vzgoja-za-ljubezen-do-domovine-in-drzave/2020 )
Cilj konference
 Spodbujanje učiteljev, da pri svojem predmetu znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa
spodbujajo razvoj državljanskih kompetenc, kot so politična pismenost, razvoj kritičnega mišljenja
ter nekaterih stališč in vrednot.
 Ozaveščanje učiteljev, da zavzeto spodbujajo učence k aktivnemu državljanstvu in razvijajo
pozitivni odnos do svojega naroda, domovine in države.
 Nakazovanje različnih možnosti medpredmetnega sodelovanja in povezovanja znotraj
domovinskih in državljanskih tem.
 Prepoznavanje domovinskih in državljanskih tem znotraj učnega predmeta, ki ga učitelj poučuje.
 Predstavitev primerov izvirnih praks pri vzgoji za državljanske kompetence tudi pri razrednih urah,
na šolskih prireditvah, proslavah, zunajšolskih, interesnih in drugih dejavnostih.



Poglobitev znanja in spoznanja o državljanski in domovinski kulturi, osredotočenje na identitetne
prvine in vsebine.

Program konference v dveh sklopih
V prvem delu bodo predavatelji spregovorili o nastanku samostojne države, o pomenu državnih
simbolov, narodni identiteti, pravnih vidikih demokratičnosti in suverenosti, o tem, kako lahko znotraj
posameznega predmetnega področja mlade poučimo in usmerimo k spoznavanju vsebin o samostojni
državi Sloveniji. (glej Program in Vabilo v prilogi)
V drugem delu bodo učitelji predstavili izvirne tematske avtorske prispevke. Izmenjali bodo izkušnje,
razpravljali o različnih pristopih, ki najbolj pritegnejo zanimanje mladih za svoj narod, državo in
domovino ter za narodov razvoj in obstoj. Vsi prispevki bodo objavljeni v e-zborniku, ki bo na dan
konference dostopen na spletnem mestu DKPS. (https://www.dkps.si)

Informacije: dkps.seminarji@gmail.com, 01 438 39 83, helena.kregar@gmail.com,
marija.zabjek@guest.arnes.si.

