Výběr z nových knih 1/2013 – pedagogika
1. Hledisko kvality v přípravě učitelů / [editor Jana Coufalová]
Plzeň : Západočeská univerzita, 2010 -- 204 s. -- slovenština.
ISBN 978-80-7043-869-5 (brož.)
Sign.: II 110366V1
vzdělávání učitelů ; pedagogické povolání ; pedagogická dovednost ; profesní
standardy ; kompetence ; učitelské studium
Anotace:
Složení autorského kolektivu umožnilo zaměřit se nejen na
vytváření pedagogických kompetencí obecného charakteru, ale
i na specifické oborové kompetence.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=405314

2. Jak mluvit, aby nás teenageři poslouchali, jak naslouchat, aby nám
teenageři důvěřovali / Adele Faber a Elaine Mazlish ; ilustrovala Kimberly
Ann Coe ; [překlad Eva Vrůblová] -- 2. vyd.
Brno : CPress, 2012 -- 166 s. -- čeština.
ISBN 978-80-264-0092-9 (brož.)
Sign.: II 110349V1
výchova dítěte ; rodinná výchova ; adolescent ; vztah rodiče-dítě ;
interpersonální vztahy ; komunikace ; sociální interakce
Anotace:
Ukázkové dialogy a situace řeší jak s teenagery mluvit, aby
slova dospělých brali vážně, a poskytují rady jak teenagerům
naslouchat, aby v dospělých viděli partnera, nikoliv nepřítele.
Autorky využívají své zkušenosti ze seminářů s rodiči a jejich
dospívajícími dětmi.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=405198

3. Kde se bere tón v telefonu? : objasnění každodenních dětských záhad /
Tatjana Alischová ; [překlad Leona Holubová] -- 1. vyd.
Brno : Edika, 2012 -- 160 s. -- čeština.
ISBN 978-80-266-0151-7 (brož.)
Sign.: III 37283V1
věda ; technika ; lidské tělo ; příroda ; věk 8 – 15
Anotace:
Každý den používáme věci, které jsou pro nás samozřejmostí.
Avšak pokud se zamyslíme nad tím, jak něco doopravdy
funguje, potom zjistíme, že i za těmi nejjednoduššími věcmi
se často skrývají dost komplikované jevy.
Byla to právě příroda, která vytvořila tak úžasné mechanismy
a triky, díky kterým je život na Zemi vůbec možný a tolik
rozmanitý.
Tato kniha samozřejmě zdaleka nepodává odpovědi na
všechny otázky. Cílem knihy není zodpovědět každou otázku, ale má být
podnětem pro dotazování se na okolnosti.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=405199

4. Literární text ve výuce anglického jazyka : specifické aspekty didaktiky
anglicky psané literatury ve výuce anglického jazyka v kontextu současných
proměn české vzdělávací soustavy / Eva Skopečková -- 1. vyd.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2010 -- 185 s. -- angličtina.
ISBN 978-80-7043-935-7 (brož.)
Sign.: II 110368V1
angličtina ; cizí jazyk ; jazyková výuka ; literatura ; předmětová didaktika ;
literární text
Anotace:
Cílem práce je vytvořit didaktický model pro práci s anglicky
psanou literaturou ve výuce anglického jazyka.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=405316

