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STROKOVNI OBISK V OKVIRU PEDAGOGIKE 
SPOMINJANJA IN SPRAVE NA SOCIALNI AKADEMIJI 

 

V Sloveniji je zelo aktualno in pereče vprašanje medvojnega in povojnega nasilnega 
dogajanja. Spori in razdeljenost okoli teh vprašanj hromijo razvoj Slovenije. Kot 
spodbudo za napredek na tem področju smo v Socialni akademiji, v sodelovanju z 
nemško izobraževalno ustanovo Studienhaus Wiesneck in Zveznim središčem za 
politično izobraževanje, pripravili strokovni obisk v Nemčijo in Alzacijo. Tam se v 
okviru pedagogike spominjanja zelo intenzivno ukvarjajo s travmatičnimi dogodki iz 
svoje polpretekle zgodovine. Pedagogika spominjanja je izobraževanje in vzgoja 
različnih generacij za vrednote demokratičnega skupnega življenja, ki po eni strani 
ljudi ozavešča o preteklih nasilnih družbenih konfliktih in kolektivnih travmah, po drugi 
strani pa jih spodbuja in usposablja za demokratično razpravljanje in dogovarjanje, 
spoštovanje ter nenasilno reševanje sporov. 

Strokovni obisk, ki bo potekal v luči 100. obletnice začetka prve svetovne vojne, 75. 
obletnice začetka druge svetovne vojne in 25. obletnice padca Berlinskega zidu, je 
namenjen bližnjemu spoznavanju nemške polpretekle zgodovine, njenih travmatičnih 
izkušenj, predvsem pa seznanjanju z izkušnjami ter izobraževalnimi metodami za 
delo na omenjenem področju.  

Študijski obisk denarno podpira ustanova Robert Bosch Stiftung, zato prispevek s 
strani udeležencev znaša le 70 evrov. Za udeleženke in udeležence obiska bo 
zagotovljen prevoz, nastanitev, prehrana, program ter strokovno vodstvo. 
Sporazumevanje bo potekalo v nemščini in angleščini. Udeleženke in udeleženci 
obiska so povabljeni, da ob povratku v Slovenijo sodelujejo pri:   

• obveščanju in ozaveščanju javnosti o tej problematiki, 
• pospeševanju javne obravnave tematike prek javnih razprav, 
• odpiranju prostora za pogovor in soočenju različnih zadevnih skupin, 
• strokovnem raziskovanju in predelavi kolektivnih travm, 
• publiciranju o zadevni temi v slovenskem prostoru, 
• udeležbi na komemoracijah na spominskih mestih. 
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PROGRAM STROKOVNEGA OBISKA 
 

Petek, 9. maj 2014                              Pozdrav in uvod v seminar 

08.30 Odhod iz Ljubljane s kombijem proti Münchnu (400 km; 4 h). 

15.00       Nastanitev v Mednarodnem mladinskem hotelu Dachau.  

15.30 Srečanje udeležen-cev/k in uvod v seminar: 

� predstavitev udeležen-k/cev in ustanov,  
� razjasnitev pričakovanj, 
� predstavitev projekta in programa izobraževalnega obiska. 

16.00 Odhod v München; ogled mesta ter večerja v mestu. 

21.00 Povratek v Mednarodni mladinski hotel Dachau in nočitev. 

 

Sobota, 10. maj 2014          Koncentracijsko taborišče Dachau – mesto spomina 

08.00 Zajtrk. 

09.00 Vsebinski uvod k začetku strokovnega dela programa s strani 
pedagoškega osebja v nekdanjem nacionalsocialističnem 
koncentracijskem taborišču. 

10.00 Strokovno vodenje po nekdanjem nacionalnem socialističnem 
koncentracijskem taborišču Dachau. 

12.30 Kosilo. 

14.00 Predstavitev pedagoškega programa v Izobraževalnem središču Max 
Mannheimer.  

 Strokovno vodstvo:  

• Nina Ritz, strokovna vodja za izobraževanje v Izobraževalnem središču 
Max Mannheimer. 

16.00 Odmor. 

16.30 Nadaljevanje programa. 

18.30  Večerja. 

20.00  Prosto za obiska mesta Dachau. 

 

  



 

Nedelja, 11. maj 2014                 Zgodovinsko in politično izobraževanje v zvezni 
deželi Baden-Württemberg 

07.30 Zajtrk. 

08.30 Odhod proti Študijski hiši Wiesneck čez Stuttgart (370 km; 4h). 

12.30 Prihod in nastanitev v Študijski hiši Wiesneck (Buchenbach). 

13.15 Hladno kosilo. 

13.45 Razvoj spominskih mest v zvezni deželi Baden-Württemberg. 

 Prispevek: 

• Jost Grosspietsch, Deželni urad za delo in pobude v spominskih 
mestih. 

15.30 Odmor. 

15.45 Razprava na temo. 

17.00 Večerja. 

18.00 Strokovno vodenje po mestu Freiburg:  

• dr. Uwe Berndt. 

 

Ponedeljek, 12. maj 2014   100. obletnica prve svetovne vojne v Zgornjem Renu 

08.00 Zajtrk. 

09.15 Odhod in strokovno vodenje po nekdanjem bojišču 
Hartmannswillerkopf, Alzacija (100 km; 1 h 15 min). 

 Prispevki in vodenje:  

• Gilbert Wagner,  
• dr. Uwe Berndt. 

11.00 Prihod; obisk muzeja ter razstave; odhod na prizorišče bojev. 

12.30 Kosilo iz popotne torbe na območju nekdanjega bojišča. 

13.15 Nadaljevanje programa. 

16.00 Odhod proti Študijski hiši. 

18.00 Večerja. 

19.00 Možnost obiska jezera Titisee. 

 

  



 

Torek, 13. maj 2014                                                   Kultura spominjanja v Nemčiji 

08.00 Zajtrk. 

09.15 Odhod proti Heidelbergu (200 km; 2 h 10 min). 

12.00 Kosilo v Heidelbergu ter ogled mesta.  

14.00 Obisk Dokumentacijskega središča nemških Sintov in Romov. 

Strokovno vodstvo:  

• dr. Silvio Peritore. 

17.00 Odhod proti Haus am Maiberg (Heppenheim) (35 km; 30 min). 

17.30 Prihod v Haus am Maiberg ter nastanitev. 

18.30 Večerja. 

19.30 Kultura spominjanja v Nemčiji: uspešna zgodba? 

• Benedikt Widmaier, direktor Haus am Maiberg. 

20.30 Razprava, potem sproščen večer. 

 

Sreda, 14. maj 2014                                        Učiti se iz zgodovine – ampak kako? 

08.00 Zajtrk. 

09.15 Ekskurzija v nekdanje koncentracijsko taborišče Osthofen (33 km, 45 min). 

10.00 Obisk spominskega mesta in seznanitev z izobraževalno ponudbo v 
okviru projekta Ostofen. 

• Uwe Bader, Zvezno središče za politično izobraževanje Rheinland-
Pfalz / Dokumentacijsko središče nacionalnega socializma Rheinland-
Pfalz. 

11.45 Povratek v Haus am Maiberg (33 km, 45 min). 

12.30 Kosilo. 

13.30 Zaključek študijskega obiska: vtisi, ocena seminarja, možnosti za 
delovanje na področju spominjanja v Sloveniji, možnostih nadaljnjega 
sodelovanja med inštitucijami, skupni projekti ipd. 

 Moderiranje: Petja Mihelič in mag. Mario Plešej.  

15.00 Odhod proti Sloveniji (800 km; 8 h). 

23.00 Prihod v Ljubljano. 


