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Патриотично възпитание 
 
 

    Патриотизъм - това е любов , обич към родината и желанието за опазването и.Възхищение 

от националните постижения , привързаност към родната земя , език и традиции. 

   Патриотичното възпитание е част от възпитателния процес, който има за цел формирането 

на личността. 

   Ценностната система на човека се изгражда чрез възпитание в семейството, в училището, 

чрез приемане и спазване на обществените норми на поведение. 

   Днес, поради разместване на пластовете в ценностната система, липсата на точни ориентири 

патриотичното възпитание се осъществява много по-трудно. 

България е най - красивото кътче на Земята. 

     Това е нашата Родина и наш роден дом.Имаме величествена природа и славна история. Има 

един българин , който скромно и себеотричащо е вършел делата си в името на една кауза - 

Свободна България!Този българин нарекохме Апостола! 

    Защото Балканът пази спомена за Караджата.Опълченците все още бдят над Шипка.Защото 

нито едно бойно знаме никога не е пленявано.Защото българският народ е създал и съхранил 

през вековете своята писменост и култура. 

 В сърцето ни има място за такива , на които искаме да подръжаваме. 

    Паисий Хилендарски събирал зрънце по зрънце разпиляната българска история , за да 

пламне и разпали огънят , изпепелил смели и горди мъже като Левски и Ботев. 

България създала и отгледала не само герои, но и смели и талантливи творци като Иван Вазов, 

Алеко Константинов , Любен Каравелов. Перото на тези писатели е безпощадно. 

   Патриотичното възпитание започва в семейството.Традициите , обичаите и празниците 

помагат за това. 

    Но то трябва да продължи и в детските градини и училищата.Чрез презентации на различни 

теми свързани с това възпитание , изучаването на народни песни и приказки,възстановки на 

български обичаи.Трябва да се отделят повече учебни часове за история и география. 


