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Ugdymo dvasingumas / Lietuvos edukologijos universitetas. - Vilnius, 2012. - 573, [1] p.
Tarptautinėje kolektyvinėje monografijoje įvairių šalių mokslininkai atskleidžia ugdymo
dvasingumą kaip edukologijos reiškinį ir problemą, ieško galimybių skatinti dvasingumo sklaidą
ugdymo(-si) procese. Atskleistos ugdymo dvasingumo ištakos ir samprata yra konceptualus
pagrindas susieti pavienių dalykų studijas į vieną asmenybės tapsmo ir jo skatinimo procesą, taip
pat vertinti demokratinės visuomenės raidą puoselėjant nacionalinį tapatumą eurointegracijos ir
globalizacijos procesų kontekste. Todėl šis mokslo veikalas vertintinas kaip vientisas kūrinys.
Monografija skirta asmenybės brandą nagrinėjantiems ugdytojams, studentams, ugdymo(-si) teoriją
tobulinantiems ir praktiką koreguojantiems mokslininkams.
Neformaliojo vertinimo strategijos / Beth Critchley Charlton. - Vilnius, 2009. - 143, [1] p.
Šioje nepaprastoje knygoje mokytojams parodoma, kaip panaudoti vertinimo rezultatus ir –
svarbiausia – kaip rasti laiko vertinti, kai darbo diena tampa vis užimtesnė. Mokytojai skatinami
reflektuoti savo patirtį ir drąsinami domėtis, kodėl, kas ir kaip vertinama. Labai užsiėmę mokytojai
sužinos, kaip klausytis, užduoti klausimus, stebėti mokinius ir telkti dėmesį į mokinių stipriąsias
ypatybes bei gebėjimus. Jie sužinos, kaip pasitelkti mokinio gebėjimus kaip pamokos pamatą ir
naujas žinias jungti prie mokinio jau turimų žinių.
Minties galia / James Borg. - Vilnius, 2012. - 286, [1] p.
„Minties galia“ kupina galios tikrąja šio žodžio prasme. Galios, kuri leis jums kontroliuoti savo
mintis, emocijas ir visą savo gyvenimą. Jūsų mintys ir jūsų mąstymo būdas lemia viską, ką jaučiate,
darote ir sakote. Tik įsivaizduokite, kaip viskas galėtų pasikeisti, jei sugebėtumėte kontroliuoti
galią, slypinčią jūsų mintyse. Ši knyga patars, kaip kontroliuoti baimę ir nerimą, pagerinti ir savo
asmeninius, ir verslo santykius, iki galo išnaudoti savo atminties, logikos ir analitinius gebėjimus.
Kaip sugebėti įtikinti kitus savo teisumu, tapti įtakingesniu ir atverti savo protą. Sužinosite, kaip
savo nuostatas galima pakeisti kitomis, kai už mąstymą teks atsakyti jums pačiam. Atgauti
savikontrolę. Taigi šios knygos tikslas – skatinti galvoti ir suteikti skaitytojams žinių apie tai, kad
panaudodami įgimtas proto galias puikiai gebame kontroliuoti savo mintis užuot leidę joms
kontroliuoti mus.
Efektyvus komandinis darbas / Michael A. West. - [Kaunas], [2011]. - 199, [1] p.
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. Knygoje apžvelgiami komandos raidos etapai, lyderio uždaviniai, konfliktų sprendimo
būdai ir kiti svarbūs komandinio darbo aspektai.
Vytautas Paliūnas / Birutė Saulė Sabaitė. - Vilnius, 2013. - 224 p.
Ši knyga priklauso serijai „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“, skirtai į Amžinybę
išėjusiems signatarams atminti.

Ugdymo revoliucijos vaikai / Hussein Lucas. - [Šiauliai], [2013]. - 216 p.
Pirmoji knyga Lietuvoje apie Samerhilą (Summerhill) – ypatingą, 92 metus Anglijoje veikiančią
mokyklą ir ją lankiusius mokinius. Kuo tapo užaugę tokios mokyklos absolventai?
1921 m. įžymus pedagogas A.S. Nylas įkūrė tarptautinę mokyklą, kuri išsiskiria tuo, kad mokiniai
turi teisę rinktis – lankyti pamokas, ar ne. Mokyklos valdymo organas yra Susirinkimas, kuriame
mokiniai ir mokytojai turi po vieną balsą. Jautriems, patyrusiems gyvenime skriaudų,
nepritampantiems griežtų taisyklių mokyklose mokiniams tai yra vienintelis išsigelbėjimo ratas. Tai
liberalių pažiūrų ir demokratinio valdymo mokykla.
Laiminga vaikystė / Ilja Vinokur, Tatjana Sandler, Anatolij Uljanov, Marat Kasimov, Pavel
Sysoev. - Vilnius, 2013. - 202, [1] p.
Ši knyga parašyta pirmuoju asmeniu, tačiau iš tikrųjų ją kūrė grupė žmonių: psichologai, pedagogai,
tėvai, kurių širdyse gyvas rūpestis dėl vaikų ateities. Knygoje pateikiama naujausių mokslinių
tyrimų ir praktinės specialistų darbo patirties mozaika. Giliai ir paprastai, jausmingai ir
kompetentingai knygos autoriai atsako į klausimus, kurie neramina daugelį iš mūsų: kaip auginti
laimingus vaikus? Kaip jiems sukurti meilės ir saugumo atmosferą? Kaip juos rengti gyvenimui?
Koučingo technikos / Tomas Misiukonis. - 3-ioji laida. - Vilnius, 2013. - 203, [5] p.
„Koučingo technikos“ – antroji autoriaus knyga, kurioje surinktos, išsamiai pristatytos ir praktiniais
patarimais papildytos pačios įvairiausios koučingo technikos. Jos leis patobulinti koučingo
pokalbius tiek pradedantiems, tiek įgudusiems koučingo specialistams. Knygoje gausu tobulėjimą
skatinančių klausimų, užduočių ir pratimų – jais savo veiklą praturtins mokytojai, dėstytojai,
lektoriai ir visi, kurių darbas – ugdyti kitus.
Visuomeninis intelektas / Daniel Goleman. - Vilnius, [2009]. - 484, [1] p.
Šioje knygoje išvysime naują supratimą apie žmonių santykius, pagrįstą naujai besikuriančio
neuromokslo duomenimis. Tai susitelkimas ne į vieno žmogaus, kaip tyrimo objekto, psichologiją,
bet į dviejų asmenų, siekiant atskleisti, kas vyksta jiems bendraujant. Šis abipusis poveikis daro
galingą įtaką visą gyvenimą ir leidžia mums kurti vienas kitą, nes žmonės, su kuriais bendraujame,
ilgainiui gali keisti mūsų mąstymą. Svarbiausios šios dienos disciplinos teiginys yra toks: esame
sukurti bendrauti.
Švietimo problemos analizė / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo
plėtotės centro Politikos analizės grupė. - Vilnius, 2013
Lietuva. Švietimas regionuose / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Mokyklų
tobulinimo programos B komponentas. - Vilnius, 2013
2013-2014 ir 2014-2015 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo
planai / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. - Vilnius, 2013. - 55, [1] p
2013-2014 ir 2014-2015 metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas /
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. - Vilnius, 2013. - 23, [1] p
Matematikos valstybiniam brandos. Teminės kartojimo užduotys 2013 m / Jūratė Gedminienė,
Daiva Riukienė. - Vilnius, 2013. - 91 p.
Matematika tau + Patarimai / Staknienė Stefa. - Vilnius, 2012. - 151 p.
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