1.

50 Fantastic ideas inspired by famous artists / Judith Harries

London : Featherstone Education, 2019 -- 64 stran -- eng
ISBN 978-1-4729-5684-2
Sign.: II 117031V1
dítě ; výtvarný projev ; činnost ; dílo ; inspirace
50 fantastických nápadů inspirovaných slavnými umělci
používá známé umění jako vizuální inspiraci k rozvoji
vyjadřovacích schopností a výtvarných dovedností v raném
věku dítěte.

https://katalog.npmk.cz/documents/475808

2.
A broad and balanced curriculum in primary schools : educating the whole
child / Susan Ogier -- 1st edition.
London : Sage, 2019. -- x, 279 stran -- eng
ISBN 978-1-5264-6942-7
Sign.: II 117035V1
dítě ; vzdělávání ; kurikulum ; výuka ; učení ; učitel ;
tvořivost ; základní školství ; profesní příprava ; Velká
Británie ; celostní pedagogika
Celostní vzdělávání. Široké a vyvážené kurikulum v
primárním
vzdělávání.
Vytváření
prostoru
k
prozkoumání sebevědomí. Výuka a hodnocení. Učitel a
jeho poslání. Kreativita ve výuce.

https://katalog.npmk.cz/documents/475812

3.

A to Z of classroom behaviour / Tracey Lawrence

Thousand Oaks, CA : SAGE Publications Ltd, 2019 -- 160 stran
ISBN 978-1-5264-6427-9
Sign.: II 117032V1

chování ; chování žáka ; ADHD ; role učitele ; vedení třídy
; vzdělávání učitelů ; případová studie ; problémové
chování
Chování dětí ve třídě a možnosti, jak je ovlivnit. Strategie
a rady, jak řešit běžné problémy. Abecedně řazená hesla.

https://katalog.npmk.cz/documents/475809

4.

Back to the sandbox : art and radical pedagogy / Jaroslav Anděl, editor

Bellingham : Western Gallery, Western Washington University, 2019 -- 230 stran
-- eng
ISBN 978-1-5179-0752-5
Sign.: III 40022V1
výchova ; vzdělávání ; mateřská škola ; demokracie ;
tvořivost ; umění ; společnost ; projekt
Kritické pohledy na systém výchovy a vzdělávání z nové
perspektivy. Eseje tvůrčích osobností o významu
vzdělávání a výchovy. Umělecké projekty pro mateřské
školy. Úvahy o demokracii ve výchově a vzdělávání,
kreativitě, transdisciplinaritě, neuroplasticitě, myšlení
versus memorování, vědě versus umění a humanitě.
https://katalog.npmk.cz/documents/476197

5. Brain development and school : practical classroom strategies to help pupils
develop executive function / Pat Guy -- First published
London : Routledge, Taylor & Francis Group, [2019] -- viii, 116 stran -- eng
ISBN 978-1-138-49491-6
Sign.: III 39995V1

žák ; mozek ; rozvoj ; myšlení ; učení ; podpora ;
exekutivní funkce
Řada praktických strategií pro výuku a učení ve třídě,
které mají pomoci žákům rozvinout jejich exekutivní
funkce. Publikace je určena učitelům, vedoucím
pracovníkům ve školství a v oblasti SENCO.

https://katalog.npmk.cz/documents/475721

6. Classroom behaviour management in further, adult and vocational education
: moving beyond control? / edited by Denise Robinson
London : Bloomsbury Academic, 2019 -- x, 151 stran -- eng
Sign.: II 117037V1
další vzdělávání ; vzdělávání dospělých ; odborné
vzdělání ; vedení třídy ; profesní standardy učitelů ;
pozitivní psychologie ; duševní zdraví
Ovlivňování chování ve třídě v dalším vzdělávání,
vzdělávání dospělých a odborném vzdělávání nabízí
novou perspektivu. Pozitivní přístup k duševnímu
zdraví. Používání profesních standardů pro učitele a
školitele.

https://katalog.npmk.cz/documents/475814

7. Co funguje ve třídě? : most mezi výzkumem a praxí / Carl Hendrick a Robin
Macpherson ; z anglického originálu What does this look like in the classroom? ...
přeložila Pavla Le Roch -- Vydání první
Praha : Euromedia Group : Edukační laboratoř : Čtení pomáhá, 2019 -- 230 stran
ISBN 978-80-7617-335-4
Sign.: II 117096V1
pedagogický výzkum ; učení ; hodnocení žáka ;
klasifikace ; zpětná vazba ; chování žáka ; gramotnost ;
motivace ; paměť ; třída ; vzdělávací technologie ;
pedagogická dovednost
Autoři se ptají 18 současných předních odborníků na
vzdělávání, jak přetavit to nejlepší z výzkumů do
efektivní praxe.

https://katalog.npmk.cz/documents/476029

8. Communicating climate change : a guide for educators / Anne K. Armstrong,
Marianne E. Krasny, and Jonathon P. Schuldt
Ithaca : Comstock Publishing Associates, an imprint of Cornell University Press,
2018. -- ix, 131 stran
ISBN 978-1-5017-3079-5
Sign.: II 117091V1
komunikace ; ekologická výchova ; Spojené státy
americké ; klimatická změna ; klimatologie
Komunikace o klimatických změnách a environmentální
výchova. Psychologie klimatických změn. Komunikace
týkající se klimatických změn. Příručka pro vzdělavatele.

https://katalog.npmk.cz/documents/476008

9. DigiKoalice 2019 : výroční almanach České národní koalice pro digitální pracovní
místa / editoři: Petr Naske, Jiří Nosek, Adéla Zehringerová, S. Vašát
[Praha] : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2019 -- 40 stran -- cze
ISBN 978-80-7481-239-2
Sign.: III 40021V1
dítě ; dospělý ; celoživotní vzdělávání ; informační
technologie ; 2019
Představení Digikoalice. Katalog členských organizací
platformy Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy
Podporujeme
společně
rozvoj
celoživotního učení dětí i dospělých s využitím
digitálních technologií. Příklady inspirativní praxe.

https://katalog.npmk.cz/documents/476075

10. Dítě, které se v životě neztratí : jak ho vychovat a podpořit na vlastní cestě /
Anita Michajluková -- 1. vydání
Brno : CPress, 2019 -- 213 stran -- cze
ISBN 978-80-264-2532-8
Sign.: II 117109V1
Rady pro rodiče, jak hledat a nalézt jedinečný
přístup ve výchově dětí, na jehož konci budou
spokojené vztahy. Autorka, na základě svých
zkušeností s prací s rodiči a dětmi a zároveň
zkušeností s výchovou vlastních dětí, nabízí rodičům
inspiraci při hledání správného přístupu při výchově
dětí. Ukazuje, jaké možnosti rodiče mají a jak je
možné různé situace s dětmi řešit. Zároveň popisuje
spoustu konkrétních příkladů.
https://katalog.npmk.cz/documents/476105

11. Doing educational research : overcoming challenges in practice / edited by
Marit Honerød Hoveid, Lucian Ciolan, Angelika Paseka, Sofia Marques da Silva -First edition
London : SAGE, 2019 -- xv, 335 stran -- eng
ISBN 978-1-5264-3554-5
Sign.: II 117009V1

vzdělávání ; pedagogický výzkum ; Evropa ;
připravenost
Zásadní pravidla, jak provádět výzkum v oblasti
vzdělávání. Připravenost na neočekávané situace,
používání
fotodokumentace,
využívání
systematických přehledů literatury apod.

https://katalog.npmk.cz/documents/475747

12.
Educating young children with and without exceptionalities : new
perspectives / edited by Festus E. Obiakor, Tachelle Banks, Jessica Graves,
Anthony F. Rotatori Charlotte, NC : Information Age Publishing, Inc., [2019] -- xv,
163 stran -- eng
ISBN 978-1-64113-593-1

Sign.: II 117039V1

dítě ; rané dětství ; handicap ; speciální pedagogika ;
inkluzivní vzdělávání
Vzdělávání mladších dětí s handicapy a bez nich.
Inkluzivní vzdělávání postižených.

https://katalog.npmk.cz/documents/475817

13. Expozice jako místo pro vzdělávání : metodika k tvorbě expozic zohledňujících
vzdělávací potřeby návštěvníků / Petra Šobáňová
Brno : Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2017
-- 52 stran -- cze
ISBN 978-80-7028-494-0
Sign.: II 117101V1
muzeum ; výstava ; vzdělávání ; muzeopedagogika ;
stálá expozice
Muzejní expozice jako prezentační a edukační médium.
Typy expozičních prostředků a jejich význam pro učení
návštěvníka. Typy expozic a možné přístupy k jejich
tvorbě. Inovativní prvky podporující vzdělávání
návštěvníků. Pedagogické zásady v expozici. Doporučení
k tvorbě expozice jako edukačního média.
https://katalog.npmk.cz/documents/476067

14. Key issues in special educational needs, disability & inclusion / Alan Hodkinson
-- Third edition
London : SAGE, 2019. -- xii, 228 stran
ISBN 978-1-5264-8396-6
Sign.: II 117014V1
speciální vzdělávací potřeby ; handicap ; inkluzivní
vzdělávání ; Velká Británie
Speciální vzdělávací potřeby, handicapy a inkluze.
Kontextualizace speciálních vzdělávacích potřeb a
handicapů. Legislativa a mezinárodní perspektivy v
oblasti speciálních vzdělávacích potřeb, handicapů a
inkluze.
https://katalog.npmk.cz/documents/475756

15. Lacan and education policy : the other side of education / Matthew Clarke
London : Bloomsbury Academic, 2019 -- 180 stran -- eng
ISBN 978-1-350-07055-4
Sign.: II 117047V1

vzdělávání ; školská politika ; stát ; Lacan, Jacques, ;
neoliberalismus
Vývoj, myšlenky a diskuze z oblasti vzdělávání a
vzdělávací politika v neoliberální éře ve světle
psychoanalýzy Jacquesa Lacana.

https://katalog.npmk.cz/documents/475830

16.
Looking for learning. how to identify learning in child-initiated play /
Provocations : Laura England
London : Featherstone, 2019 -- 64 stran
ISBN 978-1-4729-6313-0
Sign.: II 117050V1

dítě ; rané dětství ; hra ; učení ; předškolní výchova
Učení v rámci hry iniciované dítětem. Osobnostní,
sociální a emocionální vývoj. Typy podnětů.
Charakteristika efektivního učení. Rozvíjení herních
možností.

https://katalog.npmk.cz/documents/475833

17. Muzejní expozice jako edukační médium. 1. díl, Přístupy k tvorbě expozic a
jejich inovace / Petra Šobáňová -- 1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 -- 361 stran -- cze
ISBN 978-80-244-4302-7
Sign.: II 117103/1V1
muzeum ; vzdělávání ; muzeopedagogika ; stálá
expozice ; muzeologie
Publikace přináší řadu nových poznatků k tématu
muzea a edukačních procesů, které se odehrávají v
jeho expozicích. Je věnována muzejní prezentaci, jejím
současným formám, tvorbě expozic a na interakci
exponátu a návštěvníka.
https://katalog.npmk.cz/documents/476070

18. Muzejní expozice jako edukační médium. 2. díl, Výzkum současných českých
expozic / Petra Šobáňová -- 1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 -- 467 stran -- cze
ISBN 978-80-244-4394-2
Sign.: II 117103/2V1
muzeum ; vzdělávání ; muzeopedagogika ; Česko ;
stálá expozice ; muzeologie
Vyhodnocení kvalitativního výzkumu, jehož cílem byla
analýza současných českých expozic. Na základě tří
desítek případových studií jsou v knize pojmenovány
překážky, které brání lepšímu využití expozic ke
vzdělávání. Zájemci o problematiku zde mohou nalézt
nejen teorii, ale také četné příklady konkrétních
opatření podporujících sdělnost expozic.
https://katalog.npmk.cz/documents/476071

19.

Nejlepší hry z lesních školek / Tereza Valkounová a Petr Daniš -- 1. vydání

Brno : CPress, 2019 -- 183 stran -- cze
ISBN 978-80-264-2570-0
Sign.: II 117110V1
Příroda ; pozorování ; sociální výchova ; tvořivost ;
lesní mateřská škola ; hry v přírodě
; výchova v
přírodě ; osobnostní výchova
Publikace, nabízí mnoho osvědčených her v přírodě.
Jedná se o hry známé i netradiční. U každé hry je
uveden doporučený věk a počet dětí, které pomůcky a
prostředí bude zapotřebí a jaké dovednosti aktivita u
dětí rozvíjí. Každá kapitola je pak doplněna
medailonkem inspirujících lesních klubů.
https://katalog.npmk.cz/documents/476106

20. Positive relationships in school : supporting emotional health and wellbeing
/ Alison Waterhouse.
Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2019 -- 230 stran
ISBN 978-1-138-37029-6 (pbk)
Sign.: III 40007V1
klima školy ; interpersonální vztahy ; duševní zdraví ;
komunikace ; dovednost ; úspěch ; pedagog ;
zdravotnický personál
Budování dobrých vztahů ve škole. Podpora duševního
zdraví a spokojenosti. Kniha nabízí výzkumné, praktické
strategie, zdroje a plány lekcí na podporu pedagogů a
zdravotnických pracovníků.

https://katalog.npmk.cz/documents/475838

21. Proč jsou dánské děti šťastné? : jak nejspokojenější lidé na světě vychovávají
sebevědomé a schopné děti / Jessica Joelle Alexanderová, Iben Dissingová
Sandahlová ; překlad: Romana Hegedüsová -- 1. vydání
Brno : CPress, 2019 -- 200 stran -- cze
ISBN 978-80-264-2699-8
Sign.: II 117135V1
výchova dítěte ; rodinná výchova ; rodiče ; Dánsko ;
rodičovství
Osvědčené metody dánské filozofie rodičovství. Slovo
RODIČE zde působí jako zkratka: Radost ze hry, Otevřená
mysl, Definitivně žádná ultimáta, Intimita a útulnost, Čirá
autentičnost a Empatie.

https://katalog.npmk.cz/documents/476279

22. Relationships and sex education 3-11 : supporting children's development
and well-being / Sacha Mason and Richard Woolley -- Second edition
London : Bloomsbury Academic, [2019] -- 233 stran
ISBN 9781-3500-8071-3
Sign.: II 117057V1

dítě ; předškolní dítě ; mladší školní věk ; sexuální
výchova ; interpersonální vztahy ; věk 3-11
Vztahy a sexuální výchova dětí ve věku 3-11 let. Podpora
zdravého vývoje dětí.

https://katalog.npmk.cz/documents/475842

23.
Teaching and learning at a distance : foundations of distance education /
Michael Simonson, Susan Zvacek, Sharon Smaldino -- Seventh Edition.
Charlotte, North Carolina : Information Age Publishing, Inc., [2019] -- 342 stran
ISBN 978-1-64113-626-6
Sign.: II 117062V1

distanční vzdělávání ; výuka ; učení ; pedagog
Distanční vzdělávání pro učitele konzervatoří nebo
služeb, a pro výcvikové programy o řízení systémů
distančního vzdělávání. Výuka, učení, organizace a
hodnocení.

https://katalog.npmk.cz/documents/475847

24. Teaching STEM to first generation college students : a guidebook for faculty
& future faculty / Gail Horowitz.
Charlotte, NC : Information Age Publishing Inc., [2019] -- xi, 127 pages
ISBN 978-1-64113-596-2
Sign.: II 117064V1

vysoká škola ; výuka ; odborný předmět ; matematika
; přírodní vědy ; strojírenství ; student ; STEM
Jak vyučovat přírodní vědy, matematiku, strojírenství a
technické obory v případě studentů, kteří jsou v rámci
své rodiny první generací vysokoškoláků.

https://katalog.npmk.cz/documents/475849

25. The Wiley handbook of early childhood care and education / edited by
Christopher Brown, Mary Benson McMullen, Nancy File. -- First edition
Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2019 -- xix, 740 stran
ISBN 978-1-119-14806-7
Sign.: II 117004V1

předškolní dítě ; raná péče ; výchova dítěte ; věk 0-8
Příručka je věnována historii, významu, zkušenostem a
výzvám z oblasti péče a výchovy dětí od narození do
osmi let.

https://katalog.npmk.cz/documents/475742

26. Transforming study abroad : a handbook / Neriko Musha Doerr -- First edition
New York : Berghahn, [2019] -- viii, 221 stran -- eng
ISBN 978-1-78920-115-4
Sign.: II 117002V1

zahraniční studium ; výměna studentů ; pobyt v
cizině ; rodilý mluvčí ; rodina
Popsána problematika studia v zahraničí. Jazykové
problémy. Hostitelská země a hostitelská rodina.
Přijetí cizí kultury.

https://katalog.npmk.cz/documents/475740

