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Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Sidutė Černauskienė  

Adresas(-ai)    Liepų g. 57, rūdos k. Gižų sen. Vilkaviškio r.. LT-70315 

Telefonas(-ai)    8(342)42695   

El. paštas(-ai)    gizdir@gizai.vilkaviskis.lm.lt 
  

Pilietybė Lietuvė  
  

Gimimo data 1971-03-14 
  

Lytis Mot. 
  

  

Darbo patirtis  
  

Datos 1990 – 1996 m. 

Profesija arba pareigos Mokytoja 
 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Mokinių ugdymas. Kreipiau didelį dėmesį į mokinių kūrybiškumo ir iniciatyvumo ugdymą, 
mokinių poreikius: organizuojant renginius stengiausi pačius mokinius įtraukti į jų 
planavimą, tradicijų kūrimą. 

Datos 1996 – 2003 m. 

Profesija arba pareigos Auklėtoja, vyr. auklėtoja, vedėja 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Jaunuolių ugdymas. Didelį dėmesį skyriau sutrikusio intelekto jaunuolių gebėjimams 
atskleisti, kad jie galėtų patirti džiaugsmą, o aplinkiniai nežiūrėtų į juos su gailesčiu: 
sukūriau dramos studiją, o su pačios pastatytais specialiai šiems jaunuoliams spektakliais 
dalyvavome ne tik Lietuvos festivaliuose, bet ir tarptautiniuose renginiuose. 

Datos 2003 – 2014 m. 

Profesija arba pareigos Lietuvių k. mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Mokinių ugdymas ir vadybinė veikla. 
Formuoju nuolatinio mokymosi nuostatą vardan mokinio sėkmės. Mokytojus telkiu veikti: 
pažinti mokinius, siekti jų individualios pažangos, padėti bręsti kaip asmenybėms. Ieškau 
galimybių įsitraukti į projektinę veiklą, siekiant pokyčio ugdymo turinio perteikimo, 
socialinių įgūdžių formavimosi, žalingų įpročių prevencijos srityse. 

Datos Nuo 2014 m. iki šiol 

Profesija arba pareigos Direktorė  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Besimokančios, nuolat atsinaujinančios organizacijos kūrimas. Bendruomenės (tėvai – 
mokytojai – miestelio žmonės) telkimas auginant vaiką kaip žmogų: vertybinių nuostatų 
ugdymas suvokiant, jog vaikus labiausiai auklėja tinkamas suaugusiųjų pavyzdys. 

  

Išsilavinimas  
  

Datos 1996 m.  

Kvalifikacija Bendrojo lavinimo mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija; 1996 – 03 – 29; AANr. 
002093 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

   Vilniaus valstybinis pedagoginis universitetas 

 
Gimtoji kalba (-os) 

 
Lietuvių kalba 

 
Kita kalba(-os) 

 
 



  
 

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Kalba  1. Rusų k. B1 
Pažengęs 
vartotojas 

B1 
Pažengęs 
vartotojas 

B1 
Pažengęs 
vartotojas 

B1 
Pažengęs 
vartotojas 

Kalba  
2.  Vokiečių k. B1  

Pažengęs 
vartotojas  

B1  
Pažengęs 
vartotojas  

B1 
Pažengęs 
vartotojas  

B1 
Pažengęs 
vartotojas  

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

  

Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Pasitikinti savimi, tolerantiška socialinei įvairovei, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, sąžininga ir 
atsakinga, iniciatyvi, gebanti susitelkti į tikslo siekimą, atvira mokymuisi (iš NMVA kompetencijų 
vertinimo ataskaitos) 

  

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Geba formuoti, valdyti komandas, įkvėpti jas darbui. Geba formuoti įstaigos strateginę veiklos kryptį, 
geba motyvuoti žmones tapti reflektuojančiais praktikais (iš NMVA kompetencijų vertinimo ataskaitos) 

  

Techniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Darbas su duomenų mainų svetainėmis (įgyvendiname projektą „Matematikos pasiekimų gerinimas‘), 
multimedijos panaudojimas. 

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

Įgytas ECDL (Europos kompiuterio vartotojo) pažymėjimas. Darbas su Microsoft Office programomis 
(Word (nuolat), Excel (nuolat), PowerPoint (nuolat), Access, Publisher).  Kasdieninis darbas, 
naudojant internetą ir el. paštą. 

  

  

Kiti gebėjimai ir kompetencijos Kūrybiškumas, atsakomybė. Domiuosi egzistencine, pozityviąja psichologija. 
  

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) Vairuotojo pažymėjimas (B ir C kategorijos). 
  

 

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

