1. Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900-1945 / Martina Bečvářová
-- Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019 -- 274 stran -- cze, cze
eng, cze eng ger
ISBN 978-80-246-3991-8
Sign.: II 116653V1
matematika ; žena ; doktorské studium ; doktorát ;
univerzita ; Deutsche Karlsuniversität Prag ; Univerzita
Karlova ; Praha (Česko) ; matematička ; vzdělanost žen ;
1900-1945 ; století 20
Inspirativní životní osudy dvanácti žen, které v letech 1900
až 1945 obhajovaly nebo obhájily doktorát z matematiky
na Filozofické, resp. Přírodovědecké fakultě Německé,
resp. České univerzity v Praze, resp. Univerzity Karlovy.
https://katalog.npmk.cz/documents/473373

2. Integrating students from migrant backgrounds into school in Europe : national
policies and measures
Brussels : Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, 2019 -- 192 stran
ISBN 978-92-9492-846-7
Sign.: III 39766V1

migrant ; student ; vzdělávání cizinců ; integrace ; Evropa
; 2017/2018
Výzkum vzdělávání studentů z migrantského prostředí a
jejich integrace do škol v Evropě v letech 2017/18.

https://katalog.npmk.cz/documents/473412

3.

Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském / Milan Hrdlička -- Vydání první

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019 -- 165 stran -- cze, cze
eng
ISBN 978-80-246-4285-7
Sign.: II 116654V1
čeština ; cizí jazyk ; jazyková výuka ; čeština jako cizí jazyk

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc., bohemista a
lingvodidaktik představuje ve výběru publikační činnosti
za uplynulé desetiletí příspěvky zabývající se popisem a
výukou češtiny pro její nerodilé mluvčí.

https://katalog.npmk.cz/documents/473374

4. Tvoříme hry pro děti a s dětmi : 20 zábavných her pro děti a rodiče / Nadia
Michotová ; překlad: Barbora Antonová -- 1. vydání
Brno : CPress, 2019 -- 95 stran -- cze
ISBN 978-80-264-2452-9
Sign.: II 116665V1

hra ; tvořivost ; pozornost ; motorika ; dovednost ;
výtvarné techniky a materiály ; dítě ; rodiče
Jednoduché verze klasických společenských her,
šikovné skládanky a zajímavé úkoly zaměřené na rozvoj
pozornosti, kreativity ale i motorických a početních
dovedností pro děti a rodiče.

https://katalog.npmk.cz/documents/473420

5. Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce : odborná konference sítě TTnet
ČR
Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2019 -- 83 stran -- cze
ISBN 978-80-7481-231-6
Sign.: III 39765V1
učitel ; výuka ; střední škola ; informační technologie ;
digitální gramotnost
V rámci konference byly prezentovány praktické nástroje
zaměřené na podporu učitelů středních škol v oblasti
rozvoje digitální gramotnosti, aktuální informace
zaměřené na podporu digitálního vzdělávání ve školách
a také na jednotlivé projekty a iniciativy v této oblasti.
https://katalog.npmk.cz/documents/473411

6. Sociální kliniky : z dějin sociální práce a sociálního školství / Marie Krakešová,
Pavla Kodymová, Peter Brnula -- Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 -- 200 stran, 10
nečíslovaných stran obrazových příloh
ISBN 978-80-246-4300-7
Sign.: II 116658V1
sociální pedagogika ; sociální práce ; případová studie ;
biografie ; Došková, Marie, ; Krakešová, Marie, ;
Československo ; sociální pedagožka ; zdravotněsociální péče ; problémová rodina ; sociální terapie ;
1898-1979 ; století 20
Monografie je věnovaná životu a dílu Marie Krakešové
(1898-1979), zakladatelky české školy sociální práce.

https://katalog.npmk.cz/documents/473379

