
 

5. mednarodna konferenca  

Vzgoja za ljubezen do domovine in države: 

JEZIK KOT TEMELJ NARODNE IDENTITETE 

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

RAZPIS ZA SODELOVANJE S STROKOVNIM PRISPEVKOM 
 

Mednarodna konferenca je namenjena pedagoškim delavcem, vzgojiteljem, učiteljem z vseh predmetnih 

področij (predšolska vzgoja ter osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje), razrednikom, šolskim 

svetovalnim delavcem, ravnateljem, raziskovalcem in drugim, tudi s področja neformalnega izobraževanja. 

Vabimo vas k sodelovanju z izvirnim avtorskim strokovnim prispevkom pod naslovom Jezik kot temelj 

narodne identitete. Vabimo vas, da predstavite svoje izkušnje, primere poučevanja oz. vzgojnega delovanja 

pri učnih predmetih, obšolskih dejavnostih ali v drugih situacijah, ki so usmerjene v jezik kot temelj narodne 

identitete – tako v Sloveniji kot po svetu.  

Strokovni prispevki naj se vsebinsko nanašajo na:  

• pomen ohranjanja jezika za gradnjo narodne identitete; 

• vlogo in mesto (slovenskega) jezika skozi zgodovino ter njegov pomen za narodno identiteto; 

• vlogo in pomen narečja (teoretično ter primeri in razlogi ohranjanja narečne besede); 

• vlogo in pomen ohranjanja maternega jezika za obstoj in prihodnost družine, skupnosti, družbe, naroda; 

• težnjo po uporabi slovenskega jezika v Sloveniji v času pred osamosvajanjem Slovenije, ob osamosvojitvi 

ter spremembe po osamosvojitvi; 

• različne primere ohranjanja slovenskega jezika: izberite en primer (npr. pri različnih učnih predmetih, skozi 

prireditve, glasbo, poezijo, prozo, umetnost, tehniko, naravoslovje in družboslovje), ki ga poglobljeno in 

celovito predstavite, ga strokovno in praktično prikažete z več vidikov (zgodovinski, družbeni, čustveni, 

duhovni …), kaj v šoli, vrtcu naredite, kako predstavite, zakaj, kakšna so spoznanja, težave, učinki …; 

• učenje in pomen slovenskega jezika za osebe s posebnimi potrebami (duševno prizadeti, slepi, gluhi …); 

• načine ohranjanja slovenskega jezika v zamejstvu in po svetu; 

• ovire za ohranjanje slovenskega jezika v zamejstvu in po svetu; 

• pomen vdora tujk v jezik naroda ter posledice tega procesa; 

• povezavo med ohranjanjem maternega jezika ter razvojem odgovornega in aktivnega državljanstva; 

• odnos do slovenskega jezika – kakšen odnos zaznavamo med otroki in mladimi, kakšnega si želimo, kako 

naj vzgajamo otroke in mlade … 

Veseli bomo vaših predstavitev različnih učnih strategij in primerov iz šolske prakse. Dobrodošli so tudi 

teoretični prispevki v povezavi s temo konference (izsledki raziskav, diplomskih, magistrskih in doktorskih 

nalog, teoretični koncepti spodbujanja aktivnega in odgovornega državljanstva, oblikovanja identitete, kritični 

pogled na učni načrt določenega predmeta ali razreda …).  

Cilji mednarodne konference: 

• ozavestiti pomen jezika za obstoj naroda ter za vzgojo za odgovorno in aktivno državljanstvo ter pozitiven 

odnos do države Slovenije; poiskati načine, kako to spodbujati pri mladih; 

• krepiti poznavanje pomena jezika ter ohranjanje spoštljivega odnosa do maternega jezika; 

• spodbuditi vzgojitelje in učitelje, da pri svojem delu znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa ozaveščajo 

ter spodbujajo ohranjanje slovenskega jezika in s tem povezanih vrednot; 

• zavedati se pomena osamosvojitve Slovenije ter vpliva tega procesa na ohranjanje slovenskega jezika; 

razumeti vlogo želje po svojem jeziku pri osamosvajanju Slovenije; 

• opolnomočiti učitelje, da vzgajajo učence za odgovorno in aktivno državljanstvo in razvijajo pozitiven 

odnos do naroda, domovine in države Slovenije; 



 

• nakazati možnosti za medpredmetno sodelovanje in povezovanje znotraj domovinskih in državljanskih 

tem, povezanih z ohranjanjem slovenskega jezika; 

• zavedati se spretnosti in sposobnosti, ki jih je moč krepiti preko ohranjanja jezika (umetnost, kultura, 

običaji, strokovno znanje); 

• vzgojiteljem in učiteljem predstaviti različne primere dobre prakse na področju jezika kot temelja narodne 

identitete pri delu s predšolskimi otroki ter učenci in dijaki pri razrednih urah, šolskih in drugih prireditvah 

ter na proslavah, pri zunajšolskih oz. dodatnih in interesnih dejavnostih. 

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. 

Vsebina konference se nanaša na kar pet od osmih ključnih kompetenc, ki jih opredeljuje Priporočilo Sveta 

EU o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje z dne 18. maja 2018 (Uradni list Evropske unije, 4. 6. 

2018, 2018/C 189/01): 

• pismenost: prepoznati, razumeti, izraziti, ustvariti in razlagati koncepte, čustva in mnenja v ustni in pisni 

obliki, uspešno sporazumevanje in povezovanje z drugimi na ustrezen in ustvarjalen način; 

• večjezičnost: spoštovanje maternega jezika ter jezikovnega profila vsakega posameznika, sposobnost 

ustrezne uporabe različnih jezikov za učinkovito sporazumevanje; 

• digitalna kompetenca: kritična in odgovorna raba digitalnih tehnologij, informacijska, podatkovna in  

medijska pismenost, uporabljanje digitalne tehnologije za aktivno državljanstvo in socialno vključevanje; 

• državljanska kompetenca: sposobnost ravnanja kot odgovoren državljan na podlagi razumevanja 

družbenih, gospodarskih, pravnih in političnih struktur, razvoja dogodkov ter trajnostnega razvoja; 

• kulturna zavest in izražanje: razvoj in izražanje lastnih zamisli, razumevanje in spoštovanje načinov 

ustvarjalnega izražanja v različnih kulturah ter z različnimi vrstami umetniških in drugih kulturnih oblik. 

Vsaka kompetenca je opredeljena kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov. Zaželeno je, da avtorji 

strokovnega ali znanstvenega prispevka temu sledite v svojem prispevku tako kot pri svojem delu.  

Poleg predstavitve izvirnih avtorskih prispevkov si bomo lahko izmenjali znanje in izkušnje ter razpravljali o 

različnih pristopih, s katerimi bi povečali zanimanje mladih za jezik, narod, državo in domovino Slovenijo, 

predvsem z vidika spoštovanja slovenskega jezika. Na konferenci bo priložnost tudi za neformalno druženje 

ter individualno izmenjavo izkušenj, povezovanje in dogovarjanje za skupne dejavnosti v prihodnosti.  

Vsi udeleženci (navzoči in aktivni) prejmejo potrdilo o udeležbi. Pisne strokovne prispevke udeležencev bomo 

objavili v e-zborniku, za objavo in predstavitev prispevka udeleženci prejmejo ustrezno potrdilo.  

Organizatorji se ne zavezujemo, da bo konferenca organizirana v skladu z določilom o referatih na 

mednarodnih konferencah v Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. l. RS 

113/2020 z dne 21. 8. 2020).  

Rok za oddajo povzetka strokovnega prispevka je ponedeljek, 5. 7. 2023. Kratek povzetek (od 800 do 1200 

znakov – skupaj s presledki) oddajte v prijavnico na spletni strani organizatorja. Povzetke bo pregledal 

uredniški odbor. Prijavljeni bodo o tem, ali je njihov prispevek sprejet, obveščeni do 19. 7. 2023 (uredniški 

odbor se bo odločil glede na vsebino in število prejetih povzetkov prispevkov).  

Rok za oddajo celotnega strokovnega prispevka je 6. 9. 2023. Prispevki bodo poslani v recenzijo, za 

jezikovno in vsebinsko ustreznost prispevka odgovarjajo avtorji. Navodila avtorjem za pripravo prispevka so 

objavljena na spletni strani: www.dkps.si/izobrazevanje. 

Več informacij: DKPS, Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana, 01/43-83-983, www.dkps.si/izobrazevanje, 

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

 

Organizacijski odbor za pripravo mednarodne konference 
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