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Europass 
gyvenimo aprašymas 

 

  

Asmeninė informacija  

Pavardė (-ės) / Vardas (-ai)  Talijūnas Darius  

Adresas(-ai) Vandžiogalos g. 72, 
Kaunas (Lietuvos Respublika) 

Telefonas(-ai) Darbo 837 377 616 Mobilusis 
telefonas 

86 8381125, 86 2038332 

El. paštas(-ai) dtalijunas@gmail.com 

Pilietybė Lietuvis  

Gimimo data 1968 kovo 21 d. 

Lytis Vyras 
  

Kvalifikacinė kategorija  I-oji vadybinė kategorija 
  

Darbo patirtis  
  

Datos 1992–1994 

Profesija arba pareigos Istorijos mokytojas 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Istorijos ir politologijos dalykų dėstymas 5–12 klasėse, klasės auklėtojas. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Kauno r. Domeikavos vidurinė mokykla 

                           Datos 

Profesija arba pareigos 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 

Darbovietės pavadinimas ir adresas 

   Datos 
 

1994–2000 

Istorijos mokytojas 

Istorijos ir politologijos dalykų dėstymas 5–12 klasėse, klasės auklėtojas. 

Kauno Sargėnų vidurinė mokykla 

   1998–2010 

Profesija arba pareigos Vyriausiasis specialistas 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Valstybinė švietimo teikėjų priežiūra 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Kauno apskrities viršininko administracija 
Valstybinės švietimo priežiūros skyrius 

Datos 

Profesija arba pareigos 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 

 

Darbovietės pavadinimas ir adresas 

 

Nuo 2010-09-01 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, istorijos mokytojas 

Pagrindinio ugdymo programos II pakopos ir vidurinio ugdymo programos (I–IV klasių) ugdymo 
organizavimas, lietuvių kalbos, socialinių mokslų, dorinio ugdymo dalykų mokytojų kuravimas, 
metodinės veiklos koordinavimas. 
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija 

Šarkuvos g. 30, LT-48169 Kaunas 

 

Datos 1996 - 1998  

Kvalifikacija Edukologijos mokslo magistras 

Švietimo teikėjo pavadinimas ir tipas Kauno technologijos universitetas Administravimo fakultetas 
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Datos 1987- 1992  

Kvalifikacija Mokytojas 

Pagrindiniai dalykai/ profesiniai 
gebėjimai 

Istorijos mokytojas ir auklėjamojo darbo metodininkas 

Švietimo teikėjo pavadinimas ir tipas Vilniaus pedagoginis universitetas 
  

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

  

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių 
  

Kita kalba (-os)  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo (*)  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Rusų  C2  Įgudęs vartotojas  C2  Įgudęs vartotojas  C2  Įgudęs vartotojas  C2  Įgudęs vartotojas  C2  Įgudęs vartotojas  

Vokiečių  
B1  

Pažengęs 
vartotojas 

B1  
Pažengęs 
vartotojas  

A2  
Pradedantis 
vartotojas  

A2  
Pradedantis 
vartotojas  

B1  
Pažengęs 
vartotojas  

 (*) Bendrieji Europos kalbų metmenys  

  

Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos Gebantis dirbti komandoje ir sutelkti jos narius nustatyto tikslo įgyvendinimui; vadybos ekspertas (nuo 
2001 m.), vidurinio ugdymo programos akreditavimo ekspertas (nuo 2004 m.) bei mokyklų veiklos 
kokybės išorės vertintojas (nuo 2011 m.). Švietimo konsultanto veikla išryškino komandinės lyderystės 
gebėjimus – atsakomybės prisiėmimą, veiksmingą problemų sprendimą sudėtingose situacijose, 
dalykinės paramos teikimą kolegoms. 

 
  

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Parengiau ir įgyvendinau vadybines kvalifikacijos tobulinimo programas Kauno miesto ir šalies mokyklų 
vadovams bei mokytojams, skleisdamas sukauptą darbo patirtį: 

 Veiklos planavimo praktinis realizavimas mokykloje, 

 Ugdymo proceso vadyba, 

 Mokinių mokymosi iki 16 m. užtikrinimas bei kurso kartojimo ir nubyrėjimo iš mokyklos 
prevencija, 

 „Pamokos vadyba: teorija ir praktika“,  

 „Mokinių mokymosi motyvacijos ir pasitikėjimo savimi stiprinimas“.  
Dalyvavau įgyvendinant programą „Mokyklos vadybos pagrindai“ KPKC, skaičiau paskaitas mokyklų 
vadovams, tematika: 
„Savivaldos institucijų veikla ugdymo įstaigoje“, „Informavimo ir konsultavimo vadyba mokykloje“, 
„Projektų vadyba“, „Ryšiai su visuomene. Organizacijos ir vadovo įvaizdis“. 

  

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

„ECDL pradmenų programa“ (ECDL start), VšĮ Informacijos technologijų centro pažymėjimas Nr. 
ITCMC05/D-453S. Gerai moku naudotis „Microsoft Office" programomis (Word, Excel ir Power Point), 
pamokų tvarkaraščio sudarymo – MIMOZA. Dirbu su slaptažodžio apsaugota sistema KELTAS. 

  

  
  

Papildoma informacija Sukaupta patirtis mokyklos veiklos planavimo, organizavimo, įgyvendinimo, įsivertinimo klausimais 
(norminių dokumentų rengimo, ugdymo programų įgyvendinimo, pagalbos mokiniui organizavimo ir 
teikimo, darbo organizavimo reglamentavimo ir t.t.). 

 
Turima darbo švietimo sistemoje patirtis leidžia išskirti šias svarbiausias mano asmenines ir dalykines 
savybes – pareigingumą, žingeidumą, analitinį mąstymą, kruopštumą, tvarkingumą, dalykiškumą, 
nuoširdumą, gebėjimą dirbti komandoje, gebėjimą išklausyti, sąžiningumą, reiklumą sau ir kitiems, 
duoto žodžio laikymąsi, tolerantiškumą, komunikabilumą.  

 

 


