Найкращий майстер на землі

28 вересня 2018 року педагогічна спільнота відзначатиме
знаменний

ювілей

–

100-річчя

з

дня

народження

Василя

Олександровича Сухомлинського.
Любов до дітей – таким було життєве кредо видатного
українського педагога. Він - творець педагогічної системи, в центрі
якої перебуває дитина, а його методика виховання спрямована на
всебічний розвиток особистості, бо ж «…світ вступає в століття
Людини».
Ідеї В. Сухомлинського актуальні й сьогодні. На початок ХХІ ст.
видано 65 творів видатного українця, їх вивчають в провідних
навчальних закладах України та світу, адже це – невичерпне джерело
світла, енергії, любові.

Пропонуємо ознайомитись із спадщиною українського вченого зі світовим
ім’ям, педагога і письменника Василя Олександровича Сухомлинського та
працями про нього.
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Подвиги вчених неповторні, але їх приклад надає сил, підносить
дух, спонукає діяти.

Творчість Сухомлинського – це золоті розсипи педагогічних ідей, знахідок,
рекомендацій і просто добрих порад. Особливо актуальними стають вони
сьогодні в умовах оновлення змісту освіти.
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педагогічних та художніх творів В. О. Сухомлинського, виданих в Україні,
країнах близького та далекого зарубіжжя за період з 1987 по 2013 роки на
традиційних та електронних носіях. Включено також літературу про життя
та діяльність видатного українського педагога, вченого, творче використання
його педагогічної спадщини.

ПОРАДИ ТИМ, ХТО ВІДДАЄ
СВОЄ СЕРЦЕ ДІТЯМ
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Завжди посміхайтеся.
Любіть кожну дитину і вчіть щастю любові.
Поповнюйте свої знання і вчіть щастю знань.
Проявляйте інтерес до життя дитини.
Допомагайте дитині знайти своє «Я».
Радійте, коли дитина досягає успіху.
Культивуйте в собі великий дар терпіння.
Говоріть з дітьми спокійно.
Висловлюйте дітям подяку за роботу на уроці.
Слухайте своє серце, бо тільки своїм серцем
дійдете до сердець дітей.

«Нехай кожна школа стане школою радості
для дітей, школою творчості для учителів і
школою спокою для кожної української
родини».
Василь Сухомлинський

Підготували бібліотекарі
зали інформаційних ресурсів
Пєшкова О., Хлань Л.

