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Lietuvos istorija visiems / Tomas Venclova. - Vilnius, 2018. 

„Lietuvos istorija visiems" – tai savitai, gyvai, argumentuotai ir nešališkai papasakota šalies istorija nuo 42000 metų prieš mūsų erą, neandertaliečių 

ir kromanjoniečių laikų iki 1795 m. vykusių Abiejų tautų respublikos padalijimų. Autorius kviečia į Lietuvos istoriją pažvelgti naujai – ne tik kaip į 

istorinių faktų rinkinį, bet ir kaip įdomų šaltinį, padedantį geriau suprasti kultūrą. 

Nevaldomų vaikų nebūna / Ross W. Greene. - Vilnius, 2017.  

Žymus vaikų psichologas dr. R. W. Greene’as knygoje Nevaldomų vaikų nebūna: kai vaikas – it tiksinti bomba pristato auklėjimo metodą, kuris 

padės suprasti ir auginti rizikingos elgsenos vaikus, stokojančius lankstaus mąstymo, gebėjimų prisitaikyti, pakelti nusivylimą ir spręsti užklupusias 

bėdas. Aptardamas atsiliekančius įgūdžius ir neįveiktus sunkumus, dėl kurių kyla nevaldomų emocijų protrūkiai, autorius brėžia gaires, kaip 

teisingai spręsti nesutarimus ir sugrąžinti į namus ramybę. 

Atsiskyrėlis iš Suvalkijos / Algirdas Grigaravičius. - Vilnius, 2017 

Jonas Basanavičius, nutolęs nuo mūsų per šimtmetį, šiame atkurtos biografijos bandyme, kiek galėta, nukeliamas nuo pjedestalo, kad, viena vertus, 

priartėtų žemiškesniu pavidalu, kaip mylintis, kenčiantis, svajojantis, pykstantis ant saviškių, o, kita vertus, atsiskyrėlis, užsispyręs darbštus 

suvalkietis svajoklis, ištikimas jaunystės idealams, atsisakęs asmeninės laimės dėl tautos laisvės. 

Pirmojo mūsų laikraščio ir lietuviško mokslo organizatorius, politikas iš reikalo, verslininkas, humanistas medikas ir liberalas savo pažiūromis, 

likęs kukliai gyventi Vilniuje, be ordinų ir postų nepriklausomoje Lietuvoje, bet sugebėjęs neišnykti iš tautiečių akiračio pusę šimto metų. 

Ruošiuosi istorijos egzaminui / Mindaugas Tamošaitis. - Vilnius, 2018.  

Leidinys „Ruošiuosi istorijos egzaminui. Praktinės užduotys ir jų atsakymai“ yra puiki priemonė mokiniams savarankiškai pasitikrinti istorijos 

žinias ir gebėjimus, kurių reikia siekiant sėkmingai išlaikyti valstybinį istorijos egzaminą. 

Šios pagalbinės mokymo priemonės pranašumai: 

o užduotys parengtos pagal valstybinio istorijos egzamino programą; 

o jas atliekant galima greitai pasitikrinti žinias prieš egzaminą; 

o leidinyje, kaip ir istorijos programoje, ypatingas dėmesys skiriamas šaltinių kompleksinėms užduotims;  

o kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiama problemoms skirta užduotis;  

o kaip ir istorijos egzamine, testo užduotys yra diferencijuotos: vieno testo 20 užduočių yra B lygio, o 5 – A lygio;  

o kad mokinys žinotų, ar teisingai sprendžia įvairaus pobūdžio užduotis, leidinio pabaigoje pateikti atsakymai. 

Tekstų persekiojimas / Giedra Radvilavičiūtė. - Vilnius, 2018.  

„Giedrą Radvilavičiūtę dėl maudymosi kitų autorių tekstuose – knygose, žurnaluose, filmuose, paveiksluose – bent iš dalies galima laikyti, tariant 

nūnai madingu ir dar nenudėvėtu terminu, postprodukcine' rašytoja [...] G. R. literatūriniai judesiai, [...] įvairių žargonų supynimas, harmoningais 

sąskambiais ir disonansais grįstų frazių gamyba, smagūs taiklūs posakiai, – šie judesiai ne tik suteikia teksto skaitymo malonumą, bet ir turi galios 

sukelti ekstazę...“ (Alfonsas Andriuškevičius, Šiaurės Atėnai) 

„Radvilavičiūtės tekstai bando atskleisti tiesą, kuri savaime nėra akivaizdi, vienareikšmė, faktais išsemiama. Ji atveriama neslepiamu poetiniu 

mąstymu: „patikrinkite, koks vėjo skonis..." 



Lietuvio kodas / Gediminas Kulikauskas. - Vilnius, 2019.  

ietuvos šimtmetis tapo puikia proga lietuviams geriau pažinti save: savo būdą, tradicijas, įpročius ir papročius. Knygoje „Lietuvio kodas. Įpročiai ir 

būdas senovės lietuvio prieš 100 metų“ jos autorius Gediminas Kulikauskas detaliai pasakoja apie prieš šimtą metų gyvenusių mūsų prosenelių 

kasdienybę. Nors lyginant su šiandiena, matyti daug skirtumų, ar iš tiesų daug kas pasikeitė? Kokie dalykai suleido gilias šaknis tautiečių elgsenoje 

ir išliko iki šiol? Kaip ii kiek senovinio tautinio charakterio bruožai daro įtaką šių dienų gyvenimui? 

Grįžtamasis ryšys / Douglas Stone, Sheila Heen. - Vilnius, 2018.  

“Su grįžtamuoju ryšiu susiduriame visur. Nors ir negalime pakeisti to, ką apie mus galvoja kiti, galime keisti savo požiūrį į grįžtamąjį ryšį. Ši knyga 

išmintinga ir lengvai skaitoma.” 

„Financial Times“ 

Grįžtamasis ryšys neišvengiamas. Nuolat girdime patarimus, kaip efektyviau dirbti, kaip palaikyti ilgalaikius santykius, kaip reikėtų keisti aprangos 

stilių ar tinkamai auginti ir auklėti vaikus. 

Žinome, kad norint tobulėti darbe ar palaikyti sveikus asmeninius santykius, grįžtamasis ryšys būtinas, tačiau dažnai nenutuokiame, kaip reaguoti į 

aplinkinių išsakytas mintis. Priimant grįžtamąjį ryšį susikerta du prieštaringi poreikiai – norime mokytis, tačiau taip pat norime, kad mus priimtų 

tokius, kokie esame dabar. 

· Supraskite, kodėl taip sunku tinkamai priimti grįžtamąjį ryšį. 

· Įgykite žinių, padėsiančių suvokti ir tinkamai panaudoti apie save gaunamą informaciją. 

· Priimkite grįžtamąjį ryšį kaip naudingą pamoką, padėsiančią judėti į priekį. 

· Išmokite tinkamai išsakyti savo nuomonę tiek darbe, tiek asmeniniuose santykiuose. 

· Sužinokite, kaip tinkamai ir objektyviai suteikti grįžtamąjį ryšį. 

D. Stone’as ir Sh. Heen, Harvardo teisės mokyklos dėstytojai, jau daugiau kaip 15 metų veda seminarus verslo įmonėms, ne pelno siekiančioms 

organizacijoms, ir konsultuoja šeimas, kaip tobulėti, mokytis ir siekti tikslų tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime. Šioje knygoje “Grįžtamasis 

ryšys” autoriai atskleidžia naujausius neurologijos ir psichologijos atradimus, pateikia aiškių, paprastų ir praktiškų patarimų. 

Pohumanistinis ugdymas. Dekoduoti / Lilija Duoblienė. - Vilnius, 2018.  

Knygoje aptariama švietimo/ugdymo, kultūros ir gamtos sąsaja. Svarstoma, kur ugdant dėti akcentus, kas šiandien yra svarbiausia, o jei visos sritys 

svarbios, – kaip jos konkuruoja ar sąveikauja, kuria naują pasaulį. Švietimo, kultūros ir gamtos sąsają komplikuoja į jų lauką įsiveržusios ir didelę 

įtaką darančios informacinės technologijos, skaitmeninis pasaulis. Tiriami galimi ateities keliai ir kokių pavojų tuose keliuose slypi, aptariama, 

kokie gali būti pozityvūs rezultatai, atsargiai įsiterpus žmogui į šį visų sričių integracijos procesą per švietimą darnios plėtros dėlei. 

Nauji konceptai ir naujos idėjos, siūlomos postmodernios ir posthumanistinės filosofijos ir jų pagrindu kuriamos ugdymo filosofijos, kuria 

vadovaujamasi šioje monografijoje, nėra nei paprasti, nei lengvai pritaikomi. Tai labiau panašu į vaizduotės projektus, kartais visai pakvaišusius, 

bet neabejotinai labai dosnius savo naujų įžvalgų. Ir vis dėlto šie vaizduotės projektai jau testuojami ir įgyvendinami. Be to, kalba apie sėkmę, 

sprendžiant daugelio dalykų, iš jų neįdomaus, nuobodaus mokytojo, suvaržyto ir dogmiško bei siaurai mąstančio švietimo profesionalo, taip pat 

konservatyvios mokyklos bei griežto, bet neaktualaus ugdymo turinio, problemas. 
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