
 

 

2. mednarodna konferenca  

Vzgoja za ljubezen do domovine in države: 

IMAMO SVOJO DRŽAVO SLOVENIJO 
30 let od plebiscita, 30 let samostojnosti  

sobota, 21. november 2020, OŠ Radlje ob Dravi 

 

 

VABILO 

V zgodovini slovenskega naroda je bil pomemben mejnik nastanek samostojne države Slovenije. Za 

pedagoške delavce je to tehten razlog za udeležbo na drugi mednarodni konferenci. 

Pedagoške delavce, ki izvajate zanimive in inovativne pristope, ki spodbujate aktivno in odgovorno 

državljanstvo, ali te vsebine raziskujete, vabimo k aktivnemu sodelovanju s strokovnim prispevkom 

na temo Imamo svojo državo Slovenijo – 30 let od plebiscita, 30 let samostojnosti. 

Predavatelji iz Slovenije in tujine bodo spregovorili o nastanku samostojne države, pomenu državnih 

simbolov, narodni identiteti, pravnih vidikih demokratičnosti in suverenosti. Slišali bomo, kako mlade 

spodbujajo k ljubezni do domovine in države v nekaterih drugih državah. V prvem delu nam bodo 

spregovorili vabljeni predavatelji, v drugem pa bomo prisluhnili prispevkom udeležencev.  

Vabljeni predavatelji in delovni naslovi prispevkov: 

 dr. Zoran Medved: Zgodovinski okvir nastanka samostojne države Slovenije 

 dr. Borut Holcman: Pravna izhodišča samostojnosti in suverenosti 

 g. Alojz Kovšca: Slovenska identiteta in simboli 

 dr. Vilma Brodnik: Poučevanje zgodovine nastanka samostojne Slovenije in identitete naroda pri 
pouku zgodovine 

 ga. Agica Holecz (Madžarska): Vzgoja za ljubezen do slovenskega jezika in domovine v Porabju  

 gost iz Italije (zamejski Slovenec): Državljanska vzgoja v Italiji 
 

Vabimo vas tako k udeležbi kot sodelovanju s strokovnim prispevkom, ki je lahko teoretične 

narave ali pa primer iz prakse. Prispevek boste predstavili v eni od skupin (tematskih področij, 

navedenih v razpisu), objavljen pa bo tudi v e-zborniku.  

Rok prijave prispevka: do 1. 7. 2020 

Rok prijave za udeležbo: do 10. 11. 2020 

V primeru omejitev združevanja zaradi epidemije bo konferenca izvedena preko spleta. 

Informacije, razpis in prijavnica:  

DKPS, Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana,  

dkps.seminarji@gmail.com (prijave)  

dkps.konferenca@gmail.com (prispevki) 

01/43-83-983, www.dkps.si/izobrazevanje/  

 

Tu najdete tudi informacije o lanski mednarodni konferenci, ki je bila 23. 11. 2019. 
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