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Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas sprendžiant praktines problemas / Aušra Kazlauskienė, Ramutė Gučaitė, Rasa
Pocevičienė, Erika Masiliauskienė, Rasa Vilutienė, Lilija Norutienė. - Vilnius, 2014.
Ši metodinė priemonė, skirta dirbantiems ir būsimiems pradinių klasių pedagogams, siekiantiems ugdyti mokinių kūrybiškumą
sprendžiant praktines problemas, taip plėtoti savo profesines kompetencijas. Ši metodinė priemonė – tai mokslininkų ir praktikų
bendros veiklos produktas.
Dėmesio: paauglystė / Linas Slušnys, Daiva Šukytė. - Vilnius, 2014.
Knygoje kalbama apie tai, kaip sėkmingai kurti tarpusavio santykius namuose, ką reiktų daryti konfliktų metu. Paliestos ir temos apie
kurias dažnai nutylima: kaip ir ką kalbėti apie narkotikus, seksualinius santykius, prievartą. Čia yra ir daugeliui paauglių tėvų
skausminga tema - internetas ir jo naudojimas.
Ieškau tikro lietuvio / Filomena Taunytė. - Vilnius, 2013.
Mums kenkia lengvai įgytas, neuždirbtas turtas, o sunkus darbas taurina. Gydytoja, rašytoja Filomena Taunytė svarsto, koks šiandien
yra tikras lietuvis: ji ieško ir randa taurių asmenybių, bet aptinka ir naujų didžiųjų nuodėmių – pataikavimą, nusižeminimą ir baimę.
Šios paprastų žmonių ydos leidžia tarpti viršūnėlių savanaudiškumui ir pasipūtimui. Didžiulę patirtį sukaupusi medikė pataria gydyti
dvasios ir kūno ligas savo praktikoje patikrintais paprastais, bet veiksmingais metodais. Daug dėmesio ji skiria mitybai. Ir šioje knygoje
nemažai kalbama apie pasninkavimą, gydomąjį badavimą, bet perspėjama klausyti sveiko proto ir nepulti į kraštutinumus. Autorė
pateikia mitybos patarimų ir tiems, kurie nesiryžta badauti, bet turi reguliuoti svorį ne iš tuštybės, o dėl sveikatos. Pirmą kartą gydytoja
plačiau rašo apie akupunktūrą ir akupresūrą, apie tai, kaip atpažinti ligas pagal akies rainelę ir kaip jas įveikti darant stuburui –
sveikatos vieškeliui – skirtus paprastus ir lengvus auksinės žuvelės pratimus. Knygoje rasite naujų receptų, vaistažolių antpilų
aprašymų, išmoksite nebrangiai pasidaryti sanatoriją nuosavame sode ir net liaudiškomis priemonėmis padėti mėgstantiems per daug
išgerti. Lietuviai nuo amžių gyveno kartu su kitų tautų žmonėmis, tad visada turi progą pasinaudoti jų sukaupta išmintimi. Skaitydami
knygą sužinosite, kaip autorė vos netapo žyde, kaip ieškojo bendros kalbos su lenkais ir ką lietuviui gali duoti japoniškas sodas.
Netikėtas viražas / Darja Doncova. - Kaunas, 2013.
Nori padaryti kaip geriau, o išeina... Siaubinga padėtis! Privati detektyvė Jevlampija Romanova, klientei pageidaujant sutikusi
suvaidinti profesoriaus Antonovo dukterėčią, įsivėlė į siaubingą istoriją. Buvo apkaltinta įvykdžiusi žmogžudystę! Poniutė užsakovė,

žinoma, yra gudri, bet ir Lempa - ne iš kelmo spirta. Ji ir be atlygio išsiaiškins, kur šioje istorijoje šuo pakastas... Bet staiga, visai
netinkamu metu, Lempos namuose sugedo visi prietaisai. Dabar nei vakarienės pagaminsi, nei televizoriaus pažiūrėsi, nei arbatos
išsivirsi... Bet ir dėl to, pasirodo, kalta yra Lempa. Dabar ji privalo padaryti viską, kad įmanoma ir neįmanoma, kad pelnytų įširdusių
namiškių malonę.v
Slaptas mano vyro gyvenimas / Liane Moriarty. - Vilnius, 2014.
Įtaigi, jaudinanti ir dramatiška trijų moterų istorija, kupina beatodairiškos meilės, skaudžių netekčių ir kankinančių paslapčių. Sisilija
Ficpatrik ištekėjusi už puikaus vyro, juodu augina tris nuostabias dukteris. Bet kartą ji randa sutuoktinio laišką su prierašu „Atplėšti tik
man mirus“. Džonas Polas prisipažįsta kadaise padaręs siaubingą klaidą. Jeigu Sisilija tylės, paslaptis degins jai širdį. O jeigu atskleis
vyro paslaptį, suniokos ne vieno žmogaus gyvenimą. Laiminga ir savimi pasitikinti Tesė sukrėsta: vyras pareiškia mylįs jos pusseserę ir
geriausią draugę Felisitę. Reičelė neseniai palaidojo vyrą, o daugiau nei prieš dvidešimt metų buvo nužudyta jos duktė. Grimzdama į
liūdesį moteris trokšta atkeršyti vyrui, jos įsitikinimu, kaltam dėl dukters žūties. Vos pasirodęs šis romanas pelnė gausybę skaitytojų
atsiliepimų. Žurnalas „People“ išrinko jį viena iš geriausių mėnesio knygų, o „Entertainment Weekly“ – viena iš geriausių metų knygų.
XX amžiaus lietuvių religinė drama / Eligijus Daugnora. - Vilnius, 2009.
Ši studija neduos ir nepretenduoja duoti išsamių definicijų. Daugiau stengiamasi reabilituoti religinės dramos terminą, pasiekti, kad jis
nebūtų siejamas vien su neigiamai suprantamais didaktiškumu ir melodramatiškumu. Taip pat mėginama ne tik supažindinti su mažiau
aptartais dramos kūriniais, bet ir šiek tiek išplėsti religinės dramos ribas, kartais gal rizikuojant jas peržengti, bet paliekant galimybę tas
ribas plėsti.
Regimybės atspindžiai / Manfredas Žvirgždas. - Vilnius, 2009.
Iš pirmo žvilgsnio Alfonso Nykos-Niliūno poezija su namų praradimo, sūnaus palaidūno klajonių, būties erozijos teminėmis
dominantėmis daugmaž idealiai telpa egzistencializmo ar lietuviškojo katastrofizmo paradigmoje. Neramių herojų apgyvendinti ar,
priešingai, ištuštėję peizažai turi gilų kultūrinių asociacijų podirvį, kurį „purenant“ galima „atkasti“ nuorodų į pasaulinę poeziją, meną,
muziką. Ir tai ne šiaip užsispyrėlio pastanga brautis į XX a. Vakarų literatūros Olimpą – Nyka-Niliūnas natūraliai kvėpuoja pasaulinės
kultūros oru ir, įveikdamas išeiviams įprastą nostalgišką rezignaciją, geba atskleisti naujas regimybės perspektyvas. Regimybė – tai
optikos sričiai priklausantys fenomenai, nepatikrinami kitomis juslėmis, nors ir sužadinantys subjektui sinestezijos (juslių susiliejimo)
lūkesčius. Tamsos figūros uždarame, į fragmentus suskilusiame, statišką paveikslą primenančiame poezijos pasaulyje susijusios su
slėpimu, nutylėjimais, aklumu, o šviesos – su aiškumu, proto pastangomis, atvirumu, praregėjimu, metafiziniu nušvitimu. Lyg
dvigubame fotonegatyve susilieja praeitis ir dabartis, subjektas atsiduria tarp tikrovės, sapno ir fantastiškos utopinės erdvės. Aprašyti
poetinės regimybės mirgėjimą, vizualumo poetikos paradoksus – šios knygos tikslas.
Būtovės slėpiniai / Bumblauskas Alfredas, Gudavičius Edvardas. - Vilnius, 2014.
Knyga „Būtovės slėpiniai: nuo Netimero iki...“ parengta pagal pirmąjį „Būtovės slėpinių“ ciklą, aprėpusį svarbiausius Lietuvos istorijos
siužetus, susijusius su tautos bei valstybės likimu, ir pateikusį netikėtų faktų interpretacijų ir net mokslinių sensacijų. Kokią vietą

Lietuva užima Europoje ir jos istorijoje? Kuo galime didžiuotis savo praeityje? Kokias apmaudžiausias klaidas yra padarę mūsų
protėviai ir ko iš jų galime pasimokyti? Kokios istorinės asmenybės nusipelno „tautos didžiųjų“ vardo, o kurioms tenka suteikti ir
„nevykėlių“ ar net „niekšų“ epitetą? Kur saugomas rankraštis su pirmuoju Lietuvos paminėjimu? Kas būtų, jeigu neturėtume Vytauto
Didžiojo arba būtume pralaimėję Žalgirio mūšį? Būtovės slėpiniuose“ nauju žvilgsniu pažvelgiama į senas legendas ir nusistovėjusius
stereotipus, keliami aštrūs klausimai ir pateikiami atsakymai, kurie kartais tampa tikru iššūkiu visuomenei. Laidos ir knygos kūrėjai
primena, kad istorija gali būti nepaprastai intriguojanti ir įdomi, o kalbėdami apie ją kuriame prasmę, reikalingą mūsų gyvenimui
šiandien.
Aktoriai, režisieriai ir kasininkės / Nijolė Narmontaitė. - Vilnius, 2014.
Jeigu nori sau ar kam kitam pakelti nuotaiką, čiupk šią knygą. Čia sudėtos smagios, keistos, kartais mistiškos istorijos, kurios nutiko
aktoriams, režisieriams ir kasininkėms. Užrašytos ir teatrinės legendos, keliaujančios iš lūpų į lūpas. Aktorės Nijolės Narmontaitės
kalbinti kolegos papasakojo savo nuotykius scenoje, filmavimo aikštelėse, gastrolėse. „Klausydamasi tų istorijų tiek juokiausi... Kaip
niekada gyvenime“, – sako knygos autorė.
Likimo pamokos / Aleksandras Svijašas. - Kaunas, 2011.
Visiems suprantama ir naudinga knyga, kurioje atsakoma į daugybę svarbių gyvenimo klausimų. Autoriaus sukurta metodika padės
spręsti kasdienines problemas, išmokys pasitikėti savimi, patars, kaip rasti išeitį iš sudėtingų situacijų.
Naudodamiesi šios knygos rekomendacijomis, imsite žvelgti į gyvenimą kitomis akimis, patirsite laimę ir gerovę, kaip jau patyrė daug
tūkstančių žmonių. Knyga parašyta klausimų ir atsakymų forma, nagrinėja vyro ir moters, vaikų ir tėvų santykius, girtavimo,
narkomanijos, meilės, darbo, verslo, politikos ir kitas problemas.
Garny, garny, pasuk ratą [Garso įrašai] / atlieka Lietuvos vaikų ir moksleivių - liaudies kūrybos atlikėjų - konkurso "Tramtatulis"
2007, 2009, 2011 metų laureatai. - Vilnius, 2012.
Padėkime vaikui įveikti sunkumus: geroji bendradarbiavimo mokyklose patirtis / Virginija Skučaitė, Elena Gauda Karmazė. Vilnius, 2011.
Leidinį sudaro keturi skyriai. Pirmajame apžvelgiami teoriniai bendradarbiavimo aspektai, antrajame aptariamos Lietuvos mokyklų ir
jų partnerių įžvalgos apie tai, kokie veiksniai palengvina bendradarbiavimo procesą, kas padeda jų praktikoje. Trečiąją dalį sudaro
gerosios bendradarbiavimo praktikos pavyzdžiai. Pateikiami aštuoni pasakojimai, kuriuose atskleidžiama, su kokia problema susidūrė
mokyklos bendruomenė, kaip ši problema buvo sprendžiama, kokių rezultatų pasiekta, kaip bendradarbiaujantys partneriai prisidėjo
įveikiant sunkumus. Paskutinėje dalyje pateikiamos rekomendacijos švietimo darbuotojams, padėsiančios sėkmingiau spręsti vaikų
problemas bendradarbiaujant įvairiems profesionalams.
Linkusių nusikalsti vaikų konsultavimas / Vega Dikčienė. - Vilnius, 2009.
Šis leidinys – tai metodinė priemonė, skirta mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose dirbantiems socialiniams pedagogams,
psichologams, specialiesiems pedagogams, klasės ar grupės auklėtojams ir kitiems specialistams, kuriems tenka individualiai

konsultuoti linkusius nusikalsti vaikus ir vykdyti minimalios priežiūros priemones.
Metodinės rekomendacijos / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo
centras. - Vilnius, 2006.
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa (toliau – Prevencijos programa) – viena iš
keleto bendrojo lavinimo mokykloje integruojamųjų programų. Programos tikslas – ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi,
nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. Prevencijos programa – tai gairės prevencinio darbo mokykloje
koordinatoriams, mokytojams ir kitiems specialistams, įgyvendinantiems Prevencijos programą mokykloje. Prieš prasidedant mokslo
metams, mokykloje būtina nutarti, kaip bus įgyvendinama Prevencijos programa ir kokiais kriterijais bus vertinamas jos įgyvendinimo
veiksmingumas. Siekiant išvengti formalaus Prevencijos programos įgyvendinimo būtina ją sieti su mokyklos kontekstu, kurį geriausiai
pažįsta mokyklos bendruomenė.
Švietimas visiems / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Nacionalinė
mokyklų vertinimo agentūra. - Vilnius, 2014.
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