VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH 1/2019 – PEDAGOGIKA
1. "Národní školství" za první Československé republiky / Tomáš Kasper, Dana
Kasperová, Markéta Pánková(eds.) -- Vydání první
Praha : Academia : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského,
2018 -- 353 stran – cze -- Edice:První republika (Academia)
ISBN 978-80-200-2891-4

Sign.: II 116363V1

školství ; škola ; administrativa ; školská politika ; školská
reforma ; církev ; Československo ; vzdělávací reformy ;
stát ; 1918-1938
Struktura a správa školství. Založení Pedagogického muzea
J.A. Komenského a jeho úloha. Národní školství na
Slovensku a na Podkarpatské Rusi. "Pomocné" školy v ČSR.
Reforma školy v ČSR. Ministři školství v letech 1918-1938.
https://katalog.npmk.cz/documents/471351

2.
Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí a systémů
hodnocení netestovatelných dovedností se souborem doporučení pro školní
hodnocení klíčových kompetencí RVP ZV a externí hodnocení školní podpory
rozvíjení klíčových kompetencí RVP ZV / autoři: Alice Brychová a kol.
Praha : Česká školní inspekce, 2018 -- 154 stran
ISBN 978-80-88087-16-8

Sign.: III 39678V1

analýza vstupů a výstupů ; způsobilostní minimum ;
kurikulum ; rámcový vzdělávací program ; pedagogická
evaluace
Analýza systému hodnocení klíčových kompetencí pro
základní vzdělávání: k učení, k řešení problémů,
komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní.
https://katalog.npmk.cz/documents/471918

3. Education from the past to the present : pedagogical and didactic lessons from
the history of education / edited by Johanna Hopfner, Edvard Protner
Maribor : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti,
Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, 2009 -- 243 stran -- eng, eng ger
ISBN 978-961-6656-36-8
Sign.: II 116395V1
pedagogika ; dějiny pedagogiky ; systém výchovy a
vzdělávání ; didaktika

Sborník příspěvků týkajících se dějin pedagogiky,
vzdělávacích systémů a didaktiky.

https://katalog.npmk.cz/documents/471528

4. Finančně gramotná a podnikavá škola / autorky: Kateřina Lichtenberková, Jana
Merunková ; ilustrace: Týna Sataryová -- Vydání: 1.
[Praha] : yourchance o.p.s., 2017 -- 189 stran
ISBN 978-80-906954-0-5
Sign.: II 116412V1

finanční gramotnost ; vzdělávací projekt ; Česko ;
podnikatelská výchova ; předmětová didaktika ;
projektové vyučování ; 2012-2020 ; 2011-2020

Význam finančního vzdělávání. Koncepce Finančně
gramotná škola. Jak na finanční gramotnost. Projekty
finančního vzdělávání v ČR. Podnikavá škola.
https://katalog.npmk.cz/documents/471571

5.

Herbartistična pedagogika na Slovenskem : (1869-1914) / Edvard Protner

Maribor : Slavistično društvo Maribor, 2001 -- 405 stran -- slv
ISBN 961-6320-06-8
Sign.: II 116393V1
výchova ; vzdělávání ; vzdělávání učitelů ; systém
výchovy a vzdělávání ; herbartismus ; pedagogika ;
dějiny pedagogiky ; filozofie výchovy ; Slovinsko ; století
19 ; 1869-1914
Herbaristická pedagogika ve Slovinsku. Základní
literatura slovinské pedagogické historiografie, která
osvětluje teoretické koncepty, které rozhodujícím
způsobem ovlivnily rozvoj slovinského vzdělávání a tím
i rozvoj kultury a národa jako celku.
https://katalog.npmk.cz/documents/471527

6.
Koncept inkluzívnej edukácie v sociálno-pedagogických bádaniach / Viktor
Lechta, Ivana Šuhajdová (eds.)
Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018 -- 208 stran
ISBN 978-80-568-0122-2
Sign.: II 116424V1
integrovaná výuka ; inkluzivní vzdělávání ; speciální
pedagogika ; výzkumný projekt ; metodologie ;
základní škola ; střední škola ; málotřídní škola ; žák ;
smyslově postižený ; šikanování ; Romové ; sociálně
patologický jev ; století 21
Inkluzivní edukace ve druhé dekádě 21. století na
Slovensku. Analýza příčin úspěchů a neúspěchů
inkluze na základních, středních a málotřídních
školách.
https://katalog.npmk.cz/documents/471622

7.

Ľudský faktor - kl'účová podmienka inklúzie? / Ivana Šuhajdová

Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2018 -- 100 stran
ISBN 978-80-568-0121-5
Sign.: II 116423V1
speciální pedagogika ; integrovaná výuka ; inkluzivní
vzdělávání ; postižený ; nepřizpůsobený ; ohrožené dítě
; vztah rodiče-dítě ; vztah učitel-žák ; vztahy mezi
vrstevníky ; výzkum
Inkluze a přístup k dětem s postižením, narušením a
sociálním ohrožením. Přehled domácích i zahraničních
výzkumů, které se věnovali inkluzivní problematice vztah mezi jedincem s postižením a spolužáky, učiteli,
rodiči, sourozenci a společnosti.
https://katalog.npmk.cz/documents/471621

8. Mravná výchova v štátnom národnom školstve na Slovensku v rokoch 19181939 / Marek Wiesenganger, Terézia Katrincová
Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017 -- 105 stran
ISBN 978-80-568-0093-5
Sign.: I 34587V1

školství ; mravní výchova ; národní škola ; Slovensko ;
1918-1939
Mravní výchova jako součást výchovy v národních
školách na Slovensku. Filozofické aspekty mravní
výchovy. Mravní výchova z hlediska pedagogiky a v
kontextu učebnic.
https://katalog.npmk.cz/documents/471619

9. Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od obdobia normalizácie po pád
komunizmu / Blanka Kudláčová (ed.)
Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2018 -- 244 stran
ISBN 978-80-568-0123-9
Sign.: II 116425V1
dějiny pedagogiky ; školství ; výchova ; vzdělávání ;
kultura ; vzdělávání učitelů ; náboženství ; výchovné
poradenství ; volný čas ; sociální zabezpečení ;
Slovensko ; náhradní výchovná péče ; salesiáni ; století
20 ; 1918-1989
Školství, vzdělávání a výchova na Slovensku v letech
normalizace. Problematika vývoje pedagogiky.
Vyučování náboženství na školách. Výchova ve
volném čase, náhradní výchova, sociální péče a
výchova v "podzemí".
https://katalog.npmk.cz/documents/471623

10. Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 19181945 / Blanka Kudláčová (ed.)
Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016 -- 413 stran
ISBN 978-80-8082-955-1
Sign.: II 116448V1
školství ; pedagogika ; sociální výchova ; reformní
pedagogika ; periodikum ; pedagog
; vzdělávání
učitelů ; systém výchovy a vzdělávání ; Československo
; Slovenský štát (1939-1945) ; katolická škola ; osvěta ;
Historicko-pedagogické a metodologické pohledy
bádání na Slovensku v letech 1918-1945. Počátky
pedagogiky. Reformní pedagogika a hnutí reformních
škol. Vzdělávání, výchova a sociální oblast.
https://katalog.npmk.cz/documents/471792

11.
Pohádky a bajky první republiky / editor Pavla Koritenská ; odborná
spolupráce Alena Matyášová -- První vydání.
Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, [2018] -- 12
nečíslovaných listů
ISBN 978-80-87686-20-1
Sign.: III 39591V1
vzdělávání ; didaktika ; pohádka ; obraz ; didaktické
pomůcky ; školní obraz ; bajka
Jedenáct pohádek a bajek ze školních obrazů - učební
pomůcka z období první republiky. Výtvarně je každý
obraz rozdělen na tři částí, podle kterých se děti měly
samostatně učit vypravovat děj pohádky nebo bajky.
Zkrácené texty byly umístěné na zadní straně a sloužily
jako metodická pomůcka pro učitele.
https://katalog.npmk.cz/documents/471625

12.

Škola a Velká válka / [autoři Jana Bartošová ... et al.] -- 1. vyd.

V Přerově : Muzeum Komenského, 2014 -- 182 s. -- cze, cze slo
ISBN 978-80-87190-31-9
Sign.: II 116421V1

školství ; dějiny školství ; dějiny pedagogiky ; výchova
; vzdělávání ; Česko ; první světová válka ; 1914-1918
Vliv první světové války na školství (školy, učitele i
žáky) v českých zemích, konkrétně na jednotlivé
regiony, typ školy či osobnosti, poválečná výchova
legionářských sirotků a také česko-slovenské vztahy a
spolupráce v oblasti školství.
https://katalog.npmk.cz/documents/471618

13.
Vzdělávací snahy firmy Baťa - vybrané problémy / Tomáš Kasper, Dana
Kasperová, Markéta Pánková (eds.) -- Vyd. 1.
V Liberci : Technická univerzita v Liberci, 2014 -- 139 s. -- cze, cze slo
ISBN 978-80-7494-152-8
Sign.: II 116458V1
mládež ; výchova ; odborné vzdělání ; učňovské
školství ; dělnické vzdělávání ; vzdělávání dospělých
; celoživotní vzdělávání ; výzkum ; Baťovy závody ;
Zlín (Česko) ; Baťova škola práce ; století 19-20
;1894-1945
Kniha je výsledkem výzkumného pohledu pedagogů,
ekonomů a andragogů, kteří si shodně kladli otázku,
jak fenomén vzorového firemního města Zlína
ovlivnil školství a vzdělávací diskusi v meziválečném
Zlíně.
https://katalog.npmk.cz/documents/471933

14. Založení univerzity : 1348–2018 – 670 ; Univerzita a republika : 1918–2018 –
100 let vzniku.
Praha : Univerzita Karlova, 2018 -- 58 stran
Sign.: II 116386V1

univerzita ; stát ; Univerzita Karlova ;
Československo ; Československo ; Praha (Česko)
; založení ; výročí ; 1348-2018 ; 1918-2018
Jubilejní publikace k 670. výročí založení
Univerzity Karlovy a 100. výročí založení
Československé republiky.
https://katalog.npmk.cz/documents/471487
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