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Здобувши незалежність, наша держава переживає тяжкі часи: як
економічні , так і політичні. Вона сьогодні найбільше потребує
підтримки та розуміння від самих українців. Тому ми і поговоримо
про патріотизм як показник найвищого духовного рівня розвитку
особистості.
Найважливіше у житті кожної людини – її Батьківщина.
Виховувати громадську свідомість, патріотичні почуття потрібно
змалку. Щоб дитина відчула себе причетною до великої України,
необхідно краще познайомити її з традиціями та народними
цінностями.
Видатний педагог Василь Олександрович Сухомлинський
зазначав: «Любов до Батьківщини починається із захоплення красою
того, що бачить перед собою дитина, чим вона милується, у що
вкладає частку своєї душі. Захоплення красою землі, де жили діди і
прадіди, де нам судилось прожити життя, повторити себе в дітях,
постаріти і піти в землю, яка народила нас, - це найважливіше
емоційне джерело любові до Батьківщини».

Що ж таке патріотизм? Патріотизм (походить від грецького
слова

патріс – Вітчизна) – це сукупність морально-етичної та

емоційної прив’язаності до Батьківщини, це прагнення своїми діями
зміцнювати і прославляти свою країну. Патріотами не народжуються.
Патріотизм треба виховати з самого дитинства: з батькової хати, з
маминої колискової, з бабусиної вишитої сорочки, яка передається з
покоління в покоління.
Патріотизм розвивали здавна, бо знали, що без того країні не
жити, не боронитися. Хоч не для всіх були школи, але діти змалку
вчилися любити свою землю.
Є такий звичай, який існував на наших землях. Малюка, що
тільки зіп’явся на ноги, старішина роду брав на руки та ніс на могилу
предків. Високо піднявши вгору промовляв: «Поглянь, цей красивий
світ належить і тобі. Шануй його!» А коли ставив босі ноженята на
могилу, ще урочистіше проголошував: «А це земля твоїх предків.
Люби її і бережи.» Нажаль, на сьогодні таких звичаїв нема. І не всі
люди розуміють, що потрібно любити, поважати, захищати це місце,
де ти народився, де живеш.
В. О. Сухомлинський писав: «Той хто забув колиску, з якої
піднявся, щоб піти по землі, хто байдужий до матері, що вигодувала
та виховала його, нездатен переживати високі патріотичні почуття.»
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неухильне формування в учнів любові до своєї Батьківщини.
Патріотизм – одна з найважливіших рис всебічного розвиненої
особи. У школярів повинне вироблятися відчуття гордості за свою
Батьківщину і свій народ, пошану до його великих звершень і гідних
сторінок минулого. Багато що потрібне від школи: її роль в цьому
плані неможливо переоцінити. Патріотичне виховання повинно
органічно входити в усі шкільні дисципліни і здійснюватися під час
навчання шляхом інтеграції. Також невід’ємною частиною виховання
громадянина-патріота повинні стати виховні заходи та години
спілкування, які спрямовані на розвиток особистості, що цінить свою
батьківщину та її люд .
Щоб цього не сталося, перед школою на першому місці, повинно
стояти патріотичне виховання, не тільки дітей (бо діти найбільші
патріоти), але і деяких батьків.
В нашій школі ця робота проводиться на високому рівні. Бесіди,
свята, концерти, конкурси – цеглинки, які формують маленького
українця. Дитині не можна нав’язувати патріотизм, але виховати
патріота – можна. І це повинно бути у тісній співпраці: сім’я і школа.
Я у своїй роботі також багато уваги приділяю патріотичному
вихованні. Залучаю і батьків до цього процесу. «Без будь-кого з нас
Батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без Батьківщини –
ніщо,» -- говорю я їм. Найбільше у своїй роботі запам’яталося
родинне свято «Реліквії мого роду.» Не так саме дійство, а

підготовка, де діти разом з батьками відшуковували родинні скарби,
ознайомлювалися з історією роду, відчували єднання поколінь.
Зворушливим було, коли батьки і діти прийшли у вишиванках. Вони
гордилися один одним.
Дуже багато залежить від вчителя. Тож нам потрібно бути
терплячими, ніколи не зневірятися маленькій людині. Завжди вірити
у її успіх і мати надію, що колись озираючись назад, і з висоти
пройдених років дитина із вдячністю згадає добру і чомусь не схожу
на інших людину, яка навчила її вірити в себе, любити Батьківщину,
рідну мову, долати труднощі та дала перші уроки життєвої мудрості.
У кожного своя дорога
У кожного свій дар від Бога
Цей світ великий, загадковий
І в ньому ти не випадковий
Виховуйте маленьких українців, щоб стали з них Великі патріоти.

