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Atmerkti ausis. - Vilnius, 2014.
Knygoje „Atmerkti ausis“ aprašomi dešimt kūrybiško mokymosi projektų iš pirmųjų projekto metų, analizuojami dalyvavusių mokyklų
ugdymo iššūkiai bei taikyti kūrybiško mokymosi metodai, padėję tuos iššūkius spręsti. Kiekvienos kūrybiško mokymosi istorijos
pabaigoje pateikiami konkretūs veiklos pavyzdžiai – „išbandyti receptai“, kurie, tikimasi, įkvėps skaitytojus eksperimentuoti ir imtis
kūrybiško mokymosi. Knygoje pristatomi kūrybiško mokymosi projektų pavyzdžiai, aktualūs įvairių dalykų ugdymo turiniui bei
įvairioms tikslinėms grupėms.
Profesorius / John Katzenbach. - Vilnius, 2014.
Dešimtoji J. Katzenbacho knyga „Profesorius“ – dar vienas įtampos kupinas trileris. Meistriškai parašytas, garantuojantis bemieges
naktis ir krūpčiojimą, išgirdus bet kokį krebždesį. Tačiau drauge tai ir knyga, kelianti klausimus: kuo galime iš tiesų pasikliauti, kas yra
tikra, o kas – tik mūsų fantazijos padarinys?
Aleksandras Stulginskis ir jo epocha / Alfonsas Eidintas. - Vilnius, 2014.
Šiame veikale "Aleksandras Stulginskis ir jo epocha" apie Aleksandrą Stulginskį daugiau dėmesio skirta jo epochai, laikui ir veiklos
sąlygoms. Ano meto dokumentai, laiškai, posėdžių protokolai, spauda aiškiai rodo, kokiomis komplikuotomis sąlygomis, su kokias
menkais materialiniais ir žmogiškaisiais resursais, kokiomis nepalankiomis tarptautinėmis aplinkybėmis plėtojosi lietuvybės idėja, kaip
nelengvai buvo atkurta tautinė Lietuvos valstybė, kaip sunkiai buvo įvykdytos pribrendusios reformos, kaip vingiuotai rutuliojosi
demokratija Lietuvoje, ir kokias skausmingas kančias teko patirti mūsų politikams ir žmonėms, kai svetimieji okupavo Lietuvą.
Aukštai šaltos žvaigždės / Alfonsas Eidintas. - Vilnius, 2009.
Aukštai šaltos žvaigždės“ - istorinių romanų „Ieškok Maskvos sfinkso“ ir „Erelio sparnų dvelksmas“ tęsinys, užbaigiantis autoriaus
sumanytą trilogiją. Kartu su autoriumi Alfonsu Eidintu einame Lietuvos istorijos keliu kartais skaudžiai klupdami, ne visada
pasiekdami žmogaus prigimties gelmę, bet tikrai išgyvendami istorinio bendrumo jausmą.
Matomas mokymasis / John Hattie. - Londonas ir Niujorkas, 2012
• didžiausio kada nors vykdyto tiriamojo mokymo metodų projekto rezultatai susiejami su praktine veikla per pamokas;
• ginamas ir mokytojų, ir mokinių požiūris, pateikiama patarimų, kaip per pamoką ir toliau dirbant po pamokos pamažu įgyvendinti
siūlomus principus, įskaitant pasirengimą pamokoms, mokymosi interpretavimą ir grįžtamąją informaciją;
• pateikiami kontroliniai sąrašai, užduotys, konkrečių atvejų tyrimai ir gerosios patirties scenarijai, padedantys gerinti pasiekimus;
• įtraukiami visos mokyklos kontroliniai sąrašai ir patarimai mokyklų vadovams, kaip vadovaujamoje įstaigoje sukurti kuo palankesnes
sąlygas, kad suklestėtų matomas mokymasis;

• įtraukta ir papildoma metaanalizė, taigi knygoje apibendrinti iš viso daugiau kaip 931 tyrimo rezultatai (virš 240 mln. mokinių);
• nuodugniai išnagrinėta daugelis mokymosi veiklos sričių, įskaitant mokinių skatinimą, ugdymo turinį, metapažintinius metodus,
elgesį, mokymo būdus ir klasės valdymą.
Lietuvos švietimas skaičiais / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo informacinių technologijų centras. Vilnius, 2014
Leidinyje pateikiami pagrindiniai statistiniai duomenys apie bendrojo ugdymo sistemą. Duomenys paimti iš Švietimo valdymo
informacinės sistemos. Papildomi rodikliai buvo gauti iš Lietuvos statistikos departamento ir Eurostato svetainės. Leidinys skirtas
švietimo vadybininkams, politikams ir plačiajai visuomenei.
Karalių miestas be karalių / Arvydas Juozaitis. - 4-asis papild. ir patais. leid. - Klaipėda, 2014.
Šis Miestas panašaus dydžio kaip Vilnius, nors atrodo didesnis už Vilnių. Jo gatvės dvigubai judresnės. Skirtumą pajunti vos pajudėjęs
nuo Pietų geležinkelio stoties centro link. Artėja Prieglius, dangun šauna Katedros smailės ir Tarybų rūmų plokštumos. Šoki
estakadiniu tiltu per upę, ir tu jau buvusiame Altštadte. Netrukus ir merija, šalia jos randi dar vieną geležinkelio stotį – Šiaurinę. Ši
pusiau požeminė, traukiniai įvažiuoja į ją nelyginant metro tuneliu. Tačiau tai keistas tunelis – buvęs vokiškų Miesto fortifikacijų
griovys.
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