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.

Knjige:

Podobne vsebine:
philosophy, justice,
filozofija, pravica,
filozofija
prava, filozofija
politike

Avtor:

Rawls, John, 1921-2002

Naslov:
Jezik:

Pravičnost kot poštenost : reformulacija
slovenski

Št. strani:

274 str.

Vsebina:

John Rawls (1921–2002) je vtisnil globok pečat politični filozofiji
druge polovice prejšnjega stoletja, verjetno globlji kakor kdorkoli
drug, saj se celotna normativna politična filozofija odtlej v svojem
pomembnem delu razvija skozi kritičen premislek njegovih tez in
argumentov, ki jih je razvijal od objave svojega ključnega dela A
Theory of Justice (1971). Rawlsova vloga neogibne reference za
področje politične filozofije, politologije, prava teorije (socialne)
države in socialnih politik ostaja trdno zasidrana tudi v tem stoletju.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice (COBISS)
Postavitev: 17 RAWLS, J. Pravičnost

Avtorja:

McCall, Robert B., 1940Grotevant, Harold D.

Naslov:
Jezik:

Children without permanent parents : research, practice, and
policy
angleški

Št. strani:

318 str

Vsebina:

Delo je podroben pregled raziskav, prakse in literature o otrocih, ki
so prikrajšani za starše in preživljajo svoje zgodnje mesece ali leta v
institucijah.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice (COBISS)
Postavitev:
Podobne vsebine:
adopted child, child
care, deprived, parental
deprivation, posvojenec,
otroško skrbstvo,
prikrajšani,
prikrajšanost za starše

159.922.7 CHILDREN without

Avtor:

Amnesty International

Naslov:

Priročnik o uporabi participatornih metod pri učenju človekovih
pravic

Jezik:

slovenski

Št. strani: 84 str.
Vsebina:

Podobne vsebine:
human rights, teaching
method, activity
method, človekove
pravice, didaktična
metoda,
aktivna metoda,
participatorna
metodologija,
delavnice

Priročnik ponuja uporabne nasvete vsakomur, ki želi uporabiti
participatorne metodologije pri učenju človekovih pravic in izboljšati
svoje spretnosti pri izvajanju delavnic. Namenjen je predvsem tistim, ki
usposabljajo ali izobražujejo druge: učiteljem, mladinskim delavcem in
vodjem, aktivistom ter mladim, ki izobražujejo svoje vrstnike, tako v
formalnih kot neformalnih okoljih. Priročnik želi okrepiti učenje
človekovih pravic, ki udeležence vključi, jim nudi navdih in jih
opolnomoči, da ukrepajo.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev II 34 PRIROČNIK
:
Povezava http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT35/020/2011/en/0d5e55f3
na
-389f-44f5-a383-23c86bba938f/act350202011sl.pdf
digitalno
obliko:
Avtor:

Mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (5 ; 2012 ;
Ljubljana)

Naslov:

Sodelovanje med vrtcem in starši "družinami"

Jezik:

slovenski

Št. strani:

172 str.

Vsebina:

5. mednarodna strokovna konferenca z naslovom Sodelovanje med
vrtcem in starši "družinami" se je dotaknila nekaterih novih vidikov
sodelovanja in novih kompetenc vzgojitelja pri delu s starši in
družinami. Konkretne potrebe staršev, družin in vzgojiteljev zahtevajo
drugačne pristope kot so bili dosedaj utečeni. Sodobna paradigma
narekuje razvoj pristopov (teoretskih in praktičnih) iz konkretnih
problemov in situacij.

Podobne vsebine: preschool education,
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
parent-school relation, Postavitev: 373.2 MEDNARODNA Sodelovanje
parent-teacher relation,
predšolska vzgoja,
odnos med starši in
šolo,
odnos med starši in
učiteljem

Avtorji:

Devjak, Tatjana
Batistič-Zorec, Marcela
Skubic, Darija
Hribar-Košir, Aleksandra

Naslov:

Pristop Reggio Emilia - izziv za slovenske vrtce : zbornik
zaključne konference - priročnik za dobro prakso

Jezik:
slovenski
Podobne vsebine: preŠt. strani: 177 str.
school education,
conference,
Vsebina:
Cilji projekta Reggio Emilia: Projekt, ki ga je Pedagoška fakulteta
principles of education,
Univerze v Ljubljani pridobila v začetku leta 2009 na Ministrstvu za
predšolska vzgoja,
šolstvo in šport in je delno sofinanciran iz sredstev Evropskega
konferenca,
socialnega sklada bo temeljil na analizi, razvijanju in vključevanju
vrste vzgoje in
posameznih elementov koncepta Reggio Emilia v slovenske vrtce.
izobraževanja,
Vanje bomo skušali vključiti le tiste elemente koncepta Reggio Emilia,
vzgojni sistemi,
ki jih bomo prepoznali kot nadgradnjo oz. obogatitev že obstoječega
pedagoški pristop
Kurikula za vrtce.
Reggio Emilia
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 373.2 PRISTOP Reggio

Avtorja:

Szekely, George
Bucknam, Julie Alsip

Naslov:

Art teaching : elementary through middle school

Jezik:

angleški

Št. strani:

313 str.

Vsebina:

Knjiga nagovarja nove generacije likovnih pedagogov v spreminjajoči
se družbi in svežem svetu umetnosti. Celovito in sodobno delo
predstavlja temeljne teorije, načela, ustvarjalne pristope in vire za
poučevanje likovne vzgoje na osnovnih in srednjih šolah.

Podobne vsebine: art
education, teacher role, Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
evaluation, likovna
Postavitev: II 373.32.016:74 SZEKELY, G. Art
vzgoja
vloga učitelja,
evalvacija
likovna dela otrok,
razstave, priznanja

Avtorji:

Van de Walle, John A.
Karp, Karen S.
Bay-Williams, Jennifer M.

Naslov:

Elementary and middle school mathematics : teaching
developmentally

Jezik:

angleški

Št. strani:

546 str.

Vsebina:

Delo prinaša nove ideje in poglede na pouk matematike, zato
predstavlja izvrstno pomoč bodočim učiteljem matematike pri
razumevanju učenja in pri uspešnem izvajanju pouka matematike.
Besedilo je v skladu z načeli in standardi Nacionalnega sveta učiteljev
matematike in konstruktivističnega, na učenca osredotočenega pouka
matematike.

Podobne vsebine:
mathematics, teaching
method, problem
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
solving
assessment, matematika Postavitev: II 373.32.016:51 VAN de Walle, J. Elementary
didaktična metoda,
reševanje problemov,
vrednotenje

Podobne
vsebine: university
studies
lecture, motivation
visokošolsko
izobraževanje,
predavanje
motivacija,
visokošolski študij,
vzdušje, učni proces

Avtorici:

Marentič-Požarnik, Barica
Lavrič, Andreja, 1972-

Naslov:
Jezik:

Predavanja kot komunikacija : kako motivirati in aktivirati
študente
slovenski

Št. strani:

143 str.

Vsebina:

V čem so predavanja nenadomestljiva, kako jih oblikovati, da bomo z
njimi čim bolj aktivirali in motivirali študente za poglobljen študij?
Tako predavatelji začetniki kot izkušeni praktiki bodo v priročniku
našli zanimive vsebine, ideje in spodbude, kako na osnovi predavanj
izboljšati študijski proces, kako v večji meri zagotoviti misleno
aktivnost študentov in kako pripraviti predavanja na spletu. Besedilo
temelji na teoretskih ugotovitvah, raziskovalnih rezultatih in
dolgoletnih izkušnjah avtoric ob izvajanju seminarjev za visokošolske
učitelje, kjer sta večino predlaganih idej tudi praktično preizkusili.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 378 MARENTIČ-P., B. Predavanja

Avtorji: Van de Walle, John A.
Karp, Karen S.
Bay-Williams, Jennifer M.
Naslov: Posodabljanje visokega šolstva v Evropi : financiranje in socialna
razsežnost

Podobne
vsebine: higher
education, Europe,
financing,
scholarship,
visokošolsko
izobraževanje,
Evropa,
financiranje,
štipendija

Jezik:

slovenski

Št.
strani:

114 str.

Vsebina: Iz poročila izhaja, da si države na splošno prizadevajo upoštevati vrsto
sprememb, ki jih zaznavajo v svojih visokošolskih sistemih v zadnjih letih.
Socialna razsežnost v glavnem še ni pomembno gibalo visokošolskih politik,
vendar pa je večina držav vpeljala številne ukrepe, s katerimi poskuša
reševati problem premajhne zastopanosti določenih skupin prebivalstva v
visokošolskem študiju.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavite II 373.32.016:51 VAN de Walle, J. Elementary
v:
Povezav http://www.eurydice.si/images/stories/SI_Modernization%20of%20Higher%
a na
20Education.pdf
digitalno
obliko:

Revija
Naslov:
Jezik:

British Journal of Sociology of Education
angleški

Založnik:

Abingdon : Carfax Publishing Company, 1980-

Vsebina:

The British Journal of Sociology of Education je ena izmed
najbolj priznanih mednarodnih znanstvenih revij s področja
sociologije izobraževanja. Uredništvo revije združuje
strokovno znanje in izkušnje vodilnih sociologov in
akademikov.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Povezava
na
digitalno
obliko:

Podobne vsebine: educational
sociology, pedagoška sociologija
Vse naše revije

http://www.tandfonline.com/toc/cbse20/current

