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2016-08-25 – DABARTINIS

Mokyklos direktoriaus pavaduotojas
Šiaulių „Sandoros“ progimnazija
Progimnazijos bendruomenės telkimas valstybinei švietimo politikai
įgyvendinti;

Mindaugas
MALCEVIČIUS
GIMIMO DATA:
1987-03-18

KONTAKTINIAI DUOMENYS
Pilietybė: lietuvis, -ė
Lytis: Vyras
Ežero g. 16-12., Šiauliai, null
76356 Šiaulių m., Lietuva
malcevicius@gmail.com
mindaugas.malcevicius@sand
ora.eu
(+370) 64847483
„Facebook“: https://
www.facebook.com/
mindaugas.malcevicius
„Viber“: Mindaugas
+37064847483

Progimnazijos vidinių dokumentų rengimas, jų įgyvendinimo kontrolė,
ugdymo procesų analizė, švietimo inovacijų diegimas, metodinė pagalba
pedagogams, švietimo įstaigos projektų koordinavimas ir kt.
Progimnazijos direktoriaus pareigų ėjimas mokyklos vadovui sergant,
išvykus į komandiruotę ar atostogaujant;
Lietuvių kalbos ir literatūros dėstymas 5-8 kl.;
Ugdymo karjerai išvykų mokiniams organizavimas, mokyklos SKU
kalendoriaus administravimas, dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus pasitarimuose dėl Šiaulių miesto
mokinių ugdymo karjerai sistemos tobulinimo, kūrimo, koordinuoju
mokyklos dalyvavimą projektinėse veiklose.
Švietimas / www.sandora.eu / Šiauliai, Lietuva
2019-10-01 – DABARTINIS – Lietuva

Lektorius, švietimo konsultantas
UAB „Šviesa“
Švietimo konsultanto veikla, skaitmeninių mokymo(si) priemonių
naudojimo ugdyme diegimas – seminarų vedimas įvairiose šalies
ugdymo įstaigose, švietimo centruose, internetiniai vebinarai, švietimo
bendruomenių konsultavimas dėl skaitmeninės mokymo(si) aplinkos
„EDUKA klasė“.
2014-05-03 – 2018-05-31

Lektorius, švietimo konsultantas
Ugdymo plėtotės centras (UPC)
Švietimo konsultanto veikla – seminarų vedimas įvairiose šalies ugdymo
įstaigose, švietimo centruose;
Akredituotos kelios seminarų programos UPC, Šiaulių r. Švietimo centre
– „Mokykla „debesyse“: skaitmeninių įrankių taikymo galimybės
ugdymo(si) procese“.
Programų tikslas – pedagogus supažindinti su naujausiomis
skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, padėti mokytojams pasiruošti
dirbti su naujausiomis technologijomis: planšetėmis, išmaniaisiais
telefonais, „Smart" lentomis, virtualiomis mokymo(si) erdvėmis,
skaitmeninėmis mokymo(si) priemonėmis.
Švietimas / https://www.upc.smm.lt/ / Vilnius, Lietuva
2014-02-01 – 2017-06-17

Žurnalistas, kalbos redaktorius, TV programų spaudai rengėjas
VšĮ „Šiauliai plius“, Šiaulių regiono savaitraštis „Šiauliai plius"
Kritinių, analitinių ir apžvalginių straipsnių rašymas apie Šiaulių miesto,
regiono ir Lietuvos aktualijas;
Ekonominių, politinių, kultūros problemų analizavimas,
kassavaitinės savaitraščio sporto rubrikos žurnalistas;
Pavaduojančio kalbos redaktoriaus, televizijos programų korektorius
funkcijų atlikimas;
Televizijos reportažų (socialinių apklausų) rengimas.
https://www.etaplius.lt/savaitrastis-etaplius / Šiauliai, Lietuva
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2012-09-02 – 2016-09-02

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, klasės vadovas
Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazija
Lietuvių kalbos ir literatūros dėstymas pagrindinio ugdymo, I-IV
gimnazinėse klasėse;
Vadovavimas klasėms;
Gimnazijos laikraščio „Griciukas" redaktoriaus pareigų atlikimas,
neformaliojo ugdymo organizavimas;
Valstybinių lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų vertintojas (NEC);
Gruzdžių gimnazijos Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės
pirmininkas, išrinktas į gimnazijos Darbo tarybą;
Nuo 2015 m. – Gruzdžių gimnazijos Metodinės tarybos pirmininkas,
gimnazijos projektų vadovas.
Švietimas / http://gruzdziai.siauliai.lm.lt/ / Šiaulių rajonas, Gruzdžių
miestelis, Lietuva
2012-02-02 – 2014-11-06

Akademinių straipsnių autorius
Akademinis žurnalas „Gimtasis žodis“
Akademinių straipsnių rengimas švietimo, literatūros kritikos tematika;
Darbas pagal autorines sutartis.
Vilnius, Lietuva
2011-12-05 – 2013-07-05

Literatūros, kultūros apžvalgininkas, žurnalistas
Dienraštis „Šiaulių kraštas“
Straipsnių rašymas apie Šiaulių miesto kultūros, literatūros renginius,
aktualijas;
Naisių vasaros teatro, Šiaulių dramos teatro spektaklių recenzijų
rašymas, premjerų aptarimas;
Darbas pagal autorinę sutartį su redakcija.
https://www.skrastas.lt/ / Šiauliai, Lietuva
2011-09-01 – 2012-08-31

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, klasės auklėtojas
Šiaulių rajono Šilėnų mokykla
Lietuvių kalbos ir literatūros dėstymas 5-10 klasėse;
Neformaliojo ugdymo organizavimas – žurnalistikos studijos;
Dalyvavimas mokyklos metodinėse, darbo grupėse;
Renginių organizavimas;
Vadovavimas klasei;
Mokytojų tarybos posėdžių sekretoriaus funkcijų atlikimas.
Švietimas / https://www.silenai.siauliai.lm.lt/ / Šiaulių rajonas, Lietuva
2011-06-17 – 2013-11-11

Žurnalistas-redaktorius
VšĮ „Šiauliai plius“, Šiaulių regiono savaitraštis „Šiauliai plius"
Kritinių, analitinių ir apžvalginių straipsnių rašymas apie Šiaulių miesto ir
Lietuvos aktualijas;
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Ekonominių, politinių, kultūros problemų analizavimas, tekstų rengimas;
Darbas pagal autorines sutartis.
https://www.etaplius.lt/savaitrastis-etaplius / Šiauliai, Lietuva
2009-09-01 – 2011-08-31

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
Telšių rajono Luokės vidurinė mokykla
Lietuvių kalbos ir literatūros dėstymas 5-12 klasėse;
Neformaliojo ugdymo organizavimas – žurnalistikos studijos;
Dalyvavimas mokyklos metodinėse, darbo grupėse;
Renginių organizavimas.
Švietimas / https://www.luoke.telsiai.lm.lt/ / Telšių r., Lietuva
2008-12-02 – 2009-09-06

Prekybos centro administratorius
UAB PALINK
Personalo darbo organizavimas;
Įmonės įvaizdžio formavimas, bendravimas su klientais, tiekėjais;
Prekybos centro apskaitos, marketingo tvarkymas;
Bakalėjos, mėsos, pieno, konditerijos, alkoholio ir kitų prekybos centro
skyrių vedėjų darbo koordinavimas, skyrių priežiūra;
Prekybos centro prekių inventorizacija;
Prekių užsakymai, rinkos analizė;
Darbas su kompiuterinėmis apskaitos, prekių užsakymo programomis,
sistemomis;
Prekybos centro direktoriaus pareigų ėjimas įmonės vadovui sergant,
išvykus į komandiruotę ar atostogaujant.
https://www.iki.lt/ / Šiauliai, Lietuva
2007-12-03 – 2008-12-01

Alkoholio skyriaus vedėjas
UAB PALINK
Darbų organizavimas skyriuje, vadovavimas komandai;
Prekių užsakymas, pirkimo-pardavimo analizė;
Darbas su tiekėjais ir klientais.
Šiauliai, Lietuva
2006-11-01 – 2007-12-03

Salės darbuotojas
UAB PALINK
Užtikrinti prekybinės salės tvarką, reguliuoti prekių judėjimą.
Šiauliai, Lietuva

IŠSILAVINIMAS IR MOKYMASIS
2010-09-01 – 2012-06-30 – Šiauliai, Lietuva

Literatūrologijos magistras
Šiaulių universitetas
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Aukštųjų mokyklų dėstytojas, gimnazijų ir bendrojo lavinimo mokyklų
mokytojas, specialistas, galintis dirbti švietimo ir kultūros institucijose,
kur reikalingas geras humanitarinis išsilavinimas (teatruose, redakcijose,
savivaldybių kultūros skyriuose).
Studijų sritis (-ys)

◦ Humanitariniai mokslai
EKS 7 lygmuo | www.su.lt

2011-09-01 – 2012-12-20 – Šiauliai, Lietuva

Pedagogo kvalifikacija
Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas
Pedagogo kvalifikacija.
EKS 5 lygmuo
2006-09-01 – 2010-06-30 – Šiauliai, Lietuva

Lietuvių filologijos bakalauras
Šiaulių universitetas
Kalbos tvarkytojas, leidyklų ir kitų įstaigų redaktorius, stilistas, reporteris,
literatūros ir kultūros apžvalgininkas.
EKS 6 lygmuo | www.su.lt

KALBŲ ŽINIOS
GIMTOJI KALBA (-OS): lietuvių kalba
KITA (-OS) KALBA (-OS):

vokiečių kalba
Klausymas
B1

Skaitymas
A2

Informacijos
pateikimas
žodžiu
B1

Bendravimas
žodžiu
A2

Rašymas
A2

Skaitymas
A2

Informacijos
pateikimas
žodžiu
A2

Bendravimas
žodžiu
A2

Rašymas
A2

Skaitymas
A1

Informacijos
pateikimas
žodžiu
A1

Bendravimas
žodžiu
A1

Rašymas
A1

anglų kalba
Klausymas
A2

ispanų kalba
Klausymas
A2

SKAITMENINIAI ĮGŪDŽIAI
Google Docs / MS Office user (Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft
PowerPoint) / Social Media / Excel / PowerPoint / Microsoft office
programos (Word excel powerpoint) / Facebook / Zoom / Microsoft
Windows
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PUBLIKACIJOS
Publikacijos
http://www.technologijos.lt/n/autorius?a=1723

VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS
Vairuotojo pažymėjimas: B

KONFERENCIJOS IR SEMINARAI
2019-12-02 – 2019-12-06 > – Graikija, Pirėjus

Evaluation and Quality Assurance in education and training
Training programme durdtion: 5 days / 30 hours
ECVET poinfs; 3.5
Thematic llnits:
Quality culture
Quatity ossuronce frameworks ond stsndards
rso 9oa1 / $o 2e9eo
Design af the evaluation framework
Dsta collection
Analysis and use of evalustion results
2020-01-10 – 2020-01-11 > – Lietuva

„EDUKA klasė“. Praktiniai patarimai.
https://www.eduka.lt/epaskaita/2020-01-eduka-klase-praktiniaipatarimai-mindaugas-malcevicius/

ORGANIZACINIAI ĮGŪDŽIAI
Organizaciniai įgūdžiai
Kelerius metus dirbau vadovaujamą darbą prekybos sektoriuje, šiuo
metu einu švietimo įstaigos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas.
Turiu patirties projektinėje veikloje. Turiu patirties dirbant su didelėmis
žmonių grupėmis, gebu vadovauti, organizuoti darbus, atsakingai žvelgiu
į man patikėtus uždavinius.

KOMUNIKACIJOS IR ASMENINIAI ĮGŪDŽIAI
Komunikacijos ir asmeniniai įgūdžiai
Vadovaudamasis principu, kad žmogus turi tobulėti visą gyvenimą, įgijau
literatūrologijos magistro laipsnį (su pagyrimu), turiu pedagogo
kvalifikaciją, švietimo konsultanto pažymėjimą, baigiau lietuvių filologijos
bakalauro studijas. Esu neabejingas mane supančiai aplinkai, todėl
skelbiu publikacijas akademinėje spaudoje, skaitau pranešimus
konferencijose, vedu seminarus šalies pedagogams, gebu užmegzti ryšį
su įvairaus amžiaus, skirtingų profesijų žmonėmis.
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KITI GEBĖJIMAI
Kiti gebėjimai
Skaitmeninių technologijų pritaikymas ugdyme, kasdieniame gyvenime,
daiktų internetas.
Krepšinis, žvejyba.

VALDYMO IR VADOVAVIMO ĮGŪDŽIAI
Valdymo ir vadovavimo įgūdžiai
Vadovavimas prekybos įmonei;
Vadovavimas ugdymo įstaigai;
Vadovavimas 96 sklypų bendrijai.
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