Výběr z nových knih 10/2015 – pedagogika
1. Aby člověk neupadal v nečlověka : Komenského pedagogická
humanizace jako antropologický problém / Jan Hábl
Červený Kostelec : Pavel Mervart 2015 -- 201 stran -- cze
ISBN 978-80-7465-136-6
Sign.: II 113313V1
pedagogika ; výchova ; humanizace ; člověk ; učení ; vzdělávání ; komeniologie
; Komenský, Jan Amos, ; lidskost ; humanita
Anotace:
Může výchova pomoci člověku stát se tím, kým být má? Je v
moci výchovy humanizovat člověka? Komenský věřil, že ano.
Kniha předkládá jeho pojetí zlidšťování člověka, resp.
pedagogické humanizace.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447426
2. Hry a aktivity pro zkoumání emocí : pro děti předškolního věku /
Vanessa Rogers ; z anglického originálu Games and activities for exploring
feelings with children přeložila Kateřina Pietrasová -- Vydání první
Praha : Portál, 2015 -- 143 stran -- cze
ISBN 978-80-262-0920-1
Sign.: II 113327V1
výchova ; prevence ; volný čas ; sebedůvěra ; emoce ; věk 7-13 ; psychologická
hra ; sebepoznání
Anotace:
Zábavné hry a aktivity jsou určené pro děti ve věku 7–13 let a
jejich cílem je pomoci dětem zkoumat, chápat a pozitivně
vyjadřovat vlastní pocity.
Jednotlivé aktivity se zabývají např. vztahy mezi vrstevníky,
navazováním přátelství, ale i šikanou nebo žárlivostí. Jejich cílem
je podpořit u dětí zdravé sebevědomí, rozvíjet jejich ambice a
motivaci a pomoci jim, aby se v kolektivu cítily dobře a bezpečně.
Každá aktivita je jasně vysvětlená, její popis zahrnuje cíl, jehož má být
dosaženo, pomůcky, jež jsou k tomu zapotřebí, a celkový průběh.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447450

3. Hyperaktivní předškoláci : výchova a vzdělávání dětí s ADHD / Petra
Škrdlíková -- Vydání první
Praha : Portál, 2015 -- 137 stran, 6 nečíslovaných stran příloh
ISBN 978-80-262-0928-7
Sign.: II 113328V1
předškolní dítě ; předškolní výchova ; hyperaktivita ; pedopsychologie ;
speciální vzdělávací potřeby ; komunikace ; emoce ; výchova dítěte ;
pedagogická dovednost ; ADHD ; neklidné dítě ; spolupráce školy s rodinou
Anotace:
Kniha je věnována neklidným dětem. Učitelům předškolních dětí
nabízí teoretické uvedení do tématu, věnuje se roli učitele a jeho
vlastnostem a dovednostem, které mu pomohou lépe zvládat
práci s dětmi s ADHD.
Popisuje specifika ADHD u předškoláků a zaměřuje se na
komunikaci s dětmi.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447451

4. Jak úspěšně řídit mateřskou školu / Zora Syslová a kol. -- 2., doplněné a
aktualizované vydání
Praha : Wolters Kluwer, 2015 -- 341 stran
ISBN 978-80-7478-859-8
Sign.: II 113294V1
mateřská škola ; ředitel školy ; řízení ; personální řízení ; plánované rodičovství
; kurikulum ; školství ; legislativa ; management školy ; autoevaluace
Anotace:
Kniha se věnuje hlavním zásadám řízení a vedení mateřské školy a
dalším důležitým aspektům, které přispívají ke zvyšování kvality
poskytovaného vzdělávání.
Snahou autorů bylo umožnit vedoucím pracovníkům mateřských
škol vhled do jednotlivých funkcí, jimiž jsou plánování, vedení
lidí, personalistika, organizování a kontrola.
Texty jsou doplněny příklady, které by se měly stát vodítkem pro lepší
pochopení problematiky a případnou realizaci ve vlastní praxi.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447302

5. Mluvme s dětmi o sexu / Linda Goldman ; z anglického originálu Great
answers to difficult questions about sex přeložila Alice Zavadilová ; ilustrace
Michaela Bergmannová -- Vydání první
Praha : Portál, 2015 -- 94 stran -- cze
ISBN 978-80-262-0924-9
Sign.: II 113331V1
výchova dítěte ; pohlavní výchova ; sexualita ; zdraví ; vztah rodiče-dítě
Anotace:
Předkládaná kniha zkoumá myšlenky a pocity, které děti v
souvislosti s tímto tématem vyjadřují, a nabízí rodičům a
vychovatelům podněty, jak mohou na nesnadné otázky odpovídat
klidně, láskyplně a s citem.
Autorka se věnuje nejčastějším otázkám, které děti na téma sexu
kladou.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447454

6. Školní klima na školách poskytujících střední vzdělání s výučním listem /
Jana Kantorová -- 1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015 -- 266 stran -- cze
ISBN 978-80-244-4799-5
Sign.: II 113312V1
klima školy ; školní prostředí ; středoškolské vzdělání ; odborné vzdělání ;
pedagogický výzkum ; Česko ; výuční list
Anotace:
Publikace ve čtyřech rozsáhlých kapitolách popisuje základní
proměnné související s uvedeným tématem.
Jedná se především o odborné vzdělávání a organizace výroby,
žáka střední školy, školní prostředí a školní klima střední školy a
za tímto účelem vyvinutý vlastní výzkumný nástroj.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447421

7. Zástupce ředitele, aneb, Život mezi mlýnskými kameny / Václav Trojan,
Irena Trojanová, Monika Puškinová -- Vydání první
Praha : Wolters Kluwer, 2015 -- 135 stran
ISBN 978-80-7478-854-3
Sign.: II 113293V1
školství ; řízení ; legislativa ; Česko ; zástupce ředitele ; management školy ;
pracovní činnost
Anotace:
Čtenáři zde naleznou vyváženou směsici teoretických poznatků,
vymezení zástupce na různých školách, kompetenční modely
společně s inspirativními příklady z více druhů škol.
Na publikaci spolupracovali autoři věnující se dlouhodobě školské
problematice.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447300

