Knjižnica UL PEF

Izbranih 10
V seznamu predstavljamo deset izbranih naslovov. Vabimo vas, da uporabite povezave, ki vodijo do del
istega avtorja/avtorice ali na podobne vsebine. Pri vsakem delu smo priložili sliko naslovnice in opis
vsebine. Dodali smo številko, s katero najdete knjigo na polici naše knjižnice.
Avtorja:
Naslov:

Hymer, Barry, Sutcliffe, Roger
Filozofija za otroke : zelo kratek uvod

Jezik:

slovenski

Št. strani: 112
Podobne
vsebine:
filozofija

Vsebina: Otroci si po naravi zastavljajo filozofska vprašanja, zato jih je treba pri tej
spontani radovednosti podpirati in jim pomagati, da razmišljajo o svetu, v
katerem živijo ter postanejo bolj premišljeni, obzirni in racionalni
posamezniki. Opiše in analizira, kako ustanoviti in spodbujati razvoj skupnosti
raziskovanja in na konkretnih primerih pokaže, kako lahko učitelj zasnuje in
vodi filozofsko raziskovanje otrok.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 1 HYMER, B. Filozofija

Podobne
vsebine:
talent,
nadarjeni,
psihologija
otroka

Naslov:

APA handbook of giftedness and talent

Jezik:

angleški

Št. strani:

691

Vsebina:

Priročnik vključuje raziskave o nadarjenosti in talentiranosti kot tudi tiste
s sorodnih področij kot so: razvojna in socialna psihologija, nevroznanost
ter kognitivna znanost. Sestavljen je iz šestih delov: zgodovina in
perspektive na področju nadarjenih in talentov, teorije in koncepti
nadarjenosti in razvoja talentov, prepoznavanje in ocenjevanje
nadarjenih, izobraževanje nadarjenih, psihološki vidiki razumevanja
nadarjenosti ter posebna področja.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: II 159.928 APA handbook

Naslov:
Jezik:

Priročnik za psihosocialno pomoč otrokom beguncem
slovenski

Št. strani: 137
Podobne
vsebine:
socialna
psihologija,
begunci,
otrok

Vsebina:

Namenjen je vsem, ki imajo stik z otroki begunci in velikokrat nimajo
ustrezne podpore, znanja in izkušenj za ustrezno obravnavo. S priročnikom
lahko pomagamo številnim šolskim delavcem, vzgojiteljem v vrtcih in
dijaških domovih, zdravstvenim in socialnim delavcem ter vsem laikom, ki
se srečujejo s tovrstnimi situacijami.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 36 PRIROČNIK za psihosocialno

Knjižnica UL PEF
Naslov:

Eye-tracking technology applications in educational research

Jezik:

angleški

Št. strani:

369

Vsebina:

Raziskovalci s področja psihologije in kognitivne znanosti so tehnologijo
očesnega sledenja na področju izobraževanja v svoje raziskave začeli
vključevati v začetku 21. stoletja. To tehnologijo so povezovali z jezikovnim
razumevanjem, multimedijskim učenjem, učenjem matematike, vizualnoprostorskim učenjem ter procesom branja.

Podobne
vsebine:
pedagoško
raziskovanje,
izobraževalna Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: II 37 EYE-TRACKING technology
tehnologija

Naslov:

Global perspectives on teacher motivation

Jezik:

angleški

Št. strani: 397
Podobne
Vsebina: Zbrane so študije o motivaciji učiteljev iz dvanajstih različnih držav. Odločitev
vsebine:
za poklic učitelja je rezultat vpliva različnih dejavnikov, ki so pogojeni s
pedagoška
skupnostjo, v kateri bodoči učitelj živi in kulturnimi pričakovanji, željo narediti
psihologija,
boljšo družbo in prepričanjem, da ima sposobnosti za poučevanje.
poklicni
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
razvoj,
učitelj,
motivacija Postavitev: 37.015.3 GLOBAL perspectives

Naslov:

Zbornik prispevkov Mednarodni posvet Partnerstvo Pedagoške fakultete
Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij

Jezik:

slovenski

Št. strani:
Podobne
vsebine:
Vsebina:
ocenjevanje
znanja,
izobraževanje

98
Že desetletja na različnih ravneh šolskega sistema potekajo projekti
namenjeni ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. Kljub sistematičnim in
formalno urejenim postopkom na tem področju obstaja še veliko neznank in
odprtih vprašanj, na katera so poskušali odgovoriti na posvetu Partnerstvo
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih
inštitucij. Ukvarjali so se s preučevanjem povezanosti ocenjevanja znanja in
kakovosti pouka, preizkusi znanja, ki jih sestavljajo učitelji, različnimi
oblikami zunanjega preverjanja znanja, dosežki učencev na nacionalnem
preverjanju znanja in maturi ter kakovostjo v vrtcih.
Polno besedilo dostopno na http://www.pef.unilj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornikprispevkov.pdf

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
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Naslov:

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes

Jezik:

slovenski

Št. strani: 293
Podobne
vsebine:
vzgoja in
izobraževanje,
raziskovanje

Vsebina:

Pedagogika in andragogika, razvojna in socialna psihologija, filozofija
vzgoje, sociologija edukacije, kulturologija, študije spolov, etnične in
migracijske študije, management v vzgoji in izobraževanju, lingvistika in
teorija diskurza, antropologija so pomembno prispevali k revitalizaciji
raziskovanja v vzgoji in izobraževanju. Monografija vsebuje nekatere
znanstvene prispevke predstavljene na prvi nacionalni znanstveni
konferenci Raziskovanje v vzgoji izobraževanju danes. Ukvarja se z
naslednjimi tematskimi sklopi: šola in družba, politike, enakost in
evalvacija, učitelji, pedagoški delavci in pedagoški proces ter učna
(ne)uspešnost.
Polno besedilo dostopno na
http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/ISBN/978961-270-258-8.pdf.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: cdr 37 RAZISKOVANJE v vzgoji

Naslov:

Globočnik, Damir
Likovno in simbolno : kolektivni spomin Slovencev v likovni umetnosti

Jezik:

slovenski

Avtor:

Št. strani: 640
Podobne
vsebine:
likovna
umetnost,
Slovenija

Vsebina:

Osrednja pozornost je namenjena simbolnim dimenzijam likovnih del (javni
spomeniki), emblematičnim likovnim podobam (Layerjeva slika Marije
Pomagaj) in likovnim ustvarjalcem, ki so dobili mitičen status (slikar I. Grohar,
karikaturist H. Smrekar). Simbolni naboj bosta obravnavali tudi poglavji o
karikaturah, ki so nastale v času razpada habsburške monarhije in oblikovanja
Kraljevine SHS ter poglavje o ilustriranih izdajah Prešernove Zdravljice med
drugo svetovno vojno.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 73/74 GLOBOČNIK, D. Likovno

Podobne
vsebine:
mladinska
književnost

Naslov:

Canon constitution and canon change in children's literature

Jezik:

angleški

Št. strani:

254

Vsebina:

Knjiga se osredotoča na (de)kanonizacijske procese v mladinski literaturi ob
upoštevanju konstrukcijskih in kulturno-zgodovinskih sprememb kanonov.
Avtorji poglavij so mednarodni strokovnjaki iz Velike Britanije, Nemčije,
Skandinavije, Vzhodne in Srednje Evrope ter iz neevropskih držav, kot so
Avstralija, Izrael in Združene države. Ocenjujejo reprezentativne avtorje in
njihova dela. Poseben poudarek je na socioloških literarnih kanonskih
teorijah, ki so bile doslej premalo zastopane.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 82-93 CANON constitution

Knjižnica UL PEF

Revija
Naslov:

Glasba v šoli in vrtcu

Jezik:

slovenski

Založnik: Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Vsebina:

Strokovna revija prinaša povezovanje teorije in prakse, didaktične rešitve,
novosti pri poučevanju, teoretična spoznanja stroke, primere dobrih praks,
inovativne zamisli, kritične poglede na aktualna dogajanja. Tematski
poudarki: kulturno-umetnostna vzgoja v najširšem pomenu, formativno
spremljanje, pomen kakovostnega poučevanja glasbene umetnosti,
obvladovanje glasbenega jezika, tehnike igranja inštrumentov, glasbena
dediščina, medpredmetno povezovanje, glasbena in odrska ustvarjalnost in
poustvarjalnost. Revijo predstavljamo tudi v mesečniku Signalne
informacije. Knjižnica PEF ima revijo naročeno od 2007.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Vse naše revije

