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Beschrijving van de periode beginnend bij de dood van Marcus Aurelius (180 na Chr.) en eindigend met de val van Constantinopel in 1453.
V.S. Naipauls roman ‘Een bocht in de rivier’ beschrijft hoe een man, en een land, ten prooi vallen aan de naschokken van het koloniale verleden. In een naamloos Afrikaans land, in een stad aan een bocht
in de rivier, begint Salim, telg uit een familie van Indische kooplieden, een winkel in huishoudelijke artikelen. De burgeroorlog is voorbij, de onafhankelijkheid een feit, en de Grote Man heeft even grote
plannen voor de toekomst van het land. Maar de voorspoed is van korte duur... Het oeuvre van V.S. Naipaul werd in 2001 met de Nobelprijs voor de Literatuur bekroond.
Indexes materials appearing in the Society's Journals, Transactions, Manuals and reports, Special publications, and Civil engineering.

Geometry: An Integrated ApproachAlternative AssessmentPassport to Algebra and GeometryAlternative AssessmentGeometryAlternative Resources and AssessmentGeometryConcepts and
Skills
O que é compreensão? O que a diferencia de conhecimento? Por que compreender é um importante objetivo de ensino? Como saber se os alunos o atingiram? Como criar um currículo
rigoroso e envolvente que se concentre na compreensão e leve a um melhor desempenho dos alunos? Estas e outras questões são abordadas neste livro, que explica a lógica do
planejamento reverso, apresentando um caminho claro para a criação de um currículo que garanta uma melhor aprendizagem e uma experiência mais estimulante para alunos e professores.
in 1848 publiceerden de duits joodse filosoof karl marx en de duitse industrieel friedrich engels het communistisch manifest. het was een kort en krachtig politiek meesterwerk dat geschreven
werd aan de vooravond van vele diep ingrijpende revolutionaire gebeurtenissen in grote delenen van europa en de rest van de wereld. zonder twijfel is het een van de meest besproken,
geciteerde, bewonderde, maar ook invloedrijkste teksten van de voorbije eeuw, naast het communistisch manifest schreven ze ook een groot aantal andere boeken, waarin ze hun theorien
en opvatingen uitwerkten tot een alles omvatende wereld visie: het kapitalistisme zal als maatschapijvorm onvermijdelijk vervangen worden door een nieuwe, zonder onderdrukking en
maatschapelijk onrecht schrijft marx waarin de vrije ontwikeling van ieder de voorwaarden is voor de vrije ontwikeling van allen, ze kondigden onderandere een onvermijdelijke klassenstrijd
aan tussen de bourgeoisie en de proletarirs. geen ander boek zou zoveel beslissende invloed uitoefenen op de sociale en politieke ontwikelingen van de opvolgende 150 jaar en niemand
kan ontkennen dat het manifest van de communistische partij een van de zeldzame werken is die een vooraanstaande plaats inneemt in zowel de wereldfeschiedenis als de wereldliteratuur
Terwijl de Franse Revolutie nog volop in beweging was, schreef de oermoeder van het feminisme, Mary Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi voor de rechten van de vrouw. Daarin trok zij ten
strijde tegen de achterstelling die vrouwen al sinds mensenheugenis moesten ondergaan en tegen de vooroordelen die vooraanstaande denkers uit die tijd over vrouwen koesterden. Vrouwen
moesten wat haar betreft in alle opzichten dezelfde kansen krijgen als mannen. Ze moesten beroepen kunnen uitoefenen en bijvoorbeeld medicus of vroedvrouw kunnen worden. En vrouwen
hoorden vertegenwoordigd te zijn in de politiek, zodat ze zich de wet niet langer hoefden te laten voorschrijven door mannelijke politici.
Filosofische fabel waarin het optimisme van Leibniz wordt gehekeld in de levensgeschiedenis van een argeloze jongeman die met de ene rampspoed na de andere geconfronteerd wordt.
In Ethan Frome volgen we de levens van een aantal mensen in een klein dorpje op het platteland van New England aan het begin van de twintigste eeuw. De verteller is voor zaken in het
dorp en raakt daar geïntrigeerd door een gekweld uitziende man, Ethan Frome, en besluit meer over hem te weten te komen. Vervolgens vertelt het boek het levensverhaal van Ethan, zijn
ziekelijke vrouw Zeena en haar nicht Mattie, die op fatale wijze tot elkaar veroordeeld raken. Het boek is in 1993 verfilmd met Liam Neeson in de titelrol. Edith Wharton (1862-1932) was een
Amerikaanse schrijfster en de eerste vrouw die met de prestigieuze Pullitzerprijs werd bekroond, voor haar beroemde boek The Age of Innocence uit 1920. Wharton was afkomstig uit een
aristocratisch milieu, en in haar boeken beschrijft ze dan ook het reilen en zeilen van de upper class.
Gesprekken aan het hertogelijk hof van Urbino in 1507 over de volmaakte hoveling en de volmaakte hofdame.
Berijmde vertaling van het verhalende dichtwerk van de Engelse dichter (1345-1400) over de levensverhalen die pelgrims elkaar vertellen.
Contains a wide variety of blackline masters organized by lesson, included are support materials for teachers as well as practice activities, applications, and assessment resources.
This third edition of T eaching Mathematics for the 21st Century continues to help teachers let the secret out–to open up to their students the wonderful discoveries and challenges of the pattern-making and
problem-solving aspects of a fascinating subject: mathematics. The rationale remains the same–to enable prospective and current teachers to access and use tools and strategies to effectively teach
mathematics to contemporary students. Changing demographics, knowledge of how people learn, and technology all impact the way we educate our young people. This edition incorporates lessons and
strategies from programs that have proven success in many types of classrooms. Many of these examples help students connect mathematics to real life situations and communicate their understanding of
the underlying concepts. Although technology is constantly being upgraded, ways to increase student motivation through its application remains a goal. For example--since applets can enhance a lesson
whether the teacher uses a computer projector, a “smart” board, or has students work individually on computers--we have identified several sources of mathematics applets that can be correlated to various
lessons. Research citations and summaries have been updated to reflect current information on teaching and learning. For future teachers.
This book explores the powerful idea of "textual intelligence," offers both practical and theoretical information on teaching and reading, and explains how to incorporate the newest ideas and techniques into
actual classroom practice.
Vols. for 1964- have guides and journal lists.
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