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,,Efektyvus komandinis darbas“. West A., M., UAB ,,Poligrafija ir informatika“. Kaunas,
2011, 200p.
Knygoje analizuojama, kaip veiksmingai sąveikauti ir bendradarbiauti organizacijose, kaip darbo
komandose išmintingai naudoti unikalius kiekvieno žmogaus gebėjimus. Komandų sudėtis ir veikla
tampa vis įvairesnė, todėl jų nariai privalo išmokti protingai prisitaikyti prie nuolat kintančių aplinkybių.
,,Paaugliai: kai auklėjimas nebepadeda“. Ramiai per audringus laikus./ Jull J., UAB ,,Tyto
alba“. Vilnius, 2010, 159p.
Manote, kad žinote, kaip reikia gyventi, tačiau dukra nedrįžta naktimis, nereaguoja į pamokymus ir
apskritai – jai dėl jūsų gėda?
Esate įsitikinę, kad jūsų paauglys piktavališkai tyčiojasi, neigdamas viską, ką sakote?
Norite turėti tvirtus orientyrus, tačiau netrukus pastebite, kad mėšlungiškai laikotės įsitvėrę
sustabarėjusios sistemos, o jūsų paauglys sūnus trenkia durimis, išeidamas iš namų?
Galėtumėte tęsti šių skundų sąrašą be galo?
Paauglystė – sudėtingas periodas tiek paaugliams, tiek ir jų tėvams. Tačiau tai – faktas, o ne liga.
„Tėvai neprivalo būti tobuli. Neegzistuoja vienas teisingas auklėjimo būdas. Aš nežinau, kaip
teisingai auklėti. Žinau nebent, ką daryti, kai esi nepatenkintas, įniršęs, nuliūdęs ar susinervinęs“,
sako Jesperis Juulas. Tačiau autorius moko mus, tėvus, suprasti, ką sako mūsų paauglys. Netgi
tuomet, kai tas paauglys kalba ne žodžiais, o veiksmais, kurie mums labai nepatinka.
Knygoje „Paaugliai: kai auklėjimas nebepadeda“ rasite daugumai tėvų iškylančias problemas.
Suprasite, iš kur jos atsiranda ir kaip su jomis gyventi. Daugybė tėvų susiduria su tais pačiais
sunkumais – taigi jūs ne vieniši. Tačiau visi tėvai nori vieno ir to paties: suprasti ir mylėti savo
vaikus net ir tuomet, kai jie – konfliktiški, probleminiai, erzinantys paaugliai.
Tam ir skirta ši knyga – pagalbos ranka, kai atrodo, kad jūs, tokie protingi, tolerantiški, išsilavinę,
norintys tiktai gero, vistiek atsidūrėte aklavietėje su savo paties kūnu ir krauju - paaugliu.
,,Anglų kalbos pradžiamokslis“. Good Start (su audio cd)./ Andriuškevičienė A.,
,,Logitema“. Klaipėda, 2010, 232p.

IĮ

Vadovėlyje pateikiama 20 pamokų pagrindinės anglų kalbos kursas. Studijuodami šią knygą,
palaipsniui įsisavinsite pagrindinį (virš 2000 žodžių) anglų kalbos žodyną. Trumpa ir aiški
gramatika, šnekamoji kalba dialoguose. Taip pat čia rasite testų žinioms patikrinti. Knygos gale
pateikiami visų pratimų atsakymai bei trumpas anglų-lietuvių kalbų žodynas. Kompaktiniame diske
rasite tarties pratimų, dialogų, tekstų.
,,Teisinis raštingumas“./ Mokomasis filmas. ,,Ugdymo plėtros centras“ , 2012, CD.
Šis mokomasis filmas- tai pagalbinė vaizdinė mokomoji priemonė, pritaikoma tiek savarankiškam
mokymuisi, tiek organizuojant neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklas pagal Ugdymo plėtotės
centro parengtus neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) modulius. Mokomasis filmas ,,Teisinis
raštingumas” skirtas modulio ,,Andragoginiai teisinio raštingumo mokymo metodai” medžiagai ar
atskiroms jo dalims perteikti, praktinės medžiagos įsisavinimo galimybėms gerinti, besimokančiųjų
motyvacijai didinti.

,,Anglų kalba turintiems pagrindus“. Good Start 2 (su audio cd)./ Šiaudvytienė M.,
,,Logitema“. Klaipėda, 2010, 252p.

IĮ

„Good start 2“ turintiems pagrindus – bendrinės moderniosios anglų kalbos vadovėlis. Knygoje,
kaip ir ankstesnėje jos dalyje, rasite gramatikos, žodyno, kalbos vartojimo ir supratimo žinių
gilinimo pratimų ir teorinių žinių. Vadovėlio sudarymo sistema užtikrina efektyvų mokymąsi. Sulig
kiekviena pamoka Jūs pajusite pažangą. Pateikiamas žodynas, gramatikos žinios yra puikiai
integruoti į skaitymo tekstus, pratimus ir klausymo užduotis, todėl pateikiama medžiaga yra ypač
lengvai įsimenama. Vadovėlio priedai dar labiau palengvina mokymosi procesą: garso plokštelėje
gausu pratimų, padedančių įsiminti žodžius, naudingas frazes, gramatiką, žodynas padeda greičiau
išsiversti nežinomus ar primirštus žodžius, atsakymai garantuoja, kad užduotis atlikote teisingai.
Šis vadovėlis gali būti naudojamas kaip atskira mokymo priemonė norinčiam prisiminti seniai
užmirštą anglų kalbą, turinčiam pagrindus, taip pat kaip tęstinė mokymo priemonė po pirmosios
„Good start“ dalies.
,,Sėkmės istorija: mokytojo ir mokinio dialogas“. Technologijų pamoka ,,Lėkštutės apdaila“./
Adomaitis A., Kazakevičius G., Gudaitė L., Tumlovskaja J., ,,Nacionalinė mokyklų vertinimo
agentūra“. Vilnius, 2012, komplektą sudaro DVD diskas, kuriame pateikiama technologijų
pamoka 6 klasėje, detalus filmuotos pamokos planas, technologijų dalyko pamokų ciklo
planas ir užduočių lapas darbui su vaizdo medžiaga.
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, tęsdama ,,Sėkmės istorijų“ aplankų ciklą, išleidžia
nufilmuotos technologijų pamokos aplanką. Aplanke pristatoma mokyklos geroji patirtis, atrasta po
išorinio vertinimo.
Šiame aplanke- VŠĮ Kauno J. Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos technologijų mokytojo
Aurimo Adomaičio pamoka ,,Lėkštutės apdaila“ 6d klasėje.
Pamoka grindžiama nuolatiniu mokytojo ir mokinių dialogu. Joje pakankamai dėmesio skiriama
mokinių savarankiškumo ugdymui, praktinio darbo įgūdžių tobulinimui, didelis dėmesys skiriamas
įsivertinimui ir vertinimui. Pastebimi mokinių kūrybiškumo ugdymo elementai. Pamokoje
atskleidžiama katalikiškos mokyklos ugdymo filosofija.
,,Sėkmės istorija: mokymosi veiklos diferencijavimas“. Matematikos pamoka ,,Atstumų
matavimas (pradinis ugdymas)“./ Žutautienė T., Kazakevičius G., Gudaitė L., Tumlovskaja
J., ,,Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra“. Vilnius, 2012, komplektą sudaro DVD diskas,
kuriame pateikiama matematikos pamoka 2 klasėje, detalus filmuotos pamokos planas,
matematikos dalyko ciklo pamokų planas ir užduočių lapas darbui su vaizdo medžiaga.
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, tęsdama ,,Sėkmės istorijų“ aplankų ciklą, išleidžia
nufilmuotos technologijų pamokos aplanką. Aplanke pristatoma mokyklos geroji patirtis, atrasta po
išorinio vertinimo.
Šiame aplanke- Vilniaus Žėručio pradinės mokyklos mokytojos metodininkės Teresės Žutautienės
pamoka ,,Atstumų matavimas“ 2b klasėje.
Pamoka pasižymi aiškia, nuoseklia struktūra. Joje atsižvelgiama į mokinių gebėjimus, ugdomas jų
kritinis mąstymas, ryškus mokinių veiklos diferencijavimas. Pakankamai dėmesio skiriama
įsivertinimui. Nagrinėjama medžiaga siejama su mokinių gyvenimo patirtimi.
,,Mokymosi grupės galia“./ Suaugusiųjų švietimas. Kaarento R. S., UAB ,,TEV“. Vilnius,
2008, 92p.
,,Mokymosi grupės galia“- 19-oji Švietimo ir mokslo ministerijos leidžiamos ,,Suaugusiųjų
švietimo“ literatūros serijos knyga, išleista bendradarbiaujant su Suomijos suaugusiųjų švietimo
centrų asociacija (KTOL).

,,Sėkmės istorija: mokymas mokytis“. Geografijos pamoka ,,Rusijos išskirtiniai bruožai“./
Bičiūnas T., Kazakevičius G., Gudaitė L., Tumlovskaja J., ,,Nacionalinė mokyklų vertinimo
agentūra“. Vilnius, 2012, komplektą sudaro DVD diskas, kuriame pateikiama geografijos
dalyko pamokų ciklo planas ir užduočių lapas darbui su vaizdo medžiaga.
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, tęsdama ,,Sėkmės istorijų“ aplankų ciklą, išleidžia
nufilmuotos technologijų pamokos aplanką. Aplanke pristatoma mokyklos geroji patirtis, atrasta po
išorinio vertinimo.
Šiame aplanke- Kėdainių J. Paukštelio pagrindinės mokyklos vyresniojo mokytojo Tomo Bičiūno
pamoka ,,Rusijos išskirtiniai bruožai“ 8c klasėje.
Pamoka grindžiama mokinių veikla. Mokiniai mokomi susirasti reikiamą informaciją įvairiuose
šaltiniuose, ją tinkamai naudoti, ieškoti atsakymų į iškeltus klausimus. Mokiniai skatinami
bendradarbiauti, tartis, kartu spręsti problemas. Nagrinėjama medžiaga siejama su mokinių
gyvenamąja aplinka, jų patirtimi.
,,English no problem“. Klausymosi diskas norintiems greitai ir lengvai išmokti anglų kalbą./
Kaunaitė L., IĮ ,,Logitema“. Klaipėda, 2007, CD trukmė- 1:17:38
Patogus būdas greitai ir lengvai išmokti anglų kalbą. Puikiai tinka užimtiems žmonėms, kadangi
reikia tik klausytis ir pakartoti tai ką išgirdote. CD galima naudoti tiek namuose, tiek mašinoje, tiek
būnant gamtoje ar sportuojant. Klausymosi diske pateikiamos 8 temos:
1. Pasisveikinimas, atsisveikinimas, mandagumo frazės
2. Apie save, šeimą, žmones
3. Skaičiai, pinigai, laikas
4. Namai
5. Darbas ( dirbančiam paslaugų sferoje, viešbutyje, statybose)
6. Maistas ir gėrimai
7. Oras ir klimatas
8. Kelyje
Tai pirmas toks klausymosi diskas, kuriame nuosekliai, pagal temas pateikiami žodžiai, o šalia jų ir
frazės, kurios padeda suvokti kaip konkretūs žodžiai "sudedami į sakinius".
Skirtas visiškai nemokantiems anglų kalbos, o taip pat ir tiems, kurie nori prisiminti senai užmirštus
žodžius ir frazes.
,,Suaugusiųjų mokymosi metmenys: suaugusiųjų švietimas globalizacijos
Suaugusiųjų švietimas. Foley G., UAB ,,Kronta“. Kaunas, 2007, 352p.

laikais“./

Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su partneriais vykdant projektą ,,Suaugusiųjų mokymo
galimybių plėtra: andragoginės literatūros portfelis” išleista knyga. Pasaulyje gausiai leidžiama
andragoginė literatūra Lietuvoje buvo menkai prieinama tiek andragogams praktikams, tiek
aukštųjų mokyklų studentams ir dėstytojams, tiek besimokantiems, todėl nuspręsta išleisti
aštuoniolikos leidinių ,,Suaugusiųjų švietimo” seriją, kurią sudaro andragogikos teorijos knygos,
skaitiniai- vadovėliai ir metodinės praktinės knygos. Šis daugiau kaip dvidešimt aštuonių tūkstančių
bendro tiražo leidimas yra vienas didžiausių mokomosios literatūros projektų pastaraisiais metais.
,,Mokytis niekada nevėlu“./ Mokomasis filmas. ,,Ugdymo plėtros centras“, 2011, CD.
Mokomasis filmas ,,Mokytis niekada nevėlu” skirtas suaugusiųjų mokymosi sėkmės istorijai
atskleisti bei mokymosi galimybių ir formų įvairovei iliustruoti. Pagrindinis filmo herojus per vieną
dieną išbando skirting pobūdžio mokymosi veiklas (formalus, neformalus ir savaiminis švietimas),
skirtingais paros etapais (ryte, dieną, vakare), skirtingoje aplinkoje (darbe, namuose, automobilyje,
su šeima) bei su žiūrovais dalinasi savo įspūdžiais ir mintimis suaugusiųjų švietimo tema.

,,Deutsch keine problem“. Vokiečių kalbos audio kursas norintiems greitai ir lengvai išmokti
vokiečių kalbą./ Zairienė L., Arens D., IĮ ,,Logitema“. Klaipėda, 2009, 16p. knygelė +CD
Patogus būdas greitai ir lengvai išmokti vokiečių kalbą. Puikiai tinka užimtiems žmonėms, kadangi
reikia tik klausytis ir pakartoti tai ką išgirdote. CD galima naudoti tiek namuose, tiek mašinoje, tiek
būnant gamtoje ar sportuojant. Klausymosi diske pateikiamos 8 temos:
1. Pasisveikinimas, atsisveikinimas, mandagumo frazės
2. Apie save, šeimą, žmones
3. Skaičiai, pinigai, laikas
4. Namai
5. Darbas
6. Maistas ir gėrimai
7. Oras ir klimatas
8. Kelyje
Komplekte kompaktinė plokštelė ir knygutė, kurioje visi plokštelėje įrašyti žodžiai ir frazės.
Skirtas visiškai nemokantiems vokiečių kalbos, o taip pat ir turintiems minimalias vokiečių kalbos
žinias.
,,Suaugęs besimokantysis: klasikinis požiūris į suaugusiųjų švietimą“./ Suaugusiųjų švietimas.
Knowles S. M., Holton F. E., Swanson A. R., ,,DANIELIAUS leidykla“. Vilnius, 2007, 336p.
Ši knyga įvadinė, todėl neaprėpia daugybės akademiniuose sliuoksniuose kylančių teorinių ginčų
aspektų. Andragogika pateikia pagrindinius suaugusiųjų mokymosi principus, kurie savo rupžtu
padeda teoretikams ir praktikams formuoti veiksmingesnius suaugusiųjų mokymosi procesus.
Šeštasis Suaugusio besimokančiojo leidimas- tai kelias nuo suaugusiųjų mokymosi teorijos iki
praktikos. Čia pavaizduoti šeši pagrindiniai suaugusiųjų mokymosi principai, kuriuos supa
kontekstas: individų ir situacijų skirtumai, mokymosi uždaviniai ir tikslai. Tolesniuose knygos
skyriuose atsiskleis praktikoje taikomo holistinio (visybinio) andragogikos modelio esmė ir
subtilybės.
,,Finansinis suaugusiųjų švietimas“./ Mokomasis filmas. ,,Ugdymo plėtros centras“, 2012, CD.
Šis mokomasis filmas- tai pagalbinė vaizdinė mokomoji priemonė, pritaikoma tiek savarankiškam
mokymuisi, tiek organizuotant neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklas pagal Ugdymo plėtotės
centro parengtus neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) modulius. Mokomasis filmas ,,Finansinis
suaugusiųjų švietimas” skirtas modulio ,,Finansinis suaugusiųjų švietimas” medžiagai ar atskiroms
jo dalims perteikti, praktinės medžiagos įsisavinimo galimybėms gerinti, besimokančiųjų
motyvacijai didinti.
,,Suaugusiųjų neformalusis profesinis mokymas“./ Mokomasis filmas. ,,Ugdymo plėtros
centras“, 2012, CD.
Šis mokomasis filmas- tai pagalbinė vaizdinė mokomoji priemonė, pritaikoma tiek savarankiškam
mokymuisi, tiek organizuojant neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklas pagal Ugdymo plėtotės
centro parengtus neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) modulius. Mokomasis filmas ,,Suaugusiųjų
neformalusis profesinis mokymas” skirtas modulio ,,Suaugusiųjų neformalusis profesinis
mokymas” medžiagai ar atskiroms jo dalims perteikti, praktinės medžiagos įsisavinimo galimybėms
gerinti, besimokančiųjų motyvacijai didinti.
Mokomasis filmas skirtas besimokantiems suaugusiesiems, suaugusiųjų mokytojams bei visiems
kitiems suaugusiųjų švietimu besidomintiems asmenims.

,,Suaugusiųjų saugaus eismo mokymas“./ Mokomasis filmas. ,,Ugdymo plėtros centras“, 2012,
CD.
Šis mokomasis filmas- tai pagalbinė vaizdinė mokomoji priemonė, pritaikoma tiek savarankiškam
mokymuisi, tiek organizuojant neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklas pagal Ugdymo plėtotės
centro parengtus neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) modulius. Mokomasis filmas ,,Suaugusiųjų
saugaus eismo mokymas” skirtas modulio ,,Suaugusiųjų saugaus eismo mokymas” medžiagai ar
atskiroms jo dalims perteikti, praktinės medžiagos įsisavinimo galimybėms gerinti, besimokančiųjų
motyvacijai didinti.
Mokomasis filmas skirtas besimokantiems suaugusiesiems, suaugusiųjų mokytojams bei visiems
kitiems suaugusiųjų švietimu besidomintiems asmenims.
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