Education Source stanowi obszerne źródło informacji na temat zagadnień związanych z
edukacją. Zawiera pełne teksty ponad 2.000 czasopism oraz ponad 530 monografii i książek,
a także raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne, ponad 2.300 materiałów
konferencyjnych i wiele innych. Education Source zawiera również indeksy i abstrakty dla
ponad 3.600 czasopism. Baza jest istotnym źródłem informacji w programach badań
naukowych, w procesie kształcenia studentów i tworzeniu programów nauczania.
Baza to kompendium wiedzy o edukacji na każdym szczeblu, od wczesnego dzieciństwa do
szkolnictwa wyższego, a także edukacji wielojęzycznej, edukacji zdrowotnej i metod
testowania używanych w procesie dydaktycznym. Tematyka bazy obejmuje również:
edukację dorosłych, pedagogikę porównawczą, edukację podyplomową, nauczanie zdalne,
technologię edukacyjną, nauczanie początkowe, szkolnictwo wyższe, materiały
instruktażowe,
edukację
religijną,
edukację
wielokulturową,
relacje między nauczycielem a rodzicami, szkolną administrację, politykę edukacyjną,
problemy społeczne, edukację specjalną, metody nauczania, edukację nauczycieli,
szkolnictwo zawodowe i wiele innych.

Dodatkowe informacje o bazie znajdą Państwo na stronie:
https://www.ebscohost.com/academic/education-source

SocINDEX with Full Text jest najobszerniejszą bazą z zakresu socjologii. Rozległy zakres bazy
zapewnia użytkownikom bogactwo informacji obejmujących szerokie spektrum studiów
socjologicznych. Baza indeksuje czasopisma, książki, monografie, materiały konferencyjne i inne
źródła oraz zawiera przeszukiwalne cytowania naukowe.

Kolekcja SocINDEX with Full Text obejmuje pełny tekst ponad 650 aktualnie wydawanych
czasopism, ponad 620 pełnotekstowych czasopism recenzowanych naukowo, ponad 430
pełnotektowych czasopism indeksowanych w bazach Web of Science oraz Scopus. Zawartość bazy
obejmuje różne dyscypliny socjologii i dziedziny pokrewne tj.: demografia, studia etniczne i rasowe,
studia z zakresu tożsamości płciowej, praca w opiece społecznej, antropologia społeczno-kulturalna
małżeństwo i rodzina, socjologia polityczna, religia, rozwój społeczny, psychologia społeczna,
struktura społeczna, historia społeczna, badania socjologiczne, teoria socjologii, nadużywanie
środków odurzających i inne uzależnienia, przemoc, aborcja, sądownictwo karne i wiele innych
zagadnień.

Dodatkowo baza SocINDEX with Full Text zawiera ponad 25.000 profili najbardziej aktywnych,
najczęściej cytowanych i najbardziej poszukiwanych autorów. Każdy profil autora zawiera dane
biograficzne i informacje bibliograficzne na temat jego prac, które łącznie pozwalają użytkownikom
szybko ustalić obszar uprawianej przez autora dziedziny i jego zawodową i naukową specjalizację.
Wszystkie profile autorów są regularnie uaktualniane jak tylko pojawi się nowa informacja. Ponadto
systematycznie dodaje się profile nowych autorów.

Dodatkowe informacje odnośnie bazy znajdują się na stronie:
https://www.ebscohost.com/academic/socindex-with-full-text

