
       

    

Marijampolės kolegija (įmonės kodas: 211967140) 

  

    

(Institucijos pavadinimas) 
  

    

2009-01-01 - 2009-12-30 

  

    

(Ataskaitinis laikotarpis pagal tikslią publikavimo datą) 
  

 

VTDK publikacijų sąrašas 

 

       

 

STUDIJŲ LITERATŪRA 

 

 

MOKOMOSIOS KNYGOS 
 

 

 

1. [K2b] Vosylienė, Edita (Marijampolės kolegija). Socioedukacinis darbas su vaiku / Edita 

Vosylienė. Vilnius : Baltos lankos, 2009. 98 p. ISBN 9789955233077. [M.kr.: 07S] [Aut. lankų 

sk.: 7,000] [Aut. ind. aut. lankais: 7,000] 
 

 

  

  
 

 

STRAIPSNIAI 

 

 

Straipsniai leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes 
 

 

 

1. [S3] Advilonienė, Živilė (Marijampolės kolegija; Vytauto Didžiojo universitetas). Religinė 

socializacija šeimoje kaip religinio tapatumo formavimosi veiksnys = Religious socialization in a 

family as a factor of formation of religious identity // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : 

Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 2009, 30, p. 80-95. Prieiga per 

internetą: <http://www.vdu.lt/Leidiniai/SOTER/soter_30.pdf>. [Duomenų bazės: CEEOL – 

Central and Eastern European Online Library; The Philosopher's Index] [M.kr.: 05S, 02H] [Aut. 

ind.: 0,667] 
 

 

  

  
 

 

Straipsniai nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijų medžiagoje 
 

 

 

1. [P2c] Advilonienė, Živilė (Marijampolės kolegija; Vytauto Didžiojo universitetas). Šeima kaip 

religinės socializacijos veiksnys // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties 

iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 

90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos 

leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 8-19. [Duomenų bazės: Business Source 

Complete] [M.kr.: 05S] [Aut. ind.: 0,667] 
 

 

 

2. [P2c] Balickas, Kazys (Marijampolės kolegija). Tarpukario Lietuvos istorinės patirties aktualijos 

socialinės apsaugos srityje // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties 

iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 

90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos 

leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 49-57. [M.kr.: 05S] [Aut. ind.: 1,000] 
 

 

 

3. [P2c] Balickienė, Vida (Marijampolės kolegija). Užnemunės mokytojų krikščioniškosios 

savimonės ugdymo tęstinumas Marijampolės kolegijoje // Švietimo ir kultūros sklaida: 

dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta 

mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. 

Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 58-67. 

[M.kr.: 02H] [Aut. ind.: 1,000] 
 

 

http://www.vdu.lt/Leidiniai/SOTER/soter_30.pdf


    

 

4. [P2c] Difartienė, Banguolė (Marijampolės kolegija). Kultūrinės tradicijos ir studentų meninė 

raiška // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė 

mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, 

Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. 

ISBN 9789955645344. p. 100-105. [M.kr.: 03H] [Aut. ind.: 1,000] 
 

 

 

5. [P2c] Dulinskienė, Kristina (Marijampolės kolegija); Makauskienė, Jūratė (Marijampolės 

kolegija). Studentų profesinių kompetencijų raiška pirmojoje socialinio darbo praktikoje // 

Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-

praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, 

Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. 

ISBN 9789955645344. p. 180-189. [M.kr.: 05S] [Aut. ind.: 1,000] 
 

 

 

6. [P2c] Gluoksnyė, Odeta (Marijampolės kolegija). Anglų kalba šiuolaikinėje jaunimo kultūroje // 

Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-

praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, 

Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. 

ISBN 9789955645344. p. 127-133. [M.kr.: 04H] [Aut. ind.: 1,000] 
 

 

 

7. [P2c] Jaruševičienė, Lina (Marijampolės kolegija). Moksleivių vertybinių orientacijų įtaka jų 

elgsenai // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė 

mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, 

Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. 

ISBN 9789955645344. p. 314-140. [M.kr.: 05S] [Aut. ind.: 1,000] 
 

 

 

8. [P2c] Kasiliauskienė, Romalda (Marijampolės kolegija). Tolerancijos ugdymo svarba 

Marijampolės kolegijoje // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: 

respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 

2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos 

centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 141-150. [Duomenų bazės: Business Source Complete] 

[M.kr.: 07S] [Aut. ind.: 1,000] 
 

 

 

9. [P2c] Kulbokas, Romas (Marijampolės kolegija). Marijampolės kolegijos ESDF pirmų ir antrų 

kursų studenčių kūno masės indekso kitimas // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis 

ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo 

Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : 

Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 168-170. [M.kr.: 06B] 

[Aut. ind.: 1,000] 
 

 

 

10. [P2c] Mickevičienė, Danutė (Marijampolės kolegija). Studentų tradicijų kaita Marijampolės 

pedagoginėje mokykloje/edukologijos ir socialinio darbo fakultete // Švietimo ir kultūros sklaida: 

dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta 

mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. 

Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 202-207. 

[M.kr.: 05S] [Aut. ind.: 1,000] 
 

 

 

11. [P2c] Mickuvienė, Vida (Marijampolės kolegija). Marijos Pečkauskaitės - Šatrijos Raganos 

sklaida Marijampolėje: "Žiburio" mergaičių progimnazija ir Marijampolės kolegijos ESD 

fakultetas // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė 

mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, 

Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. 

ISBN 9789955645344. p. 208-213. [M.kr.: 05S] [Aut. ind.: 1,000] 
 

 



    

 

12. [P2c] Morkūnienė, Aušra (Marijampolės kolegija). Muzikos mokytojo rengimo aktualijos // 

Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-

praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, 

Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. 

ISBN 9789955645344. p. 234-242. [M.kr.: 07S] [Aut. ind.: 1,000] 
 

 

 

13. [P2c] Murauskienė, Alė (Marijampolės kolegija). Praktikos modelio kaita pedagogų rengimo 

pertvarkos kontekste // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: 

respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 

2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. 

ISBN 9789955645344. p. 243-248. [M.kr.: 07S] [Aut. ind.: 1,000] 
 

 

 

14. [P2c] Pūstelninkas, Rimtautas (Marijampolės kolegija). Nuotolinės studijos Marijampolės 

kolegijoje // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė 

mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, 

Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. 

ISBN 9789955645344. p. 249-255. [M.kr.: 01P] [Aut. ind.: 1,000] 
 

 

 

15. [P2c] Traškevičius, Kęstutis (Marijampolės kolegija). Kai kurie akademinio bendradarbiavimo 

galimybių pasienio regione aspektai // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir 

dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo 

Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : 

Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 294-298. [M.kr.: 05S] 

[Aut. ind.: 1,000] 
 

 

 

16. [P2c] Valaitienė, Dalija (Marijampolės kolegija). Naujausių informavimo priemonių naudojimas, 

efektyviai mokant vokiečių kalbos // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties 

iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 

90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos 

leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 303-307. [M.kr.: 04H] [Aut. ind.: 1,000] 
 

 

 

17. [P2c] Vasylienė, Nijolė (Marijampolės kolegija). Meno pedagogika - profesinės raiškos ir 

gyvenimo pašaukimo dalis // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties 

iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 

90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos 

leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 308-320. [Duomenų bazės: Business Source 

Complete] [M.kr.: 03H] [Aut. ind.: 1,000] 
 

 

 

18. [P2c] Vilkienė, Vida (Marijampolės kolegija). Mokytojų rengimo tarptautiškumas ir 

tarptautinimas edukologijos ir socialinio darbo fakultete, priimant dabarties iššūkius ir atsiliepiant 

į globalizaciją // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: 

respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 

2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos 

centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 338-342. [M.kr.: 07S] [Aut. ind.: 1,000] 
 

 

 

19. [P2c] Vosylienė, Edita (Marijampolės kolegija). Globotinių paruošimo savarankiškam gyvenimui 

aktualijos // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė 

mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, 

Marijampolė: straipsnių rinkinys, 2009. ISBN 9789955645344. p. 352-358. [M.kr.: 07S] [Aut. 

ind.: 1,000] 
 

 



     

 

20. [P2c] Žemaitis, Kęstutis (Marijampolės kolegija; Vytauto Didžiojo universitetas). Tikybos 

pamokų efektyvumo problematika Lietuvos bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose // Švietimo 

ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė 

konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: 

straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 

9789955645344. p. 361-367. [M.kr.: 02H] [Aut. ind.: 0,500] 
 

 

  

  
 

 


