
“Mūsdienu izglītības problēmas“ 

 14

STUDENTU PATRIOTISKAS ATTIEKSMES AUDZINĀŠANAS 
IESPĒJAS AUGSTSKOLĀ  

 
Ināra Dunska 

 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
Lielā ielā 2, Jelgava, LV- 3001, Latvija 

Tālr.: +371 63005607, e-pasts: inara_dunska@hotmail.com 
 
 

Ikviens students ir savas tautas loceklis, tās dzīves subjekts, kas var sekmēt savas valsts attīstību, vai, gluži otrādi, neko nedarīt 
tās labā. Mūsdienu sabiedrībā katram studentam tiek piedāvāti viņa personības veidošanai un izglītības saņemšanai atbilstoši apstākļi. 
Pēc iekļaušanās ES sastāvā daudziem Latvijas jauniešiem paveras plašas iespējas mācīties un strādāt ārzemēs. Studenti maz domā par 
to, kas notiks nākotnē ar viņa dzimto pilsētu, valsti, tādēļ aktuāla kļūst studentu atbildības par savu dzimto novadu un piederības izjūtas 
audzināšanas problēma. Pārmaiņas jauniešu personības veidošanā ir atkarīgas arī no augstskolas studiju programmas mērķiem un 
satura, no tā, kā tiek sekmēta jauniešu attieksmes pret dzimto novadu, valsti attīstība. Ir jārada interese un cieņa pret dzimto vietu, spēja 
just līdzi un censties darboties tās labā. Patriotiska attieksme pret dzimto zemi sekmē valsts stiprināšanu un attīstību. Studentu 
patriotiskas jūtas veido patriotisko attieksmi un to sekmē studiju procesa novadpētnieciskā ievirze, kuru ir iespējams realizēt vairāku 
studiju priekšmetu saturā.  

Atslēgas vārdi: patriotiska attieksme, dzimtā vieta, atbildība 
 
 
Ievads 
 

Jauniešu migrācija ir nopietna ekonomiska problēma mūsu valstī, viens no tās iemesliem varētu būt 
arī audzināšanas darba trūkums augstskolās. Daudzi studenti atzīst, ka ļoti mīl dzimto pilsētu, novadu, bet 
nākotnē plāno doties projām un palikt ārzemēs. Jauniešiem primārais ir iespēja nopelnīt, savs ekonomiskais 
stāvoklis un, protams, viņiem trūkst motivācijas pēc studijām augstskolā strādāt dzimtā novada, pilsētas 
labā. Dažādu iemeslu dēļ viņi atrodas vairāku pretrunīgu mērķu izvēles priekšā. Šo dzīves mērķu izvēli var 
ietekmēt augstskola un tās mācībspēki, jo studenta personība pati neattīstīsies vajadzīgajā virzienā, kaut arī 
valstī notiek daudzas pozitīvas sociāli ekonomiskās pārmaiņas. Mīlestības jūtas pret dzimteni jāaudzina, 
jāattīsta un jābagātina pastāvīgi. Jau izsenis rietumvalstīs jaunieši vienmēr labāk zināja savu dzimto valodu, 
tēvzemes literatūru, kultūru, ģeogrāfiju, bet mūsu jaunieši bieži vismazāk zina tieši to, kas viņiem ir apkārt 
un vistuvāk [1]. Lai pārvarētu jauniešu atsvešināšanos no dzimtās vietas vēstures, kultūras, dabas, no savas 
zemes paražām, augstskolu uzdevums būtu aktivizēt audzināšanas darbu [2]. Par problēmas aktualitāti 
liecina fakts, ka tā pastāv arī Lietuvā, Igaunijā. Ir jāpēta iespēja audzināt patriotismu studentiem, kas mācās 
Latvijas augstskolās. Jauniešu ideālisms, mērens pragmatisms un vēlēšanās kopā ar savu paaudzi darboties 
valsts labā ir ne tikai audzināšanas mērķis, bet arī ceļš, kas būtu jāizvēlas mūsdienu studentam. Mūsdienās 
progresīvie pasaules uzskati, patriotisms, pienākuma izjūta bieži vien tiek kritizēti, noliegti, jo netiek 
uzskatīti par īpašu vērtību. Globalizācijas un sabiedrības transformācijas apstākļos ir nepieciešams liels 
darbs, lai saglabātu mūsu kultūrvēsturisko mantojumu, veiktu sabiedrības attīstības garīgos uzdevumus. 
Pētījuma mērķis ir atklāt studentu patriotiskas attieksmes veidošanās dinamiku kultūrvēsturiskā mantojuma 
apguvē studiju laikā augstskolā, kā arī pierādīt novadpētnieciskā principa nozīmi patriotiskās attieksmes 
veidošanā. 
 
Pētījums 

 
Vārds patriotisms cēlies no fr. patriotisme <lat. <gr.patriōtēs ‘līdzpilsonis’ un nozīmē ‘tēvzemes 

mīlestība; uzticība savai dzimtenei, tautai; darbošanās savas dzimtenes, tēvzemes, tautas labā’. Savukārt 
vārds patriots (fr.patriote <lat. <gr.patriōtēs `līdzpilsonis` < patrios – ar tēvu saistīts) tiek attiecināts uz 
cilvēku, kas mīl savu tēvzemi, tautu, dzimteni, ir gatavs pašaizliedzīgi darboties to labā [3]. Analizējot 
jēdziena patriotisms traktējumu vairākos avotos, tika noteiktas līdzīgas nozīmes, kuras ļauj precīzāk izprast 
tā saturu, proti, tā ir dzimtenes mīlestība un uzticība tai; cieņa pret savas tautas kultūru un tradīcijām; 
pilsoniskās atbildības par dzimtenes likteni apziņa; gatavība aizstāvēt tās intereses. Patriotisma fenomens ir 
viens no sabiedriskās apziņas pamatkomponentiem, kam ir kompleksa struktūra. To pēta vairākas 
sabiedriskās zinātnes: vēsture, etnoloģija, socioloģija, politoloģija. Patriotisma problemātikas pētīšanas 
pirmsākumi ir atrodami etniskajā psiholoģijā un starpgrupu attiecību psiholoģijā. Patriotisms ir viena no 
tautas pašapziņas pamatsastāvdaļām, kas izpaužas kā mīlestība, uzticība, lepnums par savu dzimteni, tās 
vēsturi, kultūru, dabu, tradīcijām. 
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Augstskolas studenta līmenī patriotisms var tikt skatīts kā viens no viņa personības struktūras 
komponentiem un var ietilpt augstāko jūtu un personības noturīgo īpatnību (vērtību, pārliecību, uzvedības 
normu, sociālo parādību vērtēšanas kritēriju) sarakstā. Patriotisms kā sarežģīts studenta personības 
integrālais veidojums iekļauj: 

- mīlestību pret dzimteni, pašaizliedzīgu uzticību un kalpošanu tai; 
- savu interešu identifikāciju ar dzimtenes interesēm. Būt patriotam nozīmē saistīt savu dzīvi ar 

dzimtenes dzīvi, savu likteni ar tās likteni; 
- studentu patriotiskās jūtas, kas ir cilvēka garīgās struktūras sastāvdaļa un veicina garīgo attīstību: 

dzimtene ir „garīgā realitāte”; 
- aktīvu pilsonisko pozīciju, gatavību aizstāvēt dzimtenes intereses, darboties tās labā; 
- pašaizliedzību, gatavību savas intereses atvirzīt otrā plānā; 
- lepnumu par savu kultūru un dzimtās vietas sasniegumiem, cieņu pret pagātni un labākajām 

tradīcijām, vienlaicīgi tos kritiski un apsvērti novērtējot u.c.[4]. 

Patriotiska attieksme ir savas dzimtās vietas (pilsētas, ciema, novada) mīlestība, cieņa pret pagātni, 
kultūrvēsturiskajām vērtībām, uzticība savai pilsētai, ciemam, novadam. Liela nozīme ir patriotisma 
augstākajai pakāpei - pilsoniskajam briedumam, kas ir personīgi nozīmīga atbildīga attieksme, kas izpaužas 
izvirzīto uzdevumu izpildē. To raksturo pienākuma apziņa aktīvi piedalīties dzimtās pilsētas, novada dzīvē 
un vajadzība rūpēties, konstruktīvi darboties. Studenta patriotiska attieksme un pilsoniskais briedums 
izpaužas godprātīgā, korektā un cieņas pilnā attieksmē pret dzimto pilsētu, novadu, kurus raksturo šādas 
pamatpazīmes: 

- atbildības sajūta par dzimto vietu (pilsētu, ciemu, novadu);  
- vajadzība rūpēties par savas zemes kultūrvēsturiskajām vērtībām; 
- nepieciešamība līdzdarboties pilsētas, ciema, novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē; 
- vēlēšanās aktīvi darboties, realizēties praktiskā dzīvesdarbībā pilsētas, ciema, novada labā. 

Kā zināms, attieksmes veidojas uz jūtu pamata, kuras savukārt ir ilgstošo emociju rezultāts. Studenta 
emocionālo atsaucību, jūtas, viņa pārdzīvojumu sekmē dzimtās vietas kultūrvide. Izjūtot spēcīgu emocionālu 
pārdzīvojumu, piemēram, lauku, pilsētas, novada svētkos, kādā citā pasākumā, students stiprina patriotisko 
apziņu. Emocionalitāte ir studenta iezīme, kas saaudusies ar viņa personības vērtībām un tieši caur tām 
iegūst savu sociālo virzību, saturu un formu. Jūtas un emocijas bieži tiek dēvētas par studenta enerģijas un 
spēka avotu. Emocijas ir aktuālas vajadzības un tās apmierināšanas iespējas atspoguļojums cilvēka 
smadzenēs. Zema vajadzības apmierināšanas iespēja izraisa negatīvās emocijas: bailes, dusmas, riebumu, 
niknumu. Pieaugot mērķa sasniegšanas iespējām salīdzinājumā ar gaidāmām prognozēm, rodas pozitīvās 
emocijas: prieks, labpatika, triumfs [5]. Emocionāla attieksme pret darbības objektu atraisa studenta 
enerģiju, mobilizē spēkus, un, jo nozīmīgāks ir emocionālais pārdzīvojums, jo svarīgāks, nozīmīgāks arī būs 
darbības rezultāts [6]. Nekas - ne vārdi, ne domas, pat ne studenta rīcība neraksturo studentu pašu un viņa 
attieksmi pret pasauli un dzimto novadu tik spilgti kā viņa jūtas, kas ir galvenais patriotisma noteikšanas 
struktūras komponents [1]. Pedagoģijā jūtas tiek skatītas kā īpašs emocionālo pārdzīvojumu veids, kam ir 
spilgti izteikts priekšmeta raksturs un relatīva stabilitāte. Patriotisms ir visdziļāko jūtu veids, tajās vislabāk 
apvienojas personīgas un sabiedrības intereses. Veidojot studiju kursa saturu, jānovērtē šī emocionālā 
faktora nozīme.  

Pedagoģijas zinātnē tiek uzsvērta norišu emocionālās uztveres nozīme mācību procesā [7]. 
Emocionālie procesi ir produktīvas izziņas pamatā, tie var vai nu veicināt studentu darbību, vai arī bremzēt, 
būt par šķērsli. Veidojot patriotisku attieksmi pret dzimteni, ir jāattīsta studenta patriotiskās emocijas, jo tās 
ir šīs attieksmes pamatā: 

 
 

 
 
 
 
 

 
1. zīm. Patriotiskas attieksmes pret dzimto vietu veidošanās studiju procesā 

 
Profesionālā sagatavošana augstskolās un pilsoniskā audzināšana ir vienots mērķtiecīgs topošā 

pilsoņa attīstības process. Nevar atdalīt patriotisko audzināšanu no profesionālās sagatavošanas un izolēt no 
studenta personības veidošanas apstākļiem un iespējām.  

Patriotiskas emocijas, jūtas 

Patriotiska attieksme 
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Studenta patriotisko attieksmi var attīstīt, ja humanitāra cikla studiju kursa (piem., kultūrstudijās, 
lingvistikā, vēsturē, pedagoģijā, tūrismā u.c.) saturā ir iekļauts reģionālais komponents, kurš ietver 
materiālus par valsts, novada, pagasta kultūrvidi. Tādā veidā tiek realizēta studiju novadpētnieciskā ievirze, 
kur tiek apvienots gan studiju kursa saturs, gan materiāli par studenta dzimto vietu, novadu.  
 

 
2. zīm. Studentu patriotiskas attieksmes veidošanās modelis 

 
Dziļa interese par dzimto novadu, pilsētu sekmē spēcīgu emocionālu attieksmi pret to, izraisa 

pārdzīvojumu, kas izpaužas vēlmē darboties [6]. Teorētiskā materiāla apguves un praktiskās darbības laikā 
veidojas studenta emocijas; ja tās ir ilgstošas, tad izveidojas noturīgas jūtas, uz kuru pamata sāk rasties 
attieksmes. Uz attieksmju pamata veidojas ievirze darbā un arī uz tālākizglītību (2. zīm.). 
Novadpētnieciskais princips ir komplekss līdzeklis studenta attīstībai dažādās sfērās: emocionālajā, 
intelektuālajā, fiziskajā, gribas un tikumiskajā. 

Novadpētnieciskā principa realizēšana dod studentam iespēju iegūt pieredzi sadarbībā un savstarpējās 
attiecībās ar dabu un sabiedrību to izpētē. Lielu ieguldījumu novadpētnieciskās darbības jautājumos ir 
veikuši mūsdienu zinātnieki V.Akseļrods, V.Frolovs, A.Ostapecs, J.Konstantinovs, N.Rešetņikovs u.c [8-
13]. Šīs darbības saturs studiju procesā tiek saprasts kā īpaša studentu aktivitātes forma, kas tiek realizēta 
novadpētniecības darbībā, kas ir vērsta uz studentu patriotiskas attieksmes audzināšanu sekmējot visu 
studenta personības sfēru attīstīšanu un saistītu ar viņa tieksmes izzināt apkārtējo pasauli apmierināšanu. 
Piedāvātais novadpētniecības darba saturs atbilst priekšstatam par studentu audzināšanu augstskolu studijās 
un ideju par pedagoģiskās sistēmas atvērtību.  

Studentu patriotiskās attieksmes pret dzimteni veidošanai studiju kursa „Lauku tūrisms” apguvē tika 
izmantoti šādi didaktiskie fakti: izziņas process tiek aktivizēts pētnieciskā darbībā un patriotiskas attieksmes 
pašnovērtējumu veic pats students, izmantojot izstrādātos vērtēšanas kritērijus. Pētījuma gaitā 18 LLU 
studenti veica pašnovērtējumu, kas aptvēra intelektuālo, emocionālo un darbības sfēru. Tika aptaujāti 
studenti, kuri ir apguvuši studiju kursu „Lauku tūrisms” ar novadpētniecisku ievirzi. Šī kursa 
novadpētniecisko ievirzi ir izveidojusi LLU docētāja Dr.paed., Dr.art. N.Lūse [14]. Studenti šī kursa ietvaros 
nodarbojas ar novadpētniecību gatavojot prezentācijas, tūrisma maršrutus savā novadā, pagastā. 
Pašnovērtējuma jautājumi studentiem tika sadalīti trīs grupās: 1) zināšanas 2) pārdzīvojumi, jūtas 3) rīcība, 
uzvedība. Studenti semestra sākumā un beigās novērtēja savas zināšanas par dzimto ciemu, pilsētu, novadu. 
Tika uzdoti 5 dažādi jautājumi par dzimtās puses vēsturi, ievērojamiem cilvēkiem, pieminekļiem, dabu u.c. 
Studenti novērtēja savus pārdzīvojumus un jūtas attiecībā uz dzimto ciemu, pilsētu, novadu. Tika uzdoti 4 
dažādi jautājumi par lepnuma jūtām, par dzimtā novada nākotni un vides aizsardzību u.c. Studenti novērtēja 
arī savu rīcību un uzvedību. Tika uzdoti 5 jautājumi par vēlmi padziļināt savas zināšanas par dzimto novadu, 
plānoto darbību novada labā u.c. 
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3. zīm. Studentu patriotiskās attieksmes dinamika 

 
Šajā zīmējumā ir atspoguļota studentu patriotiskās attieksmes dinamika studiju kursa „Lauku 

tūrisms” ar novadpētniecisko ievirzi apguves laikā. Diagramma rāda, ka semestra beigās studenti vairāk zina 
par dzimtā ciema, pilsētas, novada kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem, dabas krāšņumu, zina savas dzimtās 
vietas pagātni, teikas par dzimtās vietas nosaukumu izcelsmi. Studenti sāk vairāk lepoties ar savu dzimto 
pusi un domāt par tās nākotni. Studenti spēj popularizēt savu dzimto vietu un var novadīt izglītojošu 
ekskursiju savā pagastā, pilsētā. Rīcības, uzvedības jomā pagaidām ir vērojama tikai neliela dinamika. 
Jaunieši tomēr nav motivēti turpmāk padziļināt zināšanas par savu dzimto vietu. Viņi nav mēģinājuši 
iztēloties savu dzimto vietu pēc 5-10 gadiem un skaidri formulēt savas domas attiecībā uz reālu konstruktīvu 
līdzdarbību dzimtā pagasta, pilsētas labā. Tātad vislielākā dinamika ir atklājusies zināšanu jomā: atšķirība 
pozitīvo atbilžu skaitā no 25 līdz 40; pārdzīvojumu un jūtu dinamika ir šāda: atšķirība pozitīvo atbilžu skaitā 
no diapazonā no 10 līdz 15; rīcības un uzvedības dinamika ir šāda: atšķirība pozitīvo atbilžu skaitā no 0 līdz 
30. Pētījumi liecina, ka, izmantojot novadpētniecisko ievirzi studijās, semestra laikā ir iespējams palielināt 
studentu zināšanu apjomu par dzimtā novada kultūrvēsturisko mantojumu, attīstīt studentu patriotisko 
attieksmi pret dzimto pusi. Kā atzīst arī paši studenti, rīcībai, uzvedībai trūkst motivācijas. 

Studiju kursa novadpētnieciska ievirze veicina studentu patriotisko jūtu veidošanos, kas savukārt 
veido studentu patriotisko attieksmi. Studiju procesa novadpētniecisko ievirzi ir iespējams realizēt vairāku 
studiju priekšmetu saturā, piemēram, kultūrstudijās, lingvistikā, vēsturē, pedagoģijā, tūrismā u.c. Pieredze rāda, 
ka studentiem sagādā prieku un daudz pozitīvu emociju atklāsmes brīdis, kad tiek izzināti dzimtās pilsētas, 
ciema, novada vēstures, arhitektūras objekti, tiek uzzināti fakti par izciliem novadniekiem un viņu devumu 
pilsētai, valstij un pasaulei. Novadpētniecības izziņas darbība ļauj realizēt studentu audzināšanu, izglītošanu, 
attīstīt emocionālo, tikumisko un intelektuālo sfēru. Tā nosaka pasaules pakāpenisku iepazīšanu - no tuvākā uz 
tālāko. Šī pieeja tiek traktēta kā iedarbības uz studenta apziņu, jūtām un uzvedību kopums [15]. 

 
Noslēgums 
 

Mūsdienās jauniešu zināšanu un tikumiskās apziņas augšanas temps būtiski atšķiras, tikumiskā 
apziņa ir krietni zemākā līmenī nekā vispārējais izglītības līmenis. Attīstīts studenta intelekts dažreiz sadzīvo 
ar emocionālo nabadzību un tikumības trūkumu. Arī urbanizācija maina studentu attieksmi pret dabu, 
cilvēkiem, darbu, mazinās emocionālo kontaktu skaits. Pētnieciskā darba rezultāti liecina par to, ka pastāv 
sakarība starp ievirzi studijās un patriotiskas attieksmes pret dzimto vietu dinamiku. Tikai uz zināšanām un 
uzņēmējdarbību orientētas augstskolu studiju programmas nerosina patriotiskas attieksmes veidošanos. 
Studentu patriotiskā attieksme var sekmīgi veidoties, ja studiju laikā tiek apzināti dzimtās vietas, novada 
dabas, kultūras un vēstures objekti un ja studenti aktīvi tiek iesaistīti dzimtās puses pētniecībā. Tādā veida 
tiek radīti nosacījumi studentu attieksmes maiņai pret dzimto ciemu, pilsētu, novadu. Ir svarīgi, lai studiju 
gados jaunietis piedalītos dzimtā ciema, pilsētas, novada dzīves organizēšanā, saskatītu problēmas un to 
risinājuma iespējas, uzņemtos atbildību par notiekošajiem procesiem. Daudzi studenti ir zinoši un aktīvi, bet 
viņiem trūkst motivācijas, lai iesaistītos sava novada sabiedriskajā dzīvē vai kāda cita svarīga jautājuma 
risināšanā. Studenti augstskolā būtu jāmāca tā, lai viņi pēc vidusskolas turpinātu justies piederīgi savai 
valstij un izjustu atbildību par to, lai studentos veidotos pilsoniskais briedums. Augstskolā jāaudzina savas 
valsts patrioti, veidojot ciešu saikni ar dzimtās vietas mīlestību. Mūsdienās ir svarīgi atrast studentiem 
piemērotus audzināšanas paņēmienus, kas attīstītu viņos prasmi patstāvīgi izvirzīt dzīves mērķus un 
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uzdevumus, veidotu viņu par atbildīgu personību, savas zemes patriotu. Tam būtu noderīgas prasmes un 
iemaņas, kas nosaka attieksmi pret sabiedrību un demokrātisko klimatu savā vidē, vēlēšanos un gatavību 
veikt sociāli noderīgu darbību, veicināt savas valsts, dzimtā novada, ciema, pilsētas uzplaukumu. Viena no 
studentu audzināšanas prioritātēm varētu būt pilsoniskums, kura pamatā ir atziņa: no tā, ko es daru, par ko es 
balsoju, ir atkarīgs, kā dzīvošu es un mana ģimene, kādas sekas būs sociāli ekonomiskajām pārmaiņām. 
Latvijai iestājoties ES, studenti kļuvuši arī par Eiropas pilsoņiem, kas savukārt nozīmē īpašas apziņas 
izkopšanu. Studenti iepazīstas ar Eiropas dimensiju, apgūst valodas, sociālās un vides zinības. Latvijas 
studentiem ir jāapzinās Latvijas kultūras savdabība uz Eiropas kultūru daudzveidības fona. Svarīgi ir 
audzināt cieņu pret dabu, kultūru, vēsturi un citām vērtībām. Jāveicina tādas attieksmes veidošanās, kas 
nepieciešama, lai jaunieši kļūtu pat atbildīgiem savas valsts un ES pilsoņiem, jāveicina aktīva darbošanās 
sava dzimtā novada dzīvē. Šie uzdevumi varētu būt integrēti daudzos studiju kursos, lai sekmētu Latvijas 
augstskolu studentu patriotisma un pilsoniska brieduma veidošanos. 
 
Literatūra 
 
1. Ušinskis, K. Pedagoģisko rakstu izlase. Rīga: Zvaigzne, 1980.  
2. Vēbers, E. Pilsoniskā apziņa. Rīga: IU Mācību apgāds, 1998.  
3. Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Jumava,1999.  
4. Кольцова, В.А., Соснин, В.А. Социально-психологические проблемы патриотизма и особенности 

его воспитания в современном обществе, Психологический журнал, № 4, Москва, 2005, с.89-97.  
5. Симонов, П. Избранные труды: Мозг, эмоции, потребности, поведение. Москва: Наука, 2004. т.1.  
6. Meikšāne, Dz. Psiholoģija mums pašiem. Rīga: RaKa, 1998.  
7. Anspaks, J. Pedagoģijas idejas Latvijā. Rīga: RaKa, 2003.  
8. Jansons, B. Novadpētniecība - aktīva vides izglītības darba forma. Daugavpils: Saule, 1996. 
9. Аксельрод, В. Становление системы в работе по изучению родного города и края. СПб.: СпбГУ, 

2000. 
10. Констанинов, Ю.С. Туристско-краеведческая деятельность в системе дополнительного 

образования. Москва: ЦДЮТиК, 2001. 
11. Остапец-Свешников, А.А. Педагогика и психология туристско-краеведческой деятельности 

учащихся. Москва: ЦДЮТК, 2001. 
12. Решетников, Н.И. Краеведение как метод образования. T уризм и краеведение в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Москва: ЦДЮТ, 1998. 
13. Фролов, В. А. Краеведение. СПб.: СПбУ, 2004. 
14. Lūse, N., Pogulis, A. Lauku tūrisms. Jelgava: LLU, 2003.  
15. Буковская, Г.В. Воспитание экологической культуры в системе туристко-краеведческой 

деятельности, Педагогика, № 5, Москва, 2002, с.48-51. 
 
 
 
Dunska I. STUDENTU PATRIOTISKAS ATTIEKSMES AUDZINĀŠANAS IESPĒJAS 
AUGSTSKOLĀ 

Ikviens students ir savas tautas loceklis, tās dzīves subjekts, kas var sekmēt savas valsts attīstību, vai, gluži otrādi, neko nedarīt tās 
labā. Mūsdienu sabiedrībā katram studentam tiek piedāvāti viņa personības veidošanai un izglītības saņemšanai atbilstoši apstākļi. 
Pēc iekļaušanās ES sastāvā daudziem Latvijas jauniešiem paveras plašas iespējas mācīties un strādāt ārzemēs. Studenti maz domā 
par to, kas notiks nākotnē ar viņa dzimto pilsētu, valsti, tādēļ aktuāla kļūst studentu atbildības par savu dzimto novadu un 
piederības izjūtas audzināšanas problēma. Pārmaiņas jauniešu personības veidošanā ir atkarīgas arī no augstskolas studiju 
programmas mērķiem un satura, no tā, kā tiek sekmēta jauniešu attieksmes pret dzimto novadu, valsti attīstība. Ir jārada interese un 
cieņa pret dzimto vietu, spēja just līdzi un censties darboties tās labā. Patriotiska attieksme pret dzimto zemi sekmē valsts 
stiprināšanu un attīstību. Studentu patriotiskas jūtas veido patriotisko attieksmi un to sekmē studiju procesa novadpētnieciskā 
ievirze, kuru ir iespējams realizēt vairāku studiju priekšmetu saturā.  
Atslēgas vārdi: patriotiska attieksme, dzimtā vieta, atbildība 

 
 
Dunska, I. THE POSSIBILITIES OF UPBRINGING STUDENTS` PATRIOTIC ATTITUDE 
TOWARDS NATIVE LAND 

Every student is part of his/her native community and is able either to aid its development or do nothing to promote it. In modern 
society, each student is given every possibility for education and personal growth. After joining the EU, a great number of Latvian 
students have used and use the possibility to study and work abroad. Students think little of what their native land, their native town 
is to face in the future, and herein lies the importance of the problem of educating the young ones as patriots responsible for their 
native land. Such changes in the young person’s identity, the success of development of patriotic attitude also depend on the 
contents and objectives of the academic programmes. It is essential to demonstrate interest and respect to the native land, point out 
the necessity to work for its benefit. Patriotic appeal helps development and strengthening of the Motherland. Students` patriotic 
feelings promote patriotic attitude and thus stimulate study of local lore, history and economy which it is possible to include into 
different subject programmes.  
Keywords: patriotic education, native land, responsibility 


