1. Didaktická východiska primárního vzdělávání dětí na základní škole / Vladimíra
Spilková a kolektiv
Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1996 -- 82 s.
ISBN 80-86039-00-5

Sign.: II 116884V1
didaktika ; výuka ; základní škola ; pedagog ; způsobilost
; nezralost ; školní adaptace ; vztah rodiče-škola ;
vysoká škola pedagogická ; základní vzdělávání ;
primární vzdělávání ; vstup do školy
Pojetí a koncepce vyučování v historickém přehledu.
Vývoj didaktických přístupů k problematice obsahu
vyučování. Česká primární škola v evropské perspektivě.
Povolání a způsobilost učitele primární školy. Vstup
dítěte do školy.
https://katalog.npmk.cz/documents/475193

2. Dítě se sluchovým postižením v péči odborníků : informace pro rodiče dětí se
sluchovým postižením / Jana Fenclová, Marta Hὅferová, Alžběta Kryštofová, Lucie
Křest´anová, Anna Kučerová, Alžběta Osmančíková, Zuzana Šálková -- Vydání první
Praha : Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s., 2018 -- 55
stran -- cze
ISBN 978-80-270-5795-5

Sign.: II 116882V1

vada sluchu ; dítě ; diagnostika ; péče ; výchova ; poradce ;
speciální pedagog ; logoped ; vyšetřovací metody
;
neonatologie ; foniatrie ; kochleární implantát
Role a komptenece odborníků se kterými se rodiče dětí se
sluchovým postižením při diagnostice a péči o sluch svých
dětí setkávají.

https://katalog.npmk.cz/documents/475191

3. Dítě v síti : manuál pro rodiče a učitele, kteří chtějí rozumět digitálnímu světu
mladé generace / Daniel Dočekal, Jan Müller, Anastázie Harris, Luboš Heger a kol.
-- První vydání
Praha : Mladá fronta, 2019 -- 207 stran
ISBN 978-80-204-5145-3
Sign.: II 116924V1
informační gramotnost ; informační technologie ;
práce s informacemi ; rodina ; dítě ; mládež ; vztah
rodiče-dítě ; sociální síť ; mobilní telefon
Moderní technologie nám usnadňují život. Je dobré,
abychom je my i naše děti ovládali a využívali. Je ovšem
zlé, pokud ony začnou ovládat nás. Zlatá střední cesta
digitálním světem.
https://katalog.npmk.cz/documents/475468

4. Hry pro rozvoj řeči : pro děti od 2 let / Lucie Brault Simard ; z francouzského
originálu Mes premiers jeux de langage přeložila Jaroslava Fejková -- Vydání první
Praha : Portál, 2019 -- 159 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1522-6
Sign.: II 116917V1

batole ; předškolní dítě ; řečová dovednost ; jazyková
hra ; rozvoj myšlení
Více než 70 her, které rozvíjejí vyjadřovací schopnosti
malých dětí při integraci všech vjemů, a přispívají tak
k logopedické prevenci.

https://katalog.npmk.cz/documents/475423

5. Inkluzivní vzdělávání : efektivní vzdělávání všech žáků / Ladislav Zilcher, Zdeněk
Svoboda -- Vydání 1.
Praha : Grada, 2019 -- 216 stran -- cze
ISBN 978-80-271-0789-6
Sign.: II 116942V1

inkluzivní vzdělávání ; pedagogická dovednost ;
pedagogický výzkum ; zdravotní postižení
Inkluze ve vzdělávání z pohledu: filozofického, obecně
didaktického, speciálně-pedagogického a historického.
Hlavní důraz klade na jedinečnost role učitele ve
vzdělávací praxi.
https://katalog.npmk.cz/documents/475492

6. Key data on early childhood education and care in Europe : 2019 Edition /
authors Akvilé Motiejunaité-Schulmeister (coordinator) ; Marie-Pascale Balcon
and Isabele de Coster
Brussels : Eurydice report, 2019 -- 213 stran
ISBN 978-92-9492-975-4
Sign.: III 39957V1

předškolní výchova ; předškolní věk ; péče o dítě ; raná
péče ; školská politika ; Evropa ; ECEC ; 2019
Zpráva o předškolní výchově a péči v Evropě za rok
2019.

https://katalog.npmk.cz/documents/475188

7.
Konec školní nudy : didaktické metody pro 21. století / Dagmar Sieglová -První vydání
Praha : Grada, 2019 -- 336 stran -- cze
ISBN 978-80-271-2254-7
Sign.: II 116918V1
vzdělávání ; vzdělávací technologie ; vyučovací
metoda ; učení ve skupině ; aktivizující metoda ; čtení
; porozumění textu ; učení ; vztah učitel-žák ;
pedagogika zážitku ; kritické myšlení ; třífázový model
učení ; skládankové učení ; párová výuka ; psaný projev
; komunikační dovednosti ;
Nové metody interaktivních technik pro žáky a
studenty zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí.
Podpora pedagogické praxe v současné době
globalizace, informačního boomu a sociálních médií.
https://katalog.npmk.cz/documents/475451

8.
Možnosti prevence rizikového chování dětí / autoři: Ondřej Čech, Nicole
Zvoníčková -- Vydání 1.
České Budějovice : Theia - krizové centrum o.p.s., 2017 -- 72 stran
ISBN 978-80-904854-5-7
Sign.: II 116874V1
dítě ; mládež ; vývoj dítěte ; chování ; kriminalita ;
prevence ; vzdělávací program ; rizikové chování ;
odlišnost
Rizikové momenty ve vývoji dítěte. Programy
primární prevence rizikového chování dětí. Koncepce
programů primární prevence je postavena na vedení
dětí ke kritické reflexi svého jednání i druhých vůči
nim.
https://katalog.npmk.cz/documents/475155

9. Nástroje hodnotenia vybraných kompetencií učiteľa / Viera Jakubovská a kol.
-- Vydanie: prvé
[Boskovice] : Albert, 2017 -- 144 stran -- slo
ISBN 978-80-7326-283-9
Sign.: II 116877V1
učitel ; vzdělávání ; profesní příprava ; odborný rozvoj
zaměstnanců ; kvalita vzdělání ; způsobilost ;
pedagogická evaluace ; profesní rozvoj
Kvalita výchovy a vzdělávání učitelů. Hodnocení
kompetencí učitele. Sociální a komunikační kompetence
učitele. Plánování a projektování edukačního procesu.
Analýza vzdělávacích potřeb studentů.
https://katalog.npmk.cz/documents/475158

10. Vzácné školní obrazy. VI. díl, část A, Zvířata / autor: Alena Matyášová -- První
kritické vydání
Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2019 -- 86
stran
ISBN 978-80-86935-47-8
Sign.: VI 10309/6V1
škola ; ilustrace ; živočich ; muzeum ; Národní
pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského
(Praha, Česko) ; Česko ; Praha (Česko) ; školní obraz ;
muzejní sbírka ; 1851-1878 ; století 19
Soubor vzácných školních obrazů ze sbírkového fondu
Národního pedagogického muzea a knihovny J. A.
Komenského.

https://katalog.npmk.cz/documents/475198

11. Vzdělávání jako cílený rozvoj kompetencí : soubor doporučení pro optimalizaci
systému vzdělávání pracovníků OSPOD / Michal Šíp, Zuzana Hájková -- Vydání první
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019 -- 89 stran
ISBN 978-80-7421-163-8
Sign.: II 116892V1
sociální pracovník ; legislativa ; vzdělávání ; odborné
vzdělání ; celoživotní vzdělávání ; způsobilost ;
sociálně-právní ochrana
Transformace systému péče o ohrožené děti.
Legislativní rámec vzdělávání a rozvoje pracovníků
OSPOD a vymezení jejich činnosti. Návrh vzdělávacích
modulů.
Nedostatky
současného
nastavení
celoživotního vzdělávání pracovníků OSPOD.
https://katalog.npmk.cz/documents/475221

12.
Život a dielo Petra Vajcika (1902-1985) : vysokoškolský učiteľ a historik
pedagogiky / Vladimír Michalička -- Prvé vydanie
[Bratislava] : Eko-konzult, 2017 -- 74 stran
ISBN 978-80-8079-252-7
Sign.: II 116876V1

pedagog ; pedagogika ; vysokoškolský pedagog ;
biografie ; Vajcik, Peter, ; Slovensko ; 1902-1985 ;
století 20
Publikace vydaná k 115. výročí narození
vysokoškolského profesora a historika pedagogiky
Petra Vajcika.

https://katalog.npmk.cz/documents/475157

