ATMINTINĖ
KAIP UGDYTI PATRIOTIŠKUMĄ ŠEIMOJE IR ASMENINIAME GYVENIME

Patriotizmas (gr. Patriotes – tėvynainis, lot. Patria – Tėvynė) – dorovinis ir politinis
principas, socialinis jausmas, atspindintis Tėvynės meilę, prisirišimą prie Tėvynės,
didžiavimąsi jos praeitimi ir dabartimi, pasirengimas aukoti asmeninius interesus
savo tautos ir Tėvynės interesų vardan.
1. Švęskime ir minėkime valstybines šventes. Turėkime ypatingą būdą kaip minėti
kiekvieną šventę, rodykime pavyzdį savo artimiesiems, paverskime tai tradicija.
Aktyviai dalyvaukime bendruomenės viešuosius minėjimo renginiuose.
2. Mąstykime ir kalbėkime apie laisvę. Visada atminkime, kad pasaulyje yra daugybė
tautų, kurios neturi savo valstybės, ir daugybė tautų, kurios savo valstybėse gyvena
kaip vergai. Būkime dėkingi Dievui už dovaną gyventi laisvoje valstybėje.
3. Domėkimės ir prisiminkime savo šeimos istoriją. Pasidarykime šeimos genealoginį
medį, surinkime medžiagą apie savo senelius, prosenelius, būkime dėkingi už tai, ką
gero iš jų gavome. Pasakokime apie juos savo vaikams, anūkams.
4. Branginkime lietuvių kalbą. Vartokime ją taisyklingai, nesikeikime, rodykime
tinkamą pavyzdį savo vaikas, anūkams.
5. Keliaukime ir pažinkime Lietuvą. Domėkimės jos istorija, pažinkime jos kultūrą,
papročius, lankykime muziejus, grožėkimės jos gamta, leiskime joje atostogas. Tai
darykime kartu su vaikais ir artimaisiais.
6. Pažinkime garsius Lietuvos žmones. Domėkimės Lietuvos istorija, pažinkime
Lietuvos valstybę kūrusius ir garsinusius žmones, pasimokykime iš jų ir būkime jiems
dėkingi.
7. Dalyvaukime rinkimuose. Atsakingai susipažinkime su kandidatų programomis,
praeitimi, nuveiktais darbais ir eikime balsuoti. Pasiimkime kartu savo vaikus,
anūkus.
8. Kontroliuokime išrinktus politikus. Domėkimės politika, valdžios priimamais
sprendimais, reikalaukime iš jų atsakomybės.
9. Dalyvaukime politikoje. Įstokime į patinkančią partiją, įsitraukime pagal galimybes į
jos veiklą, rodykime pavyzdį savo vaikams ir anūkams.
10. Būkime pilietiški. Padėkime senai kaimynei, dalyvaukime „Maisto banko“ akcijoje,
pasodinkime medį, rūšiuokime atliekas, sutvarkykime parką, remkime finansiškai ir
morališkai kitų vykdomas geras iniciatyvas, jei yra galimybė jose dalyvaukime.
11. Palaikykime tautiškumo raišką. Pažinkime ir klausykime folklorinę muziką,
dalyvaukime folkloriniuose renginiuose, išmokime folklorinį šokį, branginkime savo
kultūros unikalumą.
12. Ginkime Tėvynę. Ne tik nuo kitų valstybių fizinės agresijos atveju, bet ir nuo
visuomenę griaunančių idėjų ir ideologijų, ateinančių iš išorės bei sklindančių viduje.
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