1. Co teď a co potom? : pracovní listy k procvičování časové posloupnosti / Marie
Těthalová ; ilustrace Patricie Koubská -- Vydání první
Praha : Portál (vydavatelství), 2019 -- 61 nečíslovaných stran
ISBN 978-80-262-1549-3
Sign.: III 39978V1
předškolní dítě ; vnímání času ; rozvoj myšlení ; časová
posloupnost
Pracovní sešit se zaměřuje na rozvoj seriality neboli
posloupnosti u dětí, což je důležitá schopnost správně
řadit úkony za sebou, která jim pomáhá rozumět světu
kolem sebe a vypořádat se s úkoly, které jednou přinese
např. škola. Úkoly vycházejí z běžného dětského života a
obsahují situace, které děti znají z domova i ze školky.
https://katalog.npmk.cz/documents/475456

2.
Grafomotorika pro prvňáky : dobrodružství divočáka Fandy / napsala a
nakreslila Patricie Koubská -- 1. vydání
V Praze : Fragment, 2019 -- 47 stran
ISBN 978-80-253-4276-3
Sign.: III 39984V1
předškolní věk ; grafomotorika ; rozvoj pozornosti ; říkadla
Vaše děti společně s divočákem Fandou budou řešit
zábavné úkoly, jež povzbuzují jejich přirozenou zvídavost a
motivují je k tomu, aby se v plnění pokračovalo. Napínavá
dějová linka pomůže dítěti sledovat příběh a podpoří jeho
chuť ke čtení.

https://katalog.npmk.cz/documents/475589

3.
Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání / hlavní editor
Lenka Felcmanová ; kolektiv autorů projektu WELCOME : Pedagogická fakulta
Univerzity Karlovy v Praze, Výzkumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
v Bratislavě, Institut za psihichno zdrave i razvitie v Sofii
Praha : Raabe, 2019 -- 205 stran -- Edice: Dobrá škola, školka (Raabe)
ISBN 978-80-7496-399-5
Sign.: II 116979V1
předškolní dítě ; předškolní výchova ; speciální vzdělávací
potřeby
Publikace tedy pojednává o dětech SVP a možnostech
podpory jejich rozvoje v kontextu očekávaných výstupů
RVP pro předškolní vzdělávání. Přináší také řadu
informací o tom, jak téma rozmanitosti ve společnosti
dětem předškolního věku zprostředkovat a jak u nich
podpořit respekt k odlišnostem.
https://katalog.npmk.cz/documents/475707

4. Naučte své děti říkat Č, Š, Ž : s logopedkou Luckou / Irena Šáchová ; ilustrace
Eva Obůrková -- 1. vydání
V Brně : Edika, 2019 -- 39 stran
ISBN 978-80-266-1446-3
Sign.: III 39985V1
předškolní dítě ; děti školního věku ; logopedie ;
výslovnost ; řečová dovednost
Hravou formou pomáhá rodičům i dětem, vede je
k správné výslovnosti, společně procházejí zábavná
cvičení, plní úkoly a vtipné obrázky zpříjemňují učení a
lákají k vybarvení.

https://katalog.npmk.cz/documents/475629

5. Powerful teaching : unleash the science of learning / Pooja K. Agarwal and
Patrice M. Bain
San Francisco : Jossey-Bass, 2019 -- xii, 340 stran -- eng
ISBN 978-1-119-52184-6
Sign.: II 117020V1

výuka ; učení ; efektivnost vzdělávání ; kognitivní
vzdělávání
Efektivní výuka a učení. Kognitivní vzdělávání.

https://katalog.npmk.cz/documents/475762

6.
Pracovní sešit pro chytré děti / Malgorzata Ceremuga ; ilustrace: Maria
Gromek ; překlad: Danuta Kulová -- 1. vydání
Brno : Edika, 2019 -- 224 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1435-7
Sign.: III 39986V1
předškolní dítě ; grafomotorika ; počáteční psaní ;
počítání ; dovednost ; znalost ; rozvoj myšlení
Téměř 220 stran úkolů a činností pro děti od tří do sedmi
let. Probouzejí dětskou zvídavost, samostatnost,
zodpovědnost a empatii. Spočívají v pozorování
přirozeného světa, rozvíjení koordinace ruka-oko,
zlepšování koncentrace a kreativního řešení problémů,
rozvoj pracovních dovedností a spolupráce ve skupině

https://katalog.npmk.cz/documents/475642

7.
Příběh zapomenuté univerzity : Universita 17. listopadu (1961-1974) a její
místo v československém vzdělávacím systému a společnosti / Marta Edith
Holečková -- Vydání první
Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019 -- 202 stran -- cze
ISBN 978-80-7308-921-4
Sign.: I 34629V1

vysoká škola ; dějiny ; rozvojová země ; zahraniční student
; Univerzita 17. listopadu ; Československo ; 1961-1974
; 1961-1970
Vznik a význam Univerzity 17. listopadu.

https://katalog.npmk.cz/documents/475491

8.
Small teaching online : applying learning science in online classes / Flower
Darby, James M. Lang
San Francisco : Jossey-Bass, [2019] -- 252 stran
ISBN 978-1-119-61909-3
Sign.: II 117022V1

výuka ; e-learning ; vysoká škola ; on-line
On-line vzdělávání a aplikace pedagogiky.

https://katalog.npmk.cz/documents/475764

9.
Spolupráce s rodinou a komunitou v programu Začít spolu / Jana Poche
Kargerová a kol. -- Vydání první
V Praze : Pasparta, 2019 -- 79 stran
ISBN 978-80-88290-27-8
Sign.: III 39982V1
vzdělávací program ; základní škola ; mateřská škola ;
komunikace ; odborný rozvoj zaměstnanců ; rodina ;
spolupráce ; vztah rodiče-škola ; třídní schůzka ;
individuální přístup ; konzultace ; psychologický
výzkum ; Začít spolu (program) ; alternativní
vyučování ; Začít spolu ; vzdělávací akce
Nové přístupy ke spolupráci vyučujících s rodinami
dětí, které vycházejí z programu Začít spolu a opírají
se o jeho standardy.
https://katalog.npmk.cz/documents/475516

10. Teaching creative and critical thinking in schools / Russell Grigg and Helen
Lewis
London [etc.] : Sage, 2019 -- XIV, 264 stran. -- eng
ISBN 978-1-5264-2120-3
Sign.: II 117023V1

myšlení ; tvořivost ; výuka ; kreativní myšlení
Kreativita ve výuce a kritické myšlení ve škole.

https://katalog.npmk.cz/documents/475765

11.

Teaching history / William Caferro

Hoboken : Wiley Blackwell, [2020] -- 163 stran -- eng
ISBN 978-1-119-14713-8
Sign.: II 117024V1

dějiny ; výuka ; filozofie výchovy ; historiografie
Výuka historie. Filozofie výuky.

https://katalog.npmk.cz/documents/475766

12. Teaching in lifelong learning : a guide to theory and practice / edited by James
Avis, Roy Fisher and Ron Thompson -- Third edition.
London, England : Open University Press, 2019. -- xxviii, 328 stran -- eng
ISBN 978-0-335-24798-1
Sign.: II 117025V1

celoživotní vzdělávání ; výuka ; teorie ; praxe
Výuka v celoživotním vzdělávání. Teorie a praxe.

https://katalog.npmk.cz/documents/475767

13.
The Oxford handbook of higher education systems and university
management / edited by Gordon Redding, Antony Drew and Stephen Crump
Oxford : Oxford University Press, 2019. -- xxxiii, 518 stran
ISBN 978-0-19-882290-5
Sign.: II 117018V1

vysoká škola ; vysokoškolské studium ; univerzita ;
organizace ; řízení
Systémy vysokoškolského vzdělávání a řízení univerzit.

https://katalog.npmk.cz/documents/475760

14. The Oxford handbook of the history of education / edited by John L. Rury and
Eileen H. Tamura
New York : Oxford University Press, [2019] -- xvi, 615 stran
ISBN 978-0-19-934003-3
Sign.: II 117019V1

vzdělávání ; dějiny školství ; systém výchovy a
vzdělávání ; diskriminace ; migrace ; rovnost možností
Dějiny vzdělávání. Národní vzdělávací systémy.
Nerovnost a diskriminace. Vzdělávací reformy.

https://katalog.npmk.cz/documents/475761

15. The SAGE handbook of comparative studies in education / edited by Larry E.
Suter, Emma Smith, Brian D. Denman
Los Angeles : SAGE, 2019. -- xlviii, 634 sider;
ISBN 978-1-5264-1946-0
Sign.: II 117021V1

vzdělávání ; pedagogika ; komparativní výzkum
Komparativní studie ve vzdělávání.

https://katalog.npmk.cz/documents/475763

16. Výuka církevního práva na teologických a právnických fakultách v Českých
zemích v letech 1918-1989 / Petr Nohel -- První vydání
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019 -- 157 stran -- cze
ISBN 978-80-246-4148-5
Sign.: II 116977V1

právo ; vysokoškolské studium ; vysokoškolský
pedagog ; Česko ; církevní právo ; kanonické právo ;
právnická fakulta ; teologická fakulta ; 1918-1989
Výuka církevního práva v Českých zemích v průběhu
20. století.

https://katalog.npmk.cz/documents/475695

