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Achilo mirtis / Boris Akunin. - Vilnius, 2012.
Žavus dabita, garsusis seklys Erastas Fandorinas grįžta į Maskvą po ketverių metų, kuriuos praleido Japonijoje. Kadangi Maskvoje
vieši ir generolas Sobolevas, Fandorinas tikisi susitikti su senu draugu. Seklį pribloškia netikėta žinia, kad rusų Achilu vadinamas
generolas mirė nuo širdies smūgio. Slegiamas įtarimų, kad tautos numylėtinio mirtis gali būti kruopščiai suplanuota žmogžudystė,
Fandorinas pradeda tyrimą, per kurį teks vėl susidurti su aršiausiu priešu.
Sėkmės istorija / Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. - Vilnius, 2014.
„Brandžios asmenybės vertybių ugdymas“
„Kūrybiškas ugdymas“
Mokymo ir mokymosi sąveika“
Skaitome tarmiškai [Garso įrašas] / sudarė Danguolė Mikulėnienė, Violeta Meiliūnaitė. - Anykščiai, 2013.
Bendrinės Europos kalbos susidarė tarmių pagrindu. Lietuvių bendrinė kalba taip pat, tai kalba išaugusi iš vienos ar kelių giminingų
tarmių kamieno, tampa ne tik tautos bendravimo ar susižinojimo, bet ir kultūros, mokslo, taip pat moderniąja kompiuterinių
technologijų priemone.
Ateities mokykla šiandien - Vilnius, 2013. - 53 p. + CD
Kodėl vaikus pravartu leisti į darželį? Panašių klausimų kyla ir kaime gyvenantiems tėvams, kuriuos pačius gyvenimas
verčia būti arčiau namų. Tačiau darbas puse etato ar apskritai nedarbas neturėtų
mažamečiams vaikams pastoti kelio į darželį ar į jį atstojantį daugiafunkcinį centrą.
Prasminga ugdomoji veikla, o prireikus – ir specialistų pagalba padeda nutiesti
tvirtą kelią ne tik į pradinę mokyklą, bet ir į sėkmingas studijas.
Nestandartinis vaikas, arba Kaip auklėti tėvus / Vladimir Levi. - Vilnius, 2013.
Tai itin savita, žaižaruojančio humoro, netikėtų įžvalgų kupina knyga apie tėvų ir vaikų bendravimo meną, apie vaikus, nepanašius į
kitus, apie mokymosi sunkumus, paauglių problemas, narkotikų grėsmę, pirmąją meilę... Tai ne tiek pastabos iš gydytojo kėdės, kur
mama ar močiutė atveda probleminį vaiką, kiek jautrus žvilgsnis į vaiko minčių erdves, širdies kerteles. Skaitydami sužinosite, kaip
vaikai, nepaisant auklėjimo, tampa geri, ir kaip užaugti kartu su vaiku.
Ši praktinės psichologijos knyga gerokai peržengia žanro ribas – čia gausu tikrų istorijų, išgalvotų veikėjų komentarų, autoriaus
įžvalgų, citatų ir sveiko humoro. Autoriaus kalba itin gyva, pereinanti į šnekamąjį stilių, prisodrinta žodžių žaismo, metaforų,
poezijos intarpų ir filosofinės išminties.

Vaikai kilę iš dangaus / John Gray. - Vilnius, 2009.
Filosofijos mokslų daktaras, didelę patirtį turintis psichologas Džonas Grėjus – skaitomiausias visų laikų knygų apie vyrų ir moterų
santykius autorius, šį kartą dėsto visiškai naują požiūrį į vaikų auklėjimą. Aiškina, kaip tapti teisingais, savimi pasitikinčiais tėvais ir
padėti vaikams susikurti sėkmingą gyvenimą.
Kaip pažadinti vaiko genialumą / Bernadette Tynan. - Vilnius, 2012.
Ši praktiška, paprasta kalba parašyta knyga skiriama tiek tėvams, tiek ugdytojams. Ji sugriauna mitus apie genijus, pateikia daug
praktiškų patarimų ir siūlo įvairių smagių užsiėmimų su vaiku – nuo galvosūkių ir mįslių iki skaičių žaidimų. Ji padės tėvams ir
ugdytojams pažinti bei atskleisti vaikų talentus ir šio darbo imtis tuojau pat! Žingsnis po žingsnio jie perpras aiškaus mąstymo ir
sėkmingo mokymosi paslaptis.
Pasivaikščiojimas su Einšteinu / Joshua Foer. - Kaunas, 2013.
Šiais technologijų laikais, kai dažnas nepamena net artimiausio draugo mobiliojo telefono numerio, yra žmonių, kurie vieną kartą
pažvelgę į devynių kortų malkų eilę gali ją pakartoti iš atminties. Ir jie nėra genijai ar vunderkindai. Vidutiniškai 40 dienų per metus
žmonės sugaišta kompensuodami tai, ką pamiršo. Žurnalistas Joshua Foeris buvo vienas iš jų, bet po metų treniruočių jis jau
dalyvavo JAV atminties čempionate ir laimėjo. „Pasivaikščiojimas su Einšteinu“ yra neįtikėtina atminties kultūros istorija, pradedant
senaisiais Cicerono įsiminimo metodais, baigiant „atminties rūmais“, kur atsiminimai saugomi įsivaizduojamuose kambariuose.
Pasinaudojęs metodais, kurie jau beveik pamiršti, autorius įsitikina, kad kiekvienas gali dramatiškai patobulinti savo atmintį.
Psichologiniai piešinių testai / Aleksandras Vengeris. - Vilnius, 2007.
Tai gausiai iliustruotas piešinių testų interpretavimo vadovėlis. Pasiūlę žmogui nupiešti keletą piešinių, jūs galite nustatyti
pagrindines jo psichologines ypatybes, santykį su įvairiomis gyvenimo sritimis: šeimos, seksualine, socialine ir kt. Piešinių testai –
nepakeičiamas vaikų ir suaugusiųjų psichologinės diagnostikos būdas.
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