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Nepriekaištingas konsultavimas - Peter Block. - Vilnius, 2013.
Kaip daryti įtaką be valdžios? Atsakymas į šį klausimą – tai sėkmės raktas į rezultatyvų konsultanto darbą. Būtent juo ir dalinasi
bestselerio „Nepriekaištingas konsultavimas" autorius Peteris Blockas.
Amerikiečių rašytojo, žymaus konsultanto ir pranešėjo knyga – tarsi išsamus gidas, padėsiantis kiekvienam konsultavimo specialistui
patobulinti savo įgūdžius. Taiklūs klausimai klientui, tinkama reakcija į jo abejones, tikslus problemos identifikavimas, apgalvotas
jos sprendimo būdas, pelnytas užsakovo pasitikėjimas ir štai – organizacija vėl veikia kaip darnus mechanizmas!
Knygoje „Nepriekaištingas konsultavimas" pateiktos ir vaizdžiai paaiškintos efektyvaus konsultavimo strategijos taps puikiu
kelrodžiu jūsų kaip konsultanto karjeroje.
Lietuvių gestų kalbos pašnekesių žodynėlis [Elektroninis išteklius] - rengė, filmavo ir montavo VŠĮ Surdologijos centras. Vilnius, 2013.
Žodynėlis skirtas savarankiškam mokymuisi pirmiausia visuomenės nariams, viešąsias paslaugas teikiantiems specialistams bei
kurčiųjų šeimų nariams. Jis supažindins su lietuvių gestų kalbos frazėmis, leksika. Pašnekesių žodynėlį sudaro šios temos:
pagrindinės dažniausiai vartojamos sąvokos ir frazės (laikas, oras, skaičiai, spalvos ir pan.), mandagumo frazės (sveikinimasis,
kreipimasis, pageidavimai, prašymai) ir kt.
Čia mūsų namai. - 2013. – CD
Mokinių piešinių rinkinys elektroninėje laikmenoje – CD.
Ispanų kalbos mokymosi kursas [Garso įrašas] - lietuvišką vertimą parengė Vilma Strupienė. - Šiauliai, 2010. - 1 garso diskas (50
min., 39 sek)
Savarankiško mokymosi kursas pradedantiesiems, skirtas norintiems pradėti mokytis ispanų kalbos. Įgarsintos lietuviškos-ispaniškos
frazės ir žodžiai pagal šias temas: pasisveikinimas, pakvietimas, prašymas, dėkojimas, atsiprašymas, susipažinimas, šeima, profesija,
butas, kelionė, pirkiniai, mieste, laikas, pas gydytoją ir pan.

Tūla - Jurgis Kunčinas. - Vilnius, 2013.
Skaitydami romaną „Tūla“, mes vėl einame per Vilnių kartu su pakaušusiu liūdnu jaunuoliu, atpažindami gatveles, kavines, dažnai
sutinkamus žmones, kol per žaismės sceną patenkame į nerimo ir fatališko jausmo skaistyklą. „Tūla“ yra dosnios neįmanomos
meilės dūžtanti banga, vienatvės, klajonių ir nerimo romanas, jau smilkstančios santvarkos liūdna fotografija.
Didysis šuolis į anglų kalbą - Aleksandr Dragunkin. - Klaipėda, 2003.
Iškeiskite sunkaus darbo metus į skaitymo minutes ir įsisavinimo dienas!!!
Anglų kalba per 95+ ... minutes!
Smegenų mankšta - parengė Frank Schirrmacher. - Vilnius, 2013.
Knygoje paprastai, suprantamu stiliumi pasakojama, kaip senatvėje pagerinti atmintį, kaip valdyti prisiminimus, išmokti medituoti,
patariama, kaip mąstyti, kad pasijustume laimingi, nes minčių pobūdis gali keisti ne tik psichiką, bet ir smegenų struktūrą.
Analizuojama, ar eilėraščių mokymasis atmintinai ir grojimas muzikos instrumentais padeda tobulinti smegenų veiklą ir kokią įtaką
smegenims daro besaikis jaunosios kartos sėdėjimas prie kompiuterių. Treniruojamos smegenys gali net atjaunėti, jas galima
formuoti labiau, negu anksčiau įsivaizdavome. Visa tai nušviečiama pateikiant šiek tiek informacijos apie mūsų smegenų veiklą, jų
struktūrą ir įtaką kasdieniam gyvenimui. Apie tai svarsto būrys žinomų specialistų.
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