1.
Ať žije babička! / Květa Santlerová ; ilustrace: Pavla Filip Navrátilová
-- I. Vydání
V Brně : CPress, 2021 -- 183 stran -- cze
ISBN 978-80-264-3960-8
Sign.: II 118731V1
výchova ; prarodiče ; Santlerová, Květoslava, ; Česko ; vnoučata ;
koučky ; 20.-21. století
Vtipné vyprávění o mezigeneračním střetu v rodině. Autorka
vypráví mnoho legračních příhod o výchově vnuků a jediné vnučky.
Součástí příběhů jsou i její dobří přátelé, kteří přispěli se svými
historkami.
https://katalog.npmk.cz/documents/520837

2.
Comenius / coordinación de la edición Eliska Krausova; ilustración
Pablo Francisco Arrieta -- Primera edición
Bogotá : Asočheca, 2021 -- 31 nečíslovaných stran -- spa
ISBN 978-958-57305-4-0
Sign.: II 118736V1
pedagog ; Komenský, Jan Amos, ; filozofové ; evangeličtí teologové
spisy ; komeniologie
Seznamuje s osobností a dílem J. A. Komenského - Didaktika velká,
Labyrint světa a ráj srdce, Brána jazyků otevřená, Svět v obrazech,
Cesta světla,...

https://katalog.npmk.cz/documents/520943

3.
Existuje-li to, je to možné : inspirace pro vzdělávání dětí s odlišným
mateřským jazykem / Jim Cummins, Magdalena Hromadová,
Zuzana Papáčková, Jana Šámalová, Kristýna Titěrová a
METAkolektiv
Praha : Meta - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, [2021]
-- 207 stran -- cze
ISBN 978-80-88171-31-7
Sign.: II 118738V1
výchova ; vzdělávání ; organizace ; inkluzivní vzdělávání ; dítě cizí
národnosti ; mateřský jazyk ; integrace ; adaptace ; mateřská škola
; základní škola ; střední škola ; bilingvismus ; dítě ; čtenářství ;
Cummins, Jim, ; Meta (sdružení) ; Česko ; Kanada
Sborník vydaný k příležitosti oslavy 15 let od založení organizace
Meta se věnuje inkluzi dětí s odlišným mateřským jazykem. Sborník
seznamuje s historií, činností a pracovníky organizace. Dále
představuje příklady dobré praxe v rámci podpory a inkluze dětí s
OMJ. Nabízí přehled svých úspěšných projektů (metodické příručky,
učebnice a další publikace, webový portál, online výukový nástroj,
mobilní aplikaci). V poslední části knihy je představen Jim Cummins
(světový odborník na vzdělávání vícejazyčných žáků) a jeho práce.
https://katalog.npmk.cz/documents/520083

4.
Ideový projekt souborného vydání díla Jana Amose Komenského :
v nakladatelství Ekumene Comenius Cultural Center (Buenos
Aires, Argentina), dle kompletních českých a latinských originálů
přeložených do španělštiny Helenou Voldanovou
Buenos Aires : Ekumene Comenius Cultural Center, [20--] -- 25
stran -- cze
Sign.: III 40882V1
komeniologie ; Voldan, Helena, ; Komenský, Jan Amos, ; Ekumene ;
spisy ; žádosti ; výzkumné projekty ; grantový projekt
Publikace představuje projekt nakladatelství Ekumene, jehož cílem
je vydání vybraných děl Jana Amose Komenského v sedmi svazcích.
Nakladatelství tím žádá české nejvyšší instituce a podniky o finanční
podporu.
https://katalog.npmk.cz/documents/520944

5.
John Amos Comenius at a Glance : small encyklopedia of the Czech
genius of the centuries / Markéta Pánková ; translation from the
Czech original book Jan Amos Komenský v kostce ... Lucie Kmochová
-- First edition
Prague : National Pedagogical Museum and Library of J.A.
Comenius, 2022 -- 206 stran – eng
ISBN 978-80-86935-55-3
Sign.: II 118742V1
pedagog ; pedagogické vědy ; komeniologie ; filozofie ; křesťanství ;
Komenský, Jan Amos, ; Česko ; evangeličtí teologové ; křesťanští
filozofové ; korespondence ; komeniana ; 17. století
Publikace věnovaná jednomu z největších českých myslitelů je
určena zejména studentům. Vysvětluje vybrané pojmy a historické
události, obsahuje ukázky z korespondence a děl.
https://katalog.npmk.cz/documents/520992

6.
Slova a obrázky pro rozvoj dětské řeči / Bohdana Pávková ;
ilustrace Richard Šmarda -- 2. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 64 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1722-8
Sign.: I 34841V1
logopedie ; výslovnost ; řečová dovednost ; slovní zásoba ;
hláskování ; předškolní věk ; pro čtenáře od 4 let
Soubor obrázků mohou využít logopedi i rodiče k rozvoji řečových
dovedností dítěte. Ze souboru lze čerpat náměty k jazykovým hrám
jako je tvoření zdrobnělin, rýmování slov, rozvíjení sluchu pro
hlásky, nalézání slov s opačným významem, skládání slov, tvoření
vět.
https://katalog.npmk.cz/documents/521164

7.
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ /
autoři: Jindřich Fryč, Zuzana Matušková, Pavla Katzová, Karel Kovář,
Jaromír Beran, Iveta Valachová, Lukáš Seifert, Martina Běťáková,
Ferdinand Hrdlička
Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2020 -- 118
stran -- cze
ISBN 978-80-87601-46-4
Sign.: III 40879V1
školská politika ; systém výchovy a vzdělávání ; vzdělávání ;
způsobilostní minimum ; kvalita ; hodnocení ; Česko ; vzdělanost ;
nerovnosti ; 2021-2030
Proměna obsahu, způsobu a hodnocení vzdělávání. Rovný přístup
ke kvalitnímu vzdělávání. Podpora pedagogických pracovníků.
Zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce. Zvýšení
financování a zajištění jeho stability.
https://katalog.npmk.cz/documents/520856

8.
Škola a válka : branná výchova v české škole / Jan Šimek ; Martina
Halířová ; překlad závěru: Svatva Cigánková ; fotografie z fondů
NPMK: Petr Šolar -- Vydání první
Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského,
2021 -- 219 stran -- cze eng
ISBN 978-80-86935-56-0
Sign.: II 118745V1
tělesná výchova ; branná výchova ; výuka ; školství ; Česko ;
Československo ; branná výchova ; 19. století ; 1918-1938 ; 19451973 ; 1989Publikace se blízce věnuje vzniku a následné existenci branné
výchovy v českých školách.
https://katalog.npmk.cz/documents/521133

9.
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v
roce 2020 : vzdělávání v roce 2020 v datech / Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2021 -- 165
stran -- cze
ISBN 978-80-87601-20-4
Sign.: II 118737V1
vzdělávání ; školský zákon ; distanční vzdělávání ; podpora ;
regionální školství ; vysoké školství ; rozvoj ; Česko ; změny ;
epidemie ; digitální vzdělávání ; Erasmus ; 2020
Vzdělávání v roce 2020 v České republice. Vybraná témata
regionálního školství. Vybraná témata vysokého školství. Vzdělávání
v roce 2020 v číslech - statistický přehled.
https://katalog.npmk.cz/documents/520948

10.
Vzdělávání dospělých 2020 - reflexe, realita a potenciál virtuálního
světa = Adult education 2020 - reflection, reality and potential of
the virtual world / editors Jaroslav Veteška, Martin Kursch
Praha : Česká andragogická společnost, 2021 -- 334 stran -- cze eng
slo
ISBN 978-80-907809-7-2
Sign.: II 118219V1
pedagogika ; pedagogika dospělých ; inovace ve vzdělávání ;
vzdělávání dospělých ; globalizace ; odborné vzdělávání ; informační
a komunikační technologie ve vzdělávání
Sborník konference, která se konala 16.12. 2020 v Praze. Jejím
tématem bylo vzdělávání dospělých a jeho realita, vize do budoucna
a potenciál.

https://katalog.npmk.cz/documents/517195

11.
Zkoušeli jsme všechno! : respektující a klidné výchovné postupy /
Isabelle Filliozat ; ilustrovala Anouk Dubois ; z francouzského
originálu J'ai tout essayé! ... přeložila Ester Kukrálová -- 2. vydání
V Brně : CPress, 2022 -- 139 stran -- cze
ISBN 978-80-264-4055-0
Sign.: II 118752V1
výchova ; psychika ; dítě ; neurofyziologie ; mozek ; mysl a tělo ;
dětská mysl ; rodiče a děti ; věk 0-5 ; vzdorovitost ; záchvat zlosti ;
pláč
Publikace věnující se výchově dětí do 5 let.
https://katalog.npmk.cz/documents/521168

