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Europass  
Gyvenimo aprašymas  

 
  

Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Vitalis Balsevičius 

Adresas(-ai) K.Korsako 35-8, Šiauliai, 78373 

Telefonas(-ai) (841) 511215 Mobilusis telefonas: +370 61518833 

El. paštas(-ai) vitalis.balsevicius@didzdvaris.lt, vitalis.balsevicius@gmail.com  
  

Pilietybė Lietuvos Respublikos 
  

Gimimo data 1961-08-28 
  

Lytis Vyras 
  

Šeimyninė padėtis Vedęs, žmona Jūratė Balsevičienė „Romuvos“ gimnazijos matematikos mokytoja 

Vaikai Sūnus -  Justas Balsevičius 

Pageidaujamas darbas ar 
profesinės veiklos sritis 

 

  

Darbo patirtis  
  

 Nuo 2010-02-17 iki šiol Šiaulių Didždvario gimnanazijos direktorius 
Nuo 2009-09-01 iki 2010-02-17 Šiaulių Didždvario gimnazijos ugdymo matematikos ir IT skyriaus 
vedėjas, laikinai einantis direktoriaus pareigas 

 2008 m. – 2009 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas 

 1996 m. – 2008 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

 1984 m. – 1996 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos ir informacinių technologijų mokytojas  
  

Išsilavinimas  
  

Datos Nuo 1979 iki 1984 m. 

Kvalifikacija Matematikas dėstytojas 

Pagrindiniai dalykai,  
 

profesiniai gebėjimai 

Matematika, ekonomika, psichologija, pedagogika 
 
Matematikos dėstymo metodika, IT metodų naudojimas, vadovavimas švietimo įstaigai 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

  Vilniaus Universitetas, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius 

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę 
arba tarptautinę klasifikaciją 

Švietimo ir mokslo ministro 2002-04-26 įsakyme Nr.754 „Dėl studijų, baigtų pagal vienpakopę aukštojo 
mokslo sistemą, prilyginimo atitinkamų pakopų nuosekliosioms studijoms" yra nurodyta, kad šios 
studijos prilyginamos magistro studijoms 

  

Kvalifikacijos kėlimas 
 

mailto:vitalis@dg.su.lt
mailto:vitalis.balsevicius@gmail.com
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Data, pažymėjimo numeris 

Dalyvauta 

2021-06-17 Nr. 4857 „Į švietimo tobulinimą orientuota vadybos kultūra“ V modulyje „Etatinio darbo 
užmokesčio modelio įgyvendinimas. Mokytojų darbo krūvio sandara, metinis veiklos įsivertinimas 
2021-03-30 Nr. 17970 ką turi žinoti viešojo sektoriaus subjekto vadovas organizuojant finansinę veiklą 
ir darbo santykius. 
2020-12-30 IB Professional Development Certificate of completion workshop Head of school –DP 
(Category1) 
2020-12-03 Nr. 139573. Apskaitos tvarkymas biudžetinėse įstaigose. 
2020-11-20 Nr.6.4-L-519. Kai teorija ir praktika susitinka: tarptautinio bakalaureato mokyklų Lietuvoje 
patirtys. 
2020-11-17 „Transparency Internacional“ „Dalyvaujamojo biudžeto forumas 2020“  
2020-10-08 „Saugesnio interneto ambasadoriaus veikla šiuolaikinėje mokykloje: bendruomenės 
telkimas, užtikrinant saugią elektroninę erdvę mokiniams“ 
2020-09-10 Nr. 1122 „Nuotolinis mokymas(is): darbas Microsoft Teams aplinkoje“ 
2020-04-30 Žmogaus saugos mokytojų įvadinio civilinės saugos mokymo programa. 
2020-01-17 Nr. SD-5 „STE(A)M modelis Lietuvos švietime: ar tikrai viskas taip paprasta?“ 
2019-11-29 „Erasmus+“ Programme‘s Startegic Partnerships project‘s „FabLab Cchoolnet: STAEM 
education and learning by Robotics, 3D and Mobiles technologies“ 
2015-12-10 Nr. 188830 Klaidos valdant įstaigos lėšas ir turtą. Mokinio krepšelio lėšų naudojimas 
2015-2016 metais 
2015-11-13 Nr. 93091“Gabių ir talentingų vaikų atpažinimas ir ugdymas“ 
2015-10-02 K6-L Nr.91 „lyderystės vykdymas Šiaulių Didždvario gimnazijoje“ 
2015-08-31 Nr.67477 „Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai. 
2015-08-26 Nr.67562 „Profesinis santykis su moksleiviu: priversti ar susitarti“ 
2015-04-08 Nr.AJ-4459 „Lyderystės kelias savivaldybėse“ 
2014-11-14 Nr.LL2-2981 Socialinė kompetencija. Lyderystė. Tvermė. 
2014-03-06 Nr.1222 Nacionalinis švietimo lyderystės forumas 
2014-02-27 Nr.SK-14-0500abc Integruoto modelio, skirto užsienyje gyvenantiems bei iš užsienio 
atvykusiems lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam ugdymui bei su jais dirbančių pedagogų ir 
specialistų kvalifikacijos tobulinimui, sukūrimas ir išbandymas (Llituanistinis modelis).  
2012-2014 LL2-1039 Švietimo lyderystės konsultantų programa 
2012- rugsėjis – spalis „Teisinis raštingumas Šiaulių miesto savivaldybėje“ 
2011-12-21 Certificate of training „Apple mobile technology in education“ 
2011-06-26 Certificate of attendance in workshops by IB Regional Office in Brussels 
2011-02-28 ES Projekto „Bendravimas – vertybė“ pranešėjas 
2010-03-30 Respublikinė metodinė praktinė konferencija „Nauja mokyklos valdymo struktūra ir 
mokyklos darbo kokybė“ pranešėjas 
2009-07-11 completed a fuul-time English language and conversation course at Upper Intermediate 
Level 
2009-12-18, .Nr. MS-00405 Mokyklos struktūros tobulinimo 2006-2009 m. programos "Mokymai dirbti 
su ugdymo plano, trumpalaikių, ilgalaikių planų programine įranga", Švietimo aprūpinimo centras 
2008-07-18 DP Mathematics HL Certificate of Attendance 

Data, pažymėjimo numeris 

Dalyvauta 

2009-06-29 
English language and conversation course at Upper Intermediate Level, Bath English Language 
School 

Data, pažymėjimo numeris 
Dalyvauta 

2008-10-15, paž.Nr. SFPKE-173 
Bendrojo lavinimo bei profesinio rengimo sistemų plėtra ir tinkamų sąlygų mokymuisi visą gyvenimą 
sukūrimas e-švietimo srityje mokytojų konsultantų rengimo programa, Lietuvos prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų asociacija 

Data, pažymėjimo numeris 
Dalyvauta 

2008-07-05 
DP Mathematics HL, IB Regional Office for Africa/Europe/Midle East 

Data, pažymėjimo numeris 
Dalyvauta 

2008-01-19, Paž.Nr. MS-00138 
Personalo valdymo sistema, Švietimo aprūpinimo centras 

Data, pažymėjimo numeris 
Dalyvauta 

2007-12-17, Paž.Nr. MS-00033 
Mokyklos struktūros tobulinimo 2006-2009 programa, Švietimo aprūpinimo centras 

Data, pažymėjimo numeris 
Dalyvauta 

2006-05-03, Paž.Nr. 939 
Kokybiniai tyrimai socialiniuose moksluose: metodologija ir metodai, ŠU edukologijos fakultetas 

Data, pažymėjimo numeris 
Dalyvauta 

2006-01-25, Paž.Nr. 152 
Gyvenimo įgūdžių ugdymas mokykloje, Pilietinių iniciatyvų centras 

Data, pažymėjimo numeris 

Dalyvauta 

2004-11-23, Paž.Nr. 23/11/2004 
Framework of Sokrates/Comenius1, Borg Monsbergergasse, Graz, Austria 
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Data, pažymėjimo numeris 
Dalyvauta 

2004-12-14, Paž. Nr. 02-04-2014 
„Verslas ir e-verslas“, KTU verslo strategijos institutas 

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

  

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių 
  

Kita kalba(-os)  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Anglų  
B1 

Pažengęs  
vartotojas 

B1 
Pažengęs 
vartotojas 

B1 
Pažengęs 
vartotojas 

B1 
Pažengęs 
vartotojas 

A1 
Pradedantis 
vartotojas 

Rusų  
C1 

Įgudęs 
vartotojas 

C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas 

Prancūzų  A1 
Pradedantysis 

vartotojas 
A1 

Pradedantysis 
vartotojas 

A1 
Pradedantysis 

vartotojas 
A1 

Pradedantysis 
vartotojas 

A1 
Pradedantysis 

vartotojas 

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

  

Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Komandos dvasios pojūtis. Atsakingas požiūris į savo veiklas. Puikūs komunikaciniai, auditorijos 
valdymo sugebėjimai, kuriuos įgijau dirbdamas mokytoju, direktoriaus pavaduotoju ir direktoriumi, 
dalyvaudamas įvairiose konferencijose bei seminaruose. 

  

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Vadovavimo įgūdžiai kolektyvui. Vadovavimas (gimnazijos direktorius), organizuotumas (įvairių 
egzaminų, seminarų ir konferencijų organizavimas, patirtis darbe ir mokymosi metu); sociologinių tyrimų 
rengimo ir atlikimo įgūdžiai (patirtis darbe ir mokymosi metu); projektų koordinavimas ir vertinimas 
(mokymosi projektų koordinavimas gimnazijoje, įvairių projektų vertinimas gimnazijoje); švietimo 
sistemos  teisinių procesų (įsakymų rengimas ir jų vykdymo koordinavimo) išmanymas. 
2003-06-24 suteikta II vadybinė kvalifikacijos kategorija, 2018 m. veiklos ataskaita įvertinta labai 
gerai.2019 m. ataskaita įvertinta labai geria. 2020 m. ataskaita įvertinta gerai. 

  

Techniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Darbo su mokymo ir mokymosi informacija įgūdžiai. Moku dirbti su bet kokia biuro technika. 

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

Moku naudotis ir turiu patirties dirbdamas „Microsoft Office™“ programomis (Word™, Excel™ ir 
PowerPoint™);  naudojimosi grafinio dizaino programomis (Adobe Illustrator™, PhotoShop™, 
CorelDRAW® Graphics Suite), turiu video montavimo (Ulead VideoStudio) pagrindus 

  

Kiti gebėjimai ir kompetencijos Tarpkultūrinis bendravimas ir bendradarbiavimas (10 tarptautinių jaunimo mainų vadovas, kelionės, 
naujų žmonių ir kultūrų pažinimas).  
Savišvieta (lankymasis įvairiuose seminaruose, domėjimasis pasaulio ir Lietuvos įvykiais, naujienomis 
politikos, verslo, ekonomikos, švietimo srityse). 
Žvejyba. 

  

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) B kategorija nuo 1986 m., A kategorija nuo 1996 m. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lt

