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KRISTINA GRIGAITĖ-BLIŪMIENĖ 

 
GYVENIMO APRAŠYMAS 

CURRICULUM VITAE 

Pildymo data: 2021 12 20 

Asmeninė informacija  

Vardas, Pavardė Kristina Grigaitė. 

Adresas Maironio 14, 53258, Garliava, Kauno rajonas, Lietuva 

Telefonas +370 37 56 13 73+370 611 32 126 (mob.) 

El. paštas platinakg@gmail.com, kristina.grigaite.bliumiene@gjlg.lt;  kristina.grigaite-bliumiene@ktuprogimnazija.lt 
Tautybė  

Gimimo data Lietuvė, 

2021-09-01- iki dabar KTU Vaižganto progimnazijos pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja 

metodininkė 

2021-09-01-iki dabar Garliavos Juozo Lukšos Gimnazija, neformaliojo ugdymo mokytoja, projektų 

vadovė 

 2020-09-04—2021-01-31  Kauno Kolegija, Modulio lektorė rengianti įsivertinimą, kalbų lygio 

kompetencijų pagal EU metmenis nustatymą, mokymai užsieniečiams, Erasmus studentams 

Darbo patirtis  2018-09-07 –2021 08 31 Garliavos Juozo Lukšos Gimnazija anglų kalba  

2018 -10 -04 iki dabar KŠIC mokymai suaugusiesiems, lektorė rengianti įsivertinimą, kalbų lygio 

kompetencijų pagal EU metmenis nustatymą  

2018-09-01- iki dabar Socialinių mokslų kolegija, Kaunas 

2015- iki dabar IVP (individuali veikla pagal pažymą) Vertimai ir Mokymai 

Pedagoginio darbo 

patirtis 

2015-11-09 – iki dabar Kalba Lt mokymai suaugusiesiems ir vaikams 

Dėstytoja: anglų kalba  

2012-09-2013-06 Lietuvos Sporto Universitetas 

Dėstytoja: Metodologija, Turizmo įmonių adminstravimas, Tarpkultūrinė komunikacija 

Data 2009-03 -2017-12-31    

Įstaigos pavadinimas Vilniaus kooperacijos kolegija, VKK Suaugusių Švietimo Centras   

Pareigos (nurodyti 

dėstytus dalykus) 

Lektorė: anglų kalba A1-C2 lygiai, Tarptautinė Ekonomika, Pardavimų Valdymas, Baltijos šalių 

ekonomika ir verslo aplinka, suaugusių mokymas, mokymai užsieniečiams, Erasmus studentams. 

 2004-09 – 2013-06 

 V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla (Kauno Verslo Kolegija anksčiau), nuolatinių ištęstinių 

studijų programų studentų mokymas, suaugusių mokymas pagal BDP projektus 

 Lektorė: anglų kalba A1-C2 lygiai 

 1994—2007, 2017-2018 

 Anglų kalbos mokytoja vidurinėse mokyklose, gimnazijose 

  

Praktinio darbo patirtis   

 1995-02-iki dabar 

Kvalifikacijos kursai, konsultacijos ir papildomas vaikų ir suaugusių  mokymas  

 

1996-iki dabar 

Individuali A.Seniūnienės įmonė 

Anglų kalbos vertėja 

Vertimai anglų-lietuvių, lietuvių – anglų 

  

2012 – 2013 metai 

Vilniaus Kooperacijos Kolegija 

Darbas projekte Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-067 „Vilniaus kooperacijos kolegijos studijų 

programų atnaujinimas ir tarptautiškumo didinimas“. 

mailto:platinakg@gmail.com
mailto:kristina.grigaite.bliumiene@gjlg.lt
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Pareigos projekte: ekspertas. 

Finansavimo šaltinis: projekto „Vilniaus kooperacijos kolegijos studijų programų 

atnaujinimas ir tarptautiškumo didinimas“ 2012-03-28 finansavimo ir administravimo 

sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-067. 

Vilniaus Kooperacijos Kolegija 

Darbas projekte Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-005 „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų 

formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo 

tinkle“ įgyvendinant projekto veiklą Nr. 1.1.1.3 „Sukurti NSŠ sistemoje įgytų kompetencijų 

vertinimo metodikas“ (Vilniaus kooperacijos kolegija -  projekto partneris, projekto vykdytojas – 

V. A. Graičiūno aukštąja vadybos mokykla).  

Pareigos projekte: ekspertas. 

Finansavimo šaltinis: projekto „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo 

sistemos parengimas ir įgyvendinimas aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo tinkle“ 2012-03-28 

finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-005.  

 
2010-iki dabar  

UAB „Interpretum“ 

Vertimai anglų-lietuvių, lietuvių – anglų 

 

2005-07-2005-08 

 Individuali L.Blažienės įmonė  

‚Baltijos Verslo Studija“ 

 Anglų kalbos vertėja  

 Vertimai anglų-lietuvių, lietuvių anglų 

  

 1994-1996 

 AB Inkaras 

 Personalo skyriaus darbuotoja, Marketologė, Ekonominstė 

 Darbas su žmonėmis, mokslinių tyrimų sritis, tarptautiniai edukaciniai projektai 

  

Išsilavinimas  

Datos 1993-1996 

 

Lietuvos-Amerikos Biznio kolegija prie Pensilvanijos Universiteto 

Verslo organizavimas ir administravimas 

 

1997-2002 

Organizacijos, kurioje 

įgytas išsilavinimas, 

pavadinimas, tipas 

Kauno Technologijos Universitetas, Ekonomikos ir Vadybos Fakultetas 

Įgyta kvalifikacija Ekonomikos ir vadybos bei regionų plėtros bakalauras 

  

2002-2004 

 Vilniaus Pedagoginis Universitetas 

 Anglų kalbos filologija aukštasis universitetinis išsilavinimas 

  

 2002-2004 

 Kauno Technologijos Universitetas, Socialinių Mokslų Fakultetas, Edukologijos Institutas 

 Edukacinės Informacines komunikacinės technologijos, Edukologijos magistro laipsnis 

  

 2004-2005 

 Vilniaus Pedagoginis Universitetas 

 Anglų kalbos filologija, anglų kalbos filologijos bakalauras 

 

2018-2022 

Lietuvos Sporto Universitetas 

Edukologijos krypties jungtinė doktorantūra 
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Kvalifikacijos kėlimas   

Datos 2010-03-05 

Organizacijos 

pavadinimas, vieta 

„Anglų kalbos raidos tendencijos ir naujoviški mokymo metodai“ 

Renginio pavadinimas ir 

tipas 

4-oji tarptautinė konferencija „Daugiakalbystė ir kūrybiškumas: teorija ir praktika“, 

 2010-05-21 

 

 'Naujų technologijų integravimas į kalbų dėstymą' 

 Edvardo De'Bonos mąstymo programa 

  

 'Informacinių sistemų apsauga'-'Inovatyvus praktinių įgūdžių ugdymas tęstinėse studijose' 

 Virtuali mokymo aplinka Moodle 

 Respublikinis Edukacinis seminaras Kalbų diena 

 VKK 

 Projektas ‘Mokymasis visą gyvenimą‘ VP1-2.2.-ŠMM-07-K "Studijų kokybės gerinimas, 

tarptautiškumo didinimas', 9 dienos 

 Latvijos aukštojo mokslo sistema. Suaugusiųjų mokymo ir švietimo plėtros galimybės aukštojoje 

mokykloje/ Latvija 

 2011-01-14  

 2011-03-18 

 „Anglų kalbos mokymo bei mokymosi tendencijos-nauji iššūkiai ir perspektyvos“, 

 2011-04-08 

 Oksfordo Universiteto konferencija 

 2011-04 

 Tarptautinė konferencija Austrijoje „Tikslo nusistatymas, motyvacija ir planavimas“, 

 ES aukštojo mokslo pripažinimas ir galimybės 

 Studijų tarptautiškumo didinimas, jų kokybės gerinimas 

 Tarptautinių studijų organizavimas, patirtis ir ypatumai ES šalių aukštosiose mokyklose 

 Studijų organizavimo inovacijos, skatinančios užimtumą ir mokymąsi visą gyvenimą  

 2011-06-03 

 Profesinės kalbos mokymo ir besimokančiųjų kompetencijų vertinimo aspektai“, 

 2011-06-11 Mokymai apie kompetencijomis (mokymosi pasiekimais) grindžiamų studijų programų 

kokybės parametrų integravimą į vidinę VKK studijų kokybės vadybos sistemą 

 2011-06-29 Mokymosi metodų inovacijos, jų taikymas ES šalių aukštosiose mokyklose 

 2012-11-2013-02 Neformaliojo suaugusių švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimas ir 

pripažinimas 

 2012-12-06 Lietuvos Sporto Universiteto Tarptautinė Konferencija: sporto ir laivalaikio vadyba: 

tendencijos ir iššūkiai (Skaitytas tezių pranešimas tema: Tarpkultūrinės Komunikacijos Kompetencija 

Turizmo sektoriuje 

 2013-01-03 – Mokymai Elektroninių mokymosi modelių kūrimas ir teikimas 

 2016-02-12 – „Individualiosios psichologijos požiūris į vaikų psichologiją. Kaip motyvuoti save ir 

vaikus, kad galima būtų draugiškai siekti norimų rezultatų“ 

 2017-02-01 2017-02-15 Skaitytas pranešimas nuotolinėje respublikinėje metodinėje valandoje  

„Teacher to teacher 2017“ 

 2017-02-08- UAB „Šviesa“ Mokymo centro ir leidyklos „Macmillan education“ organizuotoje 4 akad. 

val. konferencijoje anglų kalbos mokytojams  

„Teaching – and Learning – English with the Brain in Mind“ 

 2017-02-23 –Pearson Professional Development Programme „Hearts and Minds for Effective 

Education“ Wider World Day (3 akad.val) 

2017-03-16 – Oksfordo universiteto leidyklos seminaras „Challenging students“ Kaune (4 akad. val.) 

 2017-04-05 organizuota 2017-03-01  2017-03-31 Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos mokinių 

dalyvavimas Tarptautiniuose edukaciniuose kursuose „Olympis 2017 Pavasario sesija“ 

 2017-04-21 Skaitytas pranešimas „Olimpinių ir parolimpinių vertybių ugdymas septintokų anglų 

kalbos pamokose (Kauno Jono Pauliaus II gimnazija L.Steponkienė, K.Grigaitė) 2017-03-30 

respublikinėje mokytojų ir mokinių kūrybinių bei tiriamųjų darbų konferencijoje „Mano Olimpas“ (4 

akad val) 

 2017-04-21 Skaitytas pranešimas Vilniaus Lietuvių namų tarptautinėje mokytojų konferencijoje 

„Etnokultūros veiklų integravimas į įvairių dalykų pamokas tema - "Etninė kultūra 7-oko akimis anglų 

kalbos pamokose“  (6 akad.val) 

 2017-04-28 - Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos anglų kalbos mokytoja, IVP vertėja, UAB „Kalba 

Lt“ dėstytoja Kristina Grigaitė, 2017 m. kovo 16, 24 ir 30 dienomis skaitė po 2 akad. val. (viso 6 
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akad.val.) kvalifikacijos tobulinimo paskaitą tema „ARE YOUR STUDENTS PEACHES OR 

COCONUTS? HOW TO DEAL WITH THAT THROUGH TEACHING?“, Alytaus, Marijampolės, 

Klaipėdos miestų ir rajonų anglų kalbos mokytojams. 

 2017-05-15 – Tarptautinė mokinių ir jų mokytojų mokslinių, tiriamųjų, kūrybinių darbų konferencija 

(6 akad.val.) „Tiriam pasaulį atrandam save. Skaitytas pranešimas: Lietuvių ir anglų kalbos 

tarpmokyklinis projektas „Pasaulio šalių pažinimas 6-oko ir 7-oko akimis integruotose lietuvių ir 

anglų kalbos pamokose“ (E.Bogatyriovienė (Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla, 

K.Grigaitė Kauno Pauliaus II gimnazija) 

 2017-08-24 – Speaking personally-development of spoken communication skills. Sound and vision-

songs and video in the classroom Kalbos ir Pearson bendras seminaras anglų kalbos mokytojams 

(5val) 

2017-09-21 –Tarptautinė kūrybinė iniciatyva „Visi kartu“ 

2017-09-26- Kūrybinis iššūkis „Kiek žingsnių gali nueiti per 100 sekundžių“ 

2017-10-28- „Šalies mokinių pradedančiųjų turnyras“, (10val) 

2017-11-03- Tarptautinė užsienio kalbos mokytojų konferencija „Užsienio kalbos mokymo (si) 

iššūkiai ir gerosios patirtys“ šiuolaikinė mokinių karta ir (kon)tekstas, kurioje skaitytas pranešimas 

tema „Tarpmokyklinio integruotų lietuvių ir anglų be  

IT pamokų ciklo metodinės rekomendacijos „Sustabdyta akimirka. Dienoraštis“. ( 6 akad. val.) 

2017-12-1/3 – Seminaras „Individualios mokinio pažangos stebėsena ir įsivertinimas“, (18 akad.val) 

2017-12-05 – Antikorupcinių debatų turnyras „Korupcija išnyks ateities Lietuvoje“ (6 akad.val) 

2017-12-11 –Antikorupcinių debatų turnyro finalas „Korupcija išnyks ateities Lietuvoje“ (6 akad.val) 

2017-12-15-Muzikinių filmukų konkursas „Ziburys“ Music Awards 2017“, (6 akad.val) 

2018-12-23- Nacionalinis Debatų Čempionatas anglų kalba, Vilnius  (12val) 

2018-03-07-iki dabar „Tarpkultūrinės Komunikacijos Įgūdžių Tobulinimas ir jų Integravimas 

Anglų Kalbos Pamokose“ /International Project between Lithuanian Schools and VDU „World 

Univeresities to Schools“ vadovė ir koordinatorė 

2018-03-20/24 Tarptautinė anglų kalbos mokytojų konferencija „Teacher to Teaacher 2018“-skaitytas 

pranešimas ar atliktas kitų pranešimų vertinimas  

2018-04-13/14 Respublikinio anglų kalbos konkurso (9-10 klasių) olimpiados žodžiu ir raštu darbų 

vertintoja 

2018-04-21 „Jesus Cup 2018“ debatų turnyras anglų kalba „This house would ban religious schools“ 

(6 val) (parengti mokiniai) 

2018-04-27 „Daugiakalbystės kompetencijų tobulinimas: tyrimas ir patirtys“, (6 akad.val) 

2018-05-07 Respublikinė integruota mokinių aplinkotyros-anglų kalbos konferencija „Atgal į gamtą“ 

(6akad.val) (parengti mokiniai) 

2018-05-08  13.00-16:00 Final International E-Conference  under the Project „World Universities to 

Schools“– 4 akad. val. (projekto mokyklų mokytojams ir VDU tarptautinių studijų studentams) 

(parengti mokiniai) 

2018-06-04  2018 06 04 -  12.00-15.00 Final International E-Conference  under the Project „World 

Universities to Schools“– 4 akad. val. (projekto mokyklų mokytojams, mokiniams ir VDU tarptautinių 

studijų studentams) 

 (parengti mokiniai) 

2018-10-24 

Tarptautinė VDU konferencija ,,MIL EDUCATION IN THE BALTIC 

COUNTRIES: FROM POLICY TO PRACTICE“, “– 4 akad. val., VDU 

2018-11-06 

“Koks yra suaugusio vaidmuo paauglio gyvenime?”, 6 akad. val, Kauno rajono švietimo centras 

2018-11-20 

Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros ir Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio 

direktorato Lietuvių kalbos departamento seminaras kalbų mokytojams “Vertimas kaip kalbos 

mokymo (si) priemonė”, 6 akad. val, VDU 

2019-02-18  

Suaugusių įtaką vaikų motyvacijai ir pasirinkimui, 6 akad.val, Kauno rajono švietimo centras 

2019-02-21 

Together-Inspire, Empower, Archieve, 4 akad.val, Pearson Training Department 

2019-02-21 

Efektyvaus mokymosi strategijos pamokose, 6 akad.val, VIKC 

2019-03-08 

Enhancing Learner autonomy in the Classroom, Lecturer Marty Clarke, 4 akad.val, OUP atstovybė 

LT, LAKMA 

2019 04 08-2019 04 11 

Academic writing in English workshop, Dr.Devora Hellertein, Head of the EAP Department, 6 

akad.val, LSU 

2019-04-16 
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Mokymosi ugdymosi pasiekimų gerinimo kryptys, 6 akad. val, Kauno rajono švietimo centras 

2019-04-25 

II respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų užsienio kalbų mokytojų konferencija „Daugiakalbystės 

kompetencijų tobulinimas: tyrimai ir patirtys ir tobulino užsienio kalbų ir tarpkultūrinio pažinimo 

kompetencijas, 5 akad. val, VDU 

2019-04-26 

Sports science for sports practice, teacher training and health promotion, 6 akad.val, VDU, LSU, 

 Lietuvos Olimpinė akademija prie Baltijos šalių sporto draugijos 

2019-05-03 

Tarptautinė projekto „World Universities to Schools“ konferencija „Tolerancija kitoms kultūroms ir 

tarpkultūrinė komunikacija“, 6 akad. val, Kauno rajono švietimo centras, GJLG 

2019-05-14 

I-IV gimnazijos klasių mokinių respublikinė konferencija „Kelias į laisvę“, 6 akad. val, Kauno rajono 

švietimo centras, GJLG 

2019-05-15 

Tarptautinė mokslinė praktinė konferencijoje „Mokykla visiems: tarptautinių projektų teorija ir 

praktika“, 6 akad.val, KPKC 

2019-06- 11,13, 17, 18, 20, 25, 27 

Žinių ir inovacijų perdavimo departamentas  

Mokymai LSU dėstytojams  

Matematinės statistikos metodų taikymas socialinių ir biomedicinos mokslų tyrimuose, 14 akad.val, 

LSU 

2019-06-17 

„Šiuolaikinės pamokos didaktiniai aspektai: pamokos efektyvumas, ugdymo diferencijavimas, 

mokinių pažangos užtikrinimas“, 6 akad. val, Kauno rajono švietimo centras, GJLG 

2019-07-01 - 2019-07-05 

“Mokslinio teksto rašymas: būdai ir iššūkiai”, 40 akad.val, VDU, 2 kreditai 

2020-11-26 Tarptautinė projekto „World Universities to Schools“ konferencija „Menas ir Kultūra 

pasaulyje tarpdisciplininiu aspektu“ 

2020-05-15 Tarptautinė projekto W„orld Universities to Schools“ konferencija Tarptautinė projekto 

„World Universities to Schools“ konferencija 

 

2021-08-25 Projekto “eTwinning” nacionaliniai 

apdovanojimai 2021 

Švietimo mainų 

paramos fondas 

Nr.587 6 

aka

d. 

val 

2021-10-08 “Ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje 

mokykloje” (2021 metų spalio  6 ir 8 

dienomis) EDSTART ŠIAULIAI 2021 

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

švietimo centras 

Nr.146545 12 

aka

d. 

val 

2021-10-19 Hibridinio ugdymo organizavimas, 

pamokos elementai ir šiuolaikiniai 

mokymo metodai 

Klaipėdos miesto 

pedagogų 

švietimo ir 

kultūros centras 

Nr.12403 12 

aka

d. 

va 

2021-10-30 Tarptautinė metinė e Twinning 

konferencija 2021 (2021 metų spalio 

mėn. 28-30 diena) 

e Twinning 

profesinio 

tobulėjimo 

renginys 

- 15 

aka

d. 

va 

2021-11-10 Mokytojų bendruomenės parengimas 

diegti atnaujintą UT mokykloje 

KŠIC Nr.VB-

2021-0390 

6 

aka

d. 

val 

2021-11-24 Goethe’s instituto nuotolinė paskaita 

“Atnaujinti bendrieji kalbų metmenys: 

poveikis užsienio kalbų pamokoms 

European 

Language 

Competence, 

Vokietija su 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo, mokslo 

ir sporto 

ministerija 

Nr.21-5841 2 

aka

d. 

val 

2021-11-24 TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ- 

PRAKTINĖ KONFERENCIJA 

Lazdijų švietimo 

centras 

tikslinama tiksl

ina
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„Mokymuisi palankios aplinkos įtaka 

asmeninei 

ūgčiai“ (vesti 2 akad.val tarptautiniai 

mokymai- „Turtingos mokymosi 

aplinkos projektuose ir jų 

reikšmingumas mokinio ir mokytojo 

asmeninei ūgčiai” 

 

ma 

2021-11-25 Tarptautinė konferencija 

„Įtraukiojo ugdymo įgalinimas per 

mokymąsi komandoje“ 

Organizuota konferencija, skaitytas 

pranešimas anglų/lietuvių kalbomis 

“Įtraukiojo mokymo/si įgalinimas per 

vertybinių nuostatų formavimą 

tinklaveikoje tarp VDU užsienio 

studentų ir mokyklų projektų narių"” 

KŠIC tikslinama tiksl

ina

ma 

2021-03/12-01 

2021 -10-18 

/10 20 

NŠA išorinių vertintojų mokymai 

 

Išorinio vertinimo stažuote X 

mokykloje,  

NŠA  

 

 

Nr. 09.2.1.-

ESFA-V—

706-03-

0001 

 

80 

aka

d. 

val 

3 

dien

os 

2021-12-09  Projektinis, probleminis, patirtinis 

mokymas(is). Taikymo nuotoliniame 

ugdyme scenarijai 

KŠIC tikslinama tiksl

ina

ma 

 

 

Kvalifikacijos 

tobulinimo vizija 3 

metams  

 

 

Doktorantūros studijos 

(edukologijos, dėstomo 

dalyko, kitos) 

Užbaigti doktorantūros studijas edukologijos srityje, LSU 2024.  

Praktinio patyrimo verslo 

pasaulyje įgijimas (pagal 

dėstomą dalyką) 

Mokymai 

Dėstomi dalykai: nuo 2004 metų iki dabar. Tarpkultūrinė Komunikacija AVM ir LSU; dėstyta IKT 

taikymas ankstyvajame mokyme pedagogams VPU, anglų kalbos (bendrosios ir verslo anglų kalbos 

A1-C1) kursai įmonėse suaugusiems: PEIKO Lietuva, ASU Baltija, NPPSS, KPKC 

 

Stažuotės užsienyje  2012- 1 savaitės  stažuotė Olandijoje, žinių  tarpkultūrinės komunikacijos srityje tobulinimas, 2012 11 

12- 2012 11 16 stažuotė Savonijos Taikomųjų Mokslų Universitete Suomijoje, stažuotė Jonkopinko 

Universitete, Švedijoje – Tarpkultūrinė komunikacija. 

2018 06 18-2018 06 20 

„Mokinių pasiekimų vertinimas formaliajame švietime: Lenkijos mokytojų patirtis. 26 akad.val. 

Programa vykdoma ne Lietuvos Respublikoje 

 

Kita (užsienio k. 

mokymasis, IT žinių 

tobulinimas, dalyko 

teorinių žinių 

tobulinimas) 

Planuoju išmokti vokiečių kalbą. 

Planuoju dalyvauti seminaruose dėstomų dalykų srityse 

 

  

Asmeniniai, techniniai 

įgūdžiai ir 

kompetencijos 

Vairuoju automobilį, vedu marketingo plano pristatymus, ekologiškų produktų pristatymus, 

fotografuoju, organizuoju ir vedu renginius, rašau moksline tematika edukologijos srityje. 

 

Gimtoji kalba 

 

lietuvių 

Kita kalba(-os)   anglų, rusų,  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas 
žodžiu 

Klausymas Skaitymas 
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Anglų Kalba  
C2 

Profesionalu
s 

C2 
Profesionalu

s 
C2 

Profesionalu
s 

C2 
Profesionalu

s 
C2 Profesionalus 

Rusų Kalba  C1 Pažengęs C1 Pažengęs B2 Pažengęs C1 Pažengęs A2 Iki Pažengęs 

Vokiečių Kalba  A1 Pradinis A1 Pradinis A1 Pradinis A1 Pradinis A1 Pradinis 

  

Socialiniai įgūdžiai ir 

kompetencijos  

Psichologinės žinios dirbant su mišria auditorija 
 

  

Organizaciniai 

sugebėjimai ir 

kompetencijos 

Retorikos menas, renginių vedimas. VKK – Tarptautiškuma raiška 2010, 2011, 2012 

Tarptautinio projekto „World Universities to Schools“ koordinavimas, konferencijų projekto tematika 

organizavimas 2017-2018, 2018-2019 

 

  

Atlikti ir sėmingai 

įgyvendinti projektai ir 

su jais susiję straipsniai 

bei kt. įrodymai 

2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2. 

priemonė „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ Projekto SFMIS 

Nr.: BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0210, „Kompleksiškas ir sisteminis Lietuvos kolegijų dėstytojų 

kompetencijų tobulinimas, gerinant studijų kokybę ir didinant jų tarptautiškumą“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-

07-K-01-004) A1 ir B1 lygio anglų kalbos kursų vedimas VKK dėstytojams (15 žmonių). 

„Mokymo paslaugų pagal formaliojo profesinio mokymo programas pirkimo Europos socialinio fondo 

finansuojam projektui „Parama užimtumui ir mobilumui“, Anglų kalbos kursai virėjams 

(suaugusiems) 

Išduotos pažymos ir pažymėjimas 

  

Konsultacinė veikla  Konsultuoju studentus anglų kalbos dalyko, Pardavimų valdymo, Tarptautinės ekonomikos . 

Ekonominių socialinių  tyrimų metodologijos, Tarpkultūrinės komunikacijos dalykų srityse 

  

Vadovėliai, programos, 

mokymo priemonės 

 

 

 

 

Publikacijos 

 

 

 

Grigaitė K. Anglų kalbos kurso medžiaga. VKK Moodle, 2010-2011 

Grigaitė K. B1 virtualus anglų verslo kalbos modulis, 2013 -02- 2013-06 

 

Grigaitė, K. (bendraautorė). (2016).  Laisvalaikio pagrindai. Vadovėlis universitetams. LSU, (psl.14-

25) 

 

Grigaitė, K. (2004). IKT galimybės formuojant pozityvų šiuolaikinės mokyklos įvaizdį. Socialinių 

mokslų virsmas kuriant žinių visuomenę. 2-osios studentų mokslinės konferencijos medžiaga (psl.35-

40). KTU, Socialinių Mokslų fakultetas, Kaunas. Technologija. 

 

Grigaitė, K., Patackienė, N. Sėkmingos verslo partnerystės prielaidos logistikoje (2011)  (Vilniaus 

Kooperacijos Kolegija). Mokslinių straipsnių žurnalas: Profesinės studijos: teorija ir praktika 2011/8. 

Šiaulių valstybinė kolegija. Šiauliai. 

 

Grigaitė K., Fominienė V.B. (2012/6-7 gruodžio mėn). Tarpkultūrinė komunikacijos kompetencija 

turizmo sektoriuje) (LSU). International scientific conference „Sports and leisure management: 

tendencies and challenges. Book of abstracts (pp.32). LSU, Kaunas 

 

Švagždienė B., Grigaitė, K, E. Jasinskas (2014/1-5),  Assessment of service skills in the companies 

providing with leisure facilites: research in customer approach. Lase Journal of Sport Science, 

(pp.14-27), Latvia 

 

Grigaitė-Bliūmienė K, Malinauskas (2019 04 25/6). Sport values of young athletes. 12th Conference 

of Baltic Society of Sports Sciences „Sports Scicence for Sports Practice, (Abstract)  

 

Grigaitė-Bliūmienė (2020). Vertybės sporte. „Scientific Research in Education“, Kaunas. 

(straipsnis recenzuotas, patvirtintas ir atiduotas spausdinimui). 

 

Lietuvos sporto universiteto bei Marijampolės kolegijos organizuota tarptautinė mokslinė-

praktinė konferencija „Teorija ir praktika: aktualijos bei perspektyvos – 2020“ (Kaunas, online, 

2020 m. gegužės 21 d.)  tezių rinkinys, Kaunas: LSU, Marijampolės kolegija. 

 

Konferencijos 

 

 

 

Grigaitė, K. (2004). IKT galimybės formuojant pozityvų šiuolaikinės mokyklos įvaizdį. Socialinių 

mokslų virsmas kuriant žinių visuomenę.  Pranešimas skaitytas 2-osios studentų mokslinė 

konferencija  
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Pomėgiai, kita 

informacija  

 

Tarptautinė praktinė mokslinė konferencija „Mokslo ir verslo dermė", 2009-04-02. (Vilniaus 

kooperacijos Kolegija, Konferencijos organizacinio komiteto narė) 

 

Grigaitė, K., Patackienė, N. Sėkmingos verslo partnerystės prielaidos logistikoje (2011)  (Vilniaus 

Kooperacijos Kolegija). Pranešimas skaitytas Šiaulių valstybinės kolegijos organizuotoje dėstytojų, 

studentų ir socialinių partnerių tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje „Verslas, studijos ir 

aš“ 

 

Respublikinė studentų mokslinė praktinė konferencija "Studentų projektinė veikla formuojant jų 

profesines kompetencijas", 2012-03-09. (Vilniaus kooperacijos Kolegija, Konferencijos organizacinio 

komiteto narė) 

 

Grigaitė K., Fominienė V.B. (2012/6-7 gruodžio mėn). Tarpkultūrinė komunikacijos kompetencija 

turizmo sektoriuje) (LSU). Pranešimas skaitytas: International scientific conference „Sports and leisure 

management: tendencies and challenges.  

Tarptautinė mokslinė konferencija „Studijų tarptautiškumo problematika studentų, dėstytojų, 

darbdavių požiūriu“, 2013-05-28. (Vilniaus kooperacijos Kolegija, Konferencijos organizacinio 

komiteto narė) 

Grigaitė-Bliūmienė, Romualdas Malinauskas (2019). 12th Conference of Baltic Society of Sports 

Sciences „Sports Scicence for Sports Practice, Teacher Training and Health Promotion, 2019-04-26 

(LSU, poster) 

Grigaitė-Bliūmienė (2019). 3-ioji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija. III-ji 

edukologijos doktorantų konferencija, 2019 10 11-12 (Dalyvė, skaičius pranešimą „Values in Sports“. 

Grigaitė-Bliūmienė (2019). Vertybių samprata sporte 2019. Švietimo politika kultūriniuose 

kontekstuose: transformacija ir/ar transmisija“ VU tarptautinė konferencija 2019m. lapkričio mėn 

7-8 d (Vilnius, Lietuva). Skaitytas pranešimas tema (anglų kalba.) 

 

Vytauto Didžiojo universiteto ir Kauno r. J. Lukšos gimnazijos tarptautinė konferencija „Menas 

ir kultūra pasaulyje tarpdisciplininiu aspektu“ pagal tarptautinį projektą „Tarpkultūrinės 

komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“. 

2019 m. lapkričio 26 d. (Kaunas, Lietuva). Skaitytas pranešimas tema (lietuvių k.) “Vertybių 

ugdymas mokykloje meno aspektu”. 

Vytauto Didžiojo universiteto ir Kauno r. J. Lukšos gimnazijos tarptautinė konferencija „Eko 

menas ir kultūra pasaulyje tarpdisciplininiu aspektu“ pagal tarptautinį projektą „Tarpkultūrinės 

komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“. 

2020 m. gegužės 26 d. (online, Tarptautinis). Skaitytas pranešimas tema (anglų k.) “Vertybių 

ugdymas projekte E Twinning WUS. 3 metų patirtis”. 

Lietuvos sporto universiteto bei Marijampolės kolegijos organizuota tarptautinė mokslinė-

praktinė konferencija „Teorija ir praktika: aktualijos bei perspektyvos – 2020“ 2020 m. gegužės 

21 d. (Kaunas, Lietuva). Pristatytas posteris „Sporto vertybių konfigūracija: vertybių 

saistymo aspektas“. Skaitytas pranešimas (lietuvių kalba) 

 
 

 

Knygos dėstomų ir studijuojamų dalykų (sporto vertybių) tematika bei sėkmingo ir pozityvaus verslo, 

tinklinės  

rinkodaros srityse, kelionės, renginių organizavimas ir vedimas 

 

 

 


