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Ne-standartinis vaikas arba / 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.
Kaip ugdyti vaikų kūrybingumą / Julia Cameron, Emma Lively - Vilnius, 2015.
Knygoje „Kaip ugdyti vaikų kūrybingumą“ tėvai ras priemonių rinkinį, kuriuo galima naudotis bet kuriame vaiko augimo etape.
Pasak Julios Cameron: „Kiekvienas vaikas yra kūrybingas. Kiekvienas tėvas ir mama taip pat yra kūrybingi. Jūsų vaikui reikia
džiaugsmo ir kūrybinių patirčių, kurios išgyventos asmeniškai ir kartu su jumis neša šeimai laimę bei pilnatvės jausmą.“
Knyga „Kaip ugdyti vaikų kūrybingumą“, kurioje dėmesys skiriamas tėvams ir jų vaikams – nuo naujagimio iki dvylikamečio, –
parašyta remiantis „Kūrėjo kelio“ metodais. Čia išdėstytos dvasinės sąvokos ir praktiniai patarimai padės tėvams švelniai pakreipti
vaikus didesnio kūrybingumo link.
Kaip padėti vaikams užaugti dvikalbiams / Loreta Vilkytė, 2014
Išauginti dviem kalbomis puikiai kalbantį vaiką nėra paprasta. Čia ir gali pagelbėti Loretos Vilkytės knyga. Sukaupusi daug mokslinių
žinių ir remdamasi emigravusių šeimų patirtimi autorė šioje knygoje aprašė pagrindinius principus, kurie padės nuspręsti, ar jums verta
ugdyti dvikalbį vaiką ir, jei taip, kaip kovoti su iškylančiais mokymosi sunkumais.
Pareigos metas/ Rūta Vanagaitė, - Vilnius, 2015
Knyga apima visą artimųjų priežiūros ir slaugos temų spektrą – nuo pasirengimo būsimai pareigai iki gedulo netekus artimojo. Daug
dėmesio skiriama ne tik pagalbos senam žmogui praktiniams aspektams, bet ir paties slaugytojo dvasinės sveikatos problemoms – kaip
nepalūžti po pareigos našta ir išsaugoti gyvenimo pilnatvę.
Knygos prieduose rasite daug praktinės informacijos – testus, kuriais nustatoma demencija, siuntimo į ligoninę tvarką, reikalavimus

įstaigoms, dokumentus, kuriuos turite pildyti pagalbai gauti, netgi eilių į slaugos namus sąrašą bei kainas.
O svarbiausia – ši knyga bus jūsų patarėja per visus slaugymo metus ir suteiks jums taip reikalingos dvasios stiprybės.
Lyerių laikas 2 – mokytis lyderystės/ ŠAC, 2015
Projektas „Lyderių laikas 2“ išleido Dr. Aurimo Marijaus Juozaičio parengtą leidinį – rekomendacijas neformaliuoju būdu įgytų
lyderystės ir vadybinių kompetencijų pripažinimui ir papildymui pavadinimu „Mokytis lyderystės. Neformaliosios švietimo lyderystės
programos įgyvendinimo patirtys“.
Leidinyje pateiktos projekto „Lyderių laikas 2“ neformaliosios švietimo lyderystės programos kūrimo ir įgyvendinimo patirtys,
pristatant šiuolaikinio švietimo kontekstą, tendencijas bei lyderystės poreikį, neformaliojo ir formaliojo mokymosi santykį.
Lyerių laikas 2 – šansas susitelkti pokyčiams/ ŠAC, 2015
gyvendinant projektą „Lyderių laikas 2“, išleistas leidinys konceptuali projekto "Lyderių laikas" įgyvendinimo patirties bei rezultatų
analizė pavadinimu „„Lyderių laikas 2“: šansas susitelkti pokyčiams. Lūkesčiai, patirtys, atradimai“, kurią parengė Eglė Pranckūnienė,
Zina Rimgailienė ir Gabrielė Characiejienė.
Knyga skirta nacionalinio projekto „Lyderių laikas 2“ patirtims bei atradimams papasakoti kūrėjų ir dalyvių lūpomis.
Čia pateikiami konceptualūs projekto pagrindai, aprašomi lyderystės infrastruktūros kūrimo darbai nacionaliniu lygmeniu, pristatomos
ilgalaikės lyderystės kompetencijų stiprinimo programos, lyderystės plėtros iniciatyvos penkiolikoje projekte dalyvavusių savivaldybių.
Lyerių laikas 2 – partneriškas konsultavimas/ ŠAC, 2015
Įgyvendinant projektą „Lyderių laikas 2“, išleistas Kotrynos Gotberg, Solveigos Grudienės, Eglės Pranckūnienės ir Marinos
Vildžiūnienės parengtas leidinys – švietimo konsultavimo modelio aprašas pavadinimu „Partneriškas konsultavimas tobulinant
mokyklas“. Parengti šį leidinį padėjo projekto konsultantė dr. Coleen R. Jackson.
Leidinyje pateikiama partneriško konsultavimo modelio samprata, sukurta ir išbandyta vykdant projektą „Lyderių laikas“.
Čia apžvelgiamas globalus ir Lietuvos švietimo kaitos kontekstas, konsultavimo teorijos ir modeliai, konsultavimo proceso ypatumai
bei konsultantų tapsmo kelias.
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