Управління культури  обласної державної адміністрації
Обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова


Інформаційно-бібліографічний відділ 










ВИХОВАННЯ
В ОСВIТНЬОМУ ПРОСТОРI

Рекомендаційний бібліографічний покажчик
















Херсон, 2013




УДК  016:37.013 
ББК  91.9:74+74.200я1                                          
           Виховання в освітньому просторі: реком.  бібліогр. покажч. / уклад. Михайлова  А.  С. ; Упр. Культури облдержадміністрації, Обл.  б-ка  для  юнацтва  ім. Б. Лавреньова. – Херсон : [Б. в.], 2013. –  22  с. 

Рекомендаційний бібліографічний покажчик «Виховання в освітньому просторі» знайомить з актуальними проблемами виховної роботи з молоддю, що знайшли відображення на сторінках періодичних видань, отриманих бібліотекою у 2013 році.
Література згрупована в тематичних розділах за основними напрямами виховання, визначених «Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі освіти». Покажчик містить методичні рекомендації класним керівникам щодо організації виховної роботи з учнівськими колективами та співпраці з батьками, тренінги, авторські програми виховання, зарубіжний досвід. Пропонуються також публікації, присвячені формуванню інформаційної культури та медіаосвіті, соціалізації та розвитку лідерських якостей підростаючого покоління, туристсько-краєзнавчій роботі з молоддю, проблемам сімейного виховання, а також просвітницькій роботі з питань європейської інтеграції. Окремі розділи висвітлюють питання безпеки дітей в Інтернеті та психологічні аспекти виховання
Видання адресоване класним керівникам, вихователям, викладачам, шкільним психологам, бібліотекарям, працівникам позашкільних закладів. 
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