
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

K ON T A KT A I  

Telefonas: 
(8-699) 19 825       

El. paštas: 
dijanadud@gmail.com 

 

I Š S I L AV IN IM AS  
2003-2005 m. 

Edukologijos magistro laipsnis, ugdymo 

organizavimo studijų programa. 

Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, 

socialinių mokslų fakultetas 

Donelaičio g.58, Kaunas 

 

1982-1986 m. 

Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos  

dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko  

kvalifikacija. Šiaulių K.Preikšo pedagoginis  

institutas (dabar Klaipėdos universitetas),  

ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos  

specialybė, Herkaus Manto g. 84, Klaipėda                                                                            

 

2019-09-01 

Suteikta antroji vadybos kvalifikacinė kategorija 

Kauno miesto mokyklų-biudžetinių įstaigų vadovų  

atestacijos komisija 

 

2004-01-27  

Suteikta trečioji vadybos kvalifikacinė kategorija 

Kauno miesto švietimo įstaigų vadovų atestacijos 

komisija 

 

 S E MI NA RA I  

2022 m. Švietimo lyderystės paskaita ,,Kauip formuoti 

švietimo bendruomenę“ 

2021 m. Kursas ,,Vidaus kontrolės diegimas švieitmo 

įstaigoje: praktinis vidaus kontrolės politikos 

dokumendavimas ikimokyklinėje įstaigoje“. 

2020 m. Seminaras ,,Mokymosi aplinkų kūrimas 

arptautiniame eTwinning projekte ,,Tarpkultūrinės 

komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas 

užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ naudojant 

IKT“. 

2020 m. Seminaras ,,Emocinio streso valdymo 

technikos mikroklimato gerinimui“ 

2019 m. Kursai „Vadovavimo meistriškumas“,  KPKC. 

2018 m Kauno miesto ugdymo įstaigų forumas,  

„Ateities pradžia mokyklos suole“, KPKC. 

 

V ADO V AV IMO  G EBĖ J I MA I  

▪ Puikiai bendrauju ir bendradarbiauju su kolegomis, įstaigos 

darbuotojais,  ugdytinių tėvais ir socialiniais partneriais. 

▪ Gebu vadovauti, generuoti naujas idėjas, esu organizuota, nuolat 

tobulinu pokyčių valdymo kompetencijas.  

▪ Operatyviai sprendžiu iškylančias problemas, gebu dirbti 

komandoje ir jai vadovauti. 

▪  Esu aktyvi švietimo kaitos dalyvė, stengiuosi savo darbe taikyti 

naujoves, kurios sąlygoja sėkmingą vaikų ugdymąsi.  
 

Nuo 2020 m. spalio 30 d. Direktorė 

Atsakinga už ikimokyklinės įstaigos veiklos organizavimą ir rezultatus.  

Kauno lopšelis-darželis „Žara“ 

Ašigalio g. 13, Kaunas 

 

Nuo 2000 m. rugpjūčio 2 d. Direktorė  

Atsakinga už ikimokyklinės įstaigos veiklos organizavimą ir rezultatus.  

Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ 

Trakų g. 33, Kaunas 

 

1997-2000 m. Pavaduotoja ugdymui  

Atsakinga už ugdomojo proceso planavimą, organizavimą, 

vertinimą, pasiekimus ir socialinės partnerystės ryšių plėtojimą. 

Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ 

Trakų g. 33, Kaunas 

 

1992-1997 m. Auklėtoja  

Atsakinga už grupės vaikų ugdomojo proceso organizavimą,  

vaikų pasiekimų stebėseną bei vertinimą. 

Kauno vaikų darželis ,,Raudonkepuraitė“. 

Trakų g. 33, Kaunas 

 

1986-1987 m. Auklėtoja.  
Atsakinga už grupės vaikų ugdomojo proceso organizavimą,  

vaikų pasiekimų stebėseną bei vertinimą.  

66-asis Kauno vaikų lopšelis darželis. 

Kovo 11-osios g., Kaunas 

•  

P A T I RT IS  

DIANA DŪDĖNIENĖ 
D i r e k t o r ė  

ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikaci
ja 

Turinio 
kūrimas 

Saugos 
reikalavimų 
išmanymas 

Problemų sprendimas 

Pažengęs 

vartotojas 

Įgudęs 

vartotojas 

Pažengęs 

vartotojas 

Pažengęs 

vartotojas 

   Pradedantis vartotojas 

 

 

S K AI T M EN IN I A I  G EB ĖJ IMA I  


