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American democracy is at a critical crossroads. Rancor, division, and suspicion
are the unfortunate byproducts of the contentious 2016 presidential election. The
election also bred a measure of civic uncertainty where citizens of all ages
struggle to find and define their roles within a functioning democracy. No
Reluctant Citizens: Teaching Civics in K-12 Classrooms is designed to help
social studies teachers reinforce the centrality of civic education through a series
of hands-on, participatory, and empowering activities. From civic literacy to
human rights, from service learning to controversial issues, No Reluctant
Citizens: Teaching Civics in K-12 Classrooms explores an array of topics that
ultimately provides K-12 students the conceptual and practical tools to become
civically engaged.
The Graduate Career Handbook is the complete guide to graduate career
planning and job hunting for students and graduates, offering vital guidance on
how to discover your potential, what to do after graduation, how to maximise your
employability, and kick-start your career. Organised in simple chapters, this
graduate career guide book is designed to help you address the various issues
you experience as you move through university and into work, uniquely starting
from your first year at uni and taking you through to your first days at work and
beyond. It is packed with career advice and guidance for students and new
graduates. Topics include: How to use self-reflection to identify possible career
paths How to gain work experience and build employability skills The importance
of networking and research Whether to consider postgraduate study Recruitment
practices and what to do if you need a Plan B How to make a good first
impression at work and career management Whether you have your heart set on
a particular career, have a few ideas about possible lines of work, or wondering
what job should I do , this book is for you. If you know what you want to do, it
offers vital guidance on how to achieve your ambition and land your dream job; if
you don t have a clue, it will help you work out what your next step should be.
With handy tips, checklists and real-life examples throughout, this You re Hired
guide will help you to supercharge your career and get the graduate job you
want! A well-rounded and accessible book that covers everything you need to
know. Highly recommended! Stuart Johnson, Director of the Careers Service,
University of Bristol A timely book from two experts who really understand
graduate careers. Stephen Isherwood, Chief Executive of the Association of
Graduate Recruiters *
Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze
serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de
bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te
maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al
decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed
boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie
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helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden
van prachtige wereldliteratuur werken.
Vierkant prentenboekje, met plaatjes die bewogen kunnen worden, over een jong
hondje dat zich verstopt heeft wanneer hij moet eten. Vanaf ca. 2 jaar.
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.
Learn when and how to teach the Writing block using Writing Mini-Lessons for Upper
Grades for grades 4–6. This 160-page resource, addresses specific issues and skills
that help students become better writers. These mini-lessons are divided into three
sections for use throughout the year. Students learn about different writing genres,
making decisions about what to write, paragraphing in stories and informational text,
self/peer editing, spelling, using commas, and writing to a prompt. This book supports
the Four-Blocks(R) Literacy Model.
Werken in de ouderenzorg vergt veel inspanning van je. Dagelijks heb je te maken met de
dood, ziekte en agressie. Je praat veel met bewoners, hun familieleden en je collega's. Elke
dag maak je moeilijke keuzes. Zorg je in al die drukte eigenlijk wel goed genoeg voor
jezelf?Het Doe-het-zelfzorg-boek helpt je hierbij. Het bevat vijf onderdelen met vragen: over
jou en jezelf, over jou en je team, over jou en bewoners, over jou en familie van bewoners en
ten slotte over jou, het management en de organisatie. Door de vragen te beantwoorden kun je
voor jezelf duidelijk krijgen wat je belangrijk vindt op de werkvloer. Je komt erachter of er
conflicten zijn met je collega's of het management en hoe je deze kunt voorkomen.Jij bepaalt
zelf de richting van het programma. Je kunt de vragen beantwoorden in de volgorde die je zelf
wilt. Binnen elk thema is er steeds een opdracht die je samen met collega's zult behandelen.
Zo leer je hoe zij omgaan met een bepaalde problematiek en hoe je beter kunt samenwerken.
Door het uitvoeren van de actiepunten die je tijdens het programma opstelt, kun je ervoor
zorgen dat alles voortaan meer naar je zin verloopt.Het idee voor dit boek is ontstaan tijdens
bijeenkomsten van 'De Werkvloer Centraal'. Dit is een arbeidsmotivatie-programma voor
medewerkers in de ouderenzorg. In wekelijkse Tijd Voor Onszelf-bijeenkomsten (TVO's) geven
zorgverleners aan wat hen bezighoudt en gaan ze gesprekken aan met collega's. Dit boek
beoogt hetzelfde effect. Het Doe-het-zelfzorg-boek helpt je plezier in je werk te hebben en te
houden!Het idee voor dit boek is ontstaan tijdens bijeenkomsten van 'De Werkvloer Centraal'.
Dit is een arbeidsmotivatie-programma voor medewerkers in de ouderenzorg. In wekelijkse
Tijd Voor Onszelf-bijeenkomsten (TVO's) geven zorgverleners aan wat hen bezighoudt en
gaan ze gesprekken aan met collega's. Dit boek beoogt hetzelfde effect. Het Doe-het-zelfzorgboek helpt je plezier in je werk te hebben en te houden!
Een hondje helpt zijn moeder met de voorbereidingen voor het kerstfeest en pakt op
kerstochtend zijn cadeautjes uit. Beweegbaar prentenboekje met vrolijk gekleurde illustraties.
Vanaf ca. 2 jaar.

De jonge hond Dribbel mag voor het eerst met zijn vader en moeder mee naar het
strand, waar hij van alles beleeft. Kleurig vierkant prentenboek met beweegbare delen.
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Vanaf ca. 2 jaar.
This monograph uses the concept and category of “event” in the study of mathematics
as it emerges from an interaction between levels of cognition, from the bodily
experiences to symbolism. It is subdivided into three parts.The first moves from a
general characterization of the classical approach to mathematical cognition and mind
toward laying the foundations for a view on the mathematical mind that differs from
going approaches in placing primacy on events.The second articulates some common
phenomena–mathematical thought, mathematical sign, mathematical form,
mathematical reason and its development, and affect in mathematics–in new ways that
are based on the previously developed ontology of events. The final part has more
encompassing phenomena as its content, most prominently the thinking body of
mathematics, the experience in and of mathematics, and the relationship between
experience and mind. The volume is well-suited for anyone with a broad interest in
educational theory and/or social development, or with a broad background in
psychology.
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