
GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

ASMENINĖ INFORMACIJA 

 

Vardas AUDRONĖ 

Pavardė BUZIENĖ 

Telefonas (-ai) 8 (382) 51230 

El.paštas (-ai) Audrone.Buziene@lsg.lt 

 

PROFESINĖ PATIRTIS 

Data: nuo - iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas 

 

Nuo 2011-09-30  

Širvintų Lauryno 

Stuokos-

Gucevičiaus 

gimnazija 

Direktorė Vadovauja gimnazijai pagal Širvintų 

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 

gimnazijos direktoriaus pareigybės 

aprašymą (patvirtinta Širvintų rajono 

savivaldybės mero 2017 m. spalio 6 

d. potvarkiu Nr. 6-51) ir gimnazijos 

nuostatus (patvirtinta  Širvintų 

rajono savivaldybės tarybos 

 2014-11-27 sprendimu Nr. 1-228). 

2010-06-15/19 ir 

2011-06-20/23 

Nacionalinis 

egzaminų centras 

Chemijos 

valstybinio brandos 

egzamino darbų 

vertinimas 

Vertinami chemijos valstybinio 

brandos egzamino abiturientų darbai 

(antrasis vertintojas). 

Nuo 2008-08-28 

– 2011-09-29 

 

Širvintų 

„Atžalyno“ 

pagrindinė 

mokykla 

(pagrindinė 

darbovietė). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Širvintų Lauryno 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

neformaliam 

ugdymui, chemijos 

mokytoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemijos mokytoja  

Neformalios veiklos organizavimas 

mokykloje; mokyklos renginių 

organizavimas, režisavimas; 7-8 

klasių vadovų darbo, lietuvių kalbos 

ir dorinio ugdymo, užsienio kalbų, 

fizikos mokytojų ugdomosios 

veiklos priežiūra; pagalbos mokiniui 

specialistų veiklos koordinavimas ir 

priežiūra; vadovavimas mokyklos 

Vaiko gerovės komisijai; specialiųjų 

poreikių mokinių ugdymo 

organizavimas mokykloje ir 

priežiūra; mokyklos veiklos 

įsivertinimo organizavimas; 

informacijos mokyklos internetinei 

svetainei rinkimas ir paruošimas 

publikavimui(www.satz.projektai.lt); 

Mokinių savivaldos kuravimas; 

kuruojamų sričių veiklos 

efektyvumo analizė, pranešimų 

mokytojų tarybos posėdžiams 

rengimas ir pristatymas; chemijos 

mokymas 8 klasėse; mokinių 

ruošimas rajoniniams chemijos žinių 

konkursams. 

Chemijos dėstymas 9-10 

http://www.satz.projektai.lt/


Stuokos-

Gucevičiaus 

gimnazija 

(nepagrindinė 

darbovietė) 

(2008-09-01- 

2010-06-15) 

Psichologijos 

mokytoja 

(gimnazijos I-II)  klasėse. 

 

Bendravimo psichologijos kurso 

dėstymas 3 gimnazijos klasės 

mokiniams ir asmenybės 

psichologijos kurso dėstymas IV 

gimnazijos klasės mokiniams, 

pasirinkusiems šį dalyką. 

2004-2008 Širvintų Lauryno 

Stuokos-

Gucevičiaus 

vidurinė mokykla 

(po akreditacijos 

– gimnazija) 

Chemijos mokytoja, 

psichologijos  

mokytoja 

Chemijos mokymas I-IV gimnazijos 

klasėse; 

Psichologijos (pasirenkamojo 

dalyko) dėstymas III-IV gimnazijos 

klasėse. Darbas I-II gimnazijos  

klasių mokinių psichologijos 

būrelyje „Lyderių mokykla“. 

1999-09-01- 

2000-05-30 

Individualiai 

veiklai 

nuomojamos 

patalpos Širvintų 

mieste 

Psichologė (grupės 

vadovė), programos 

„Asmenybės 

augimo grupė“ 

autorė (darbas pagal 

patentą Nr. A 

060158; Nr. A  

102142). 

Darbas su suaugusių žmonių grupe; 

grupės gyvavimo laikas – 9 

mėnesiai. Psichologinio 

konsultavimo, psichologinio 

treningo, supervizijos elementų 

taikymas užsiėmimuose. 

1985-2004 Širvintų 

„Atžalyno“ 

pagrindinė 

mokykla 

Chemijos mokytoja Chemijos dėstymas 8-12 klasėse. 

 

IŠSILAVINIMAS 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas 

Vilniaus universitetas, filosofijos fakultetas, 

1989 - 1994 

Psichologo diplomas 

Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas, 

chemijos fakultetas, 1980 - 1985 

Chemijos dėstytojo diplomas 

Širvintų vidurinė mokykla, 1969 - 1980 Brandos atestatas 

 

KVALIFIKACIJA 

Kalbų  mokėjimas: 

Gimtoji kalba (-os) – 1. gerai 

Užsienio kalbos: 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

rusų puikiai puikiai labai gerai gerai 

anglų patenkinamai gerai patenkinamai prastai 

 

Darbas kompiuteriu: 

MS Offise paketas – įgudęs vartotojas (MS Exel – pagrindai); Internet Explorer – įgudęs vartotojas; 

Outlook Express – įgudęs vartotojas. 

 

Antroji vadybos kvalifikacinė kategorija (2017-06-05) 

 



Vadovavimo patirtis – 9,5 metų. 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – chemijos mokytoja metodininkė; psichologijos mokytoja. 

 

Kita informacija – vairuotojo pažymėjimas (B kategorija) nuo 1999 m. 

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

Data Pavadinimas Data, trukmė, vieta 

2018 Seminaras „Skaitmeninių pamokų ir 

mokymo(si) objektų naudojimas ir 

kūrimas su ActivInspire programa“ 

2018-03-21 ir 2018-04-19, 12 val., 

UAB „Šviesa“ mokymo centras 

2018 Seminaras „Mano gera mokykla: būti, 

augti ir gyventi!“ 

2018-04-03, 6 val., Širvintų rajono 

švietimo centras 

2018 Seminaras „Švietimo įstaigų darbo 

užmokesčio reforma nuo 2018-09-01“ 

2018-08-27, 5 val., MB „Buhalterių 

mokymai“ 

2018 Seminaras „Socialinės ir emocinės 

kompetencijos – raktas gimnazisto 

galimybėms at(si)skleisti“ 

2018-08-28, 6 val., UAB „Šviesa“ 

mokymo centras  

2017 Seminaras „Šiuolaikinė pamoka pagal 

Geros mokyklos koncepciją“ 

2017-10-30, 6 val., Širvintų rajono 

švietimo skyrius 

2017 Seminaras „Saugios mokyklos 

kūrimas (patyčių ir konfliktų 

prevencija) 

2017-08-28, 6 val., Širvintų rajono 

švietimo skyrius 

2017 Seminaras „Kaip profesiją pasirinkti 

atsakingai: etapai, šaltiniai, pratimai, 

galimybės“ 

2017-03-15, 6 val., Zarasų švietimo 

pagalbos tarnyba 

2017 Seminaras „Darbo užmokesčio 

apskaičiavimas ir apskaita“ 

2017-02-22, 8 val., Ekonomikos 

mokymo centras 

2017 Seminaras „Brandos darbas: 

pagrindiniai principai ir 

įgyvendinimas“ 

2017-01-20, 6 val., Ukmergės 

švietimo centras 

2016 Seminaras „Civilinės saugos mokymo 

kursas“ 

2016-05-03, 8 val., Vilniaus apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

kursai 

2016 Seminaras „Mokinių pasiekimų 

vertinimas ir pažangos matavimas“ 

2016-11-24, 6 val., Širvintų rajono 

švietimo centras 

2016 Seminaras „Vertinimas pamokoje. 

Vertinimo problematika.“ 

2016-10-14, 6 val., Širvintų rajono 

švietimo centras 

2016 Seminaras „Kai jaunimas nieko 

nenori: kaip motyvuoti mokinius 

mokytis.“  

2016-08-26, 6 val., Širvintų rajono 

švietimo centras 

 

2015–2016 Anglų kalbos kvalifikacijos 

tobulinimo programa (B1) 

2016-09-/2017-05, 70 val., Širvintų 

rajono švietimo centras 

2015 Seminaras „Šiuolaikinė pamoka: nuo 

uždavinio iki rezultato pamatavimo. 

Mokyklos lygis.“ 

2015-11-26, 6 val., Širvintų rajono 

švietimo centras 

2015 Seminaras „Įsivertinimo duomenys – 

mokyklos pažangos vedlys“ 

2015-11-10, 6 val., Nacionalinė 

mokyklų vertinimo agentūra 

2015 Seminaras „Kaip susikalbėti ir 2015-08-25, 6 val., Širvintų rajono 



efektyviai veikti? Vidinės dalykinės 

komunikacijos modeliai ir būdai 

organizacijoje“ 

švietimo centras 

2015 Seminaras „Kaip paruošti paraišką 

projektų finansavimo konkursui? 

Projektų kūrimo proceso atraminiai 

punktai“ 

2015-10-28, 6 val., LEU, Profesinių 

kompetencijų tobulinimo institutas 

2014–2015 Anglų kalbos kvalifikacijos 

tobulinimo programa (B1) 

2014-09/2015-05, 100 val., Širvintų 

rajono švietimo centras 

2015 Santykiai ir organizacinė kultūra 

mokykloje 

2015-02-18, 6 val., Širvintų rajono 

švietimo centras 

2014 Konfliktai – supratimas, valdymas, 

tarpininkavimas 

2014-12-19,  

6 val., Širvintų rajono švietimo centras 

2014 Anglų kalbos kvalifikacijos 

tobulinimo programa (B1) 

24 akad. val., Širvintų rajono švietimo 

centras 

2014  Seminaras „Standartizuoti mokinių 

pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo 

įrankiai bendrojo lavinimo 

mokykloje“ 

2014-05-26, 6 val., Širvintų rajono 

švietimo centras 

2013–2014 Dalyvavimas projekte „Mokyklos 

vadovų mentorystės programos 

parengimas ir išbandymas“ pagal ES 

socialinio fondo projekto „Kokybės 

vadybos stiprinimas bendrojo 

lavinimo mokykloje (modelių 

kūrimas)  

2013 m. spalio mėn. – 2014 m. 

gegužės mėn., 8 val. per mėnesį (144 

val.), Nacionalinė mokyklų vertinimo 

agentūra 

2013 Švietimo politikos analizės ir darbo su 

RŠVIS kompetencijų tobulinimas 

2013 m. rugpjūčio-gruodžio mėn. (16 

val. – nuotoliniai mokymai, 64 val. – 

kontaktinės valandos). 

2013 Išmokimo stebėjimas 2013-12-13, 6 val., Širvintų rajono 

švietimo centras 

2013  Civilinės saugos mokymo kursai pagal 

ūkio objektų ir įstaigų, kuriose nuolat 

būna žmonių ir kurių vadovai turi 

organizuoti ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planų rengimą, vadovų  arba 

jų įgaliotų asmenų įvadinio  civilinės 

saugos mokymo programa 

2013-04-09, 8 val., Vilniaus apskrities 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 

2012–2013 Anglų kalbos kursai pažengusiems  2012-09/2013-06, 70 val., Širvintų 

rajono švietimo centras 

2013 Mokymosi planavimas ir 

organizavimas pamokoje 

2013-04-13, 6 val., Širvintų rajono 

švietimo centras 

2012  Paskaitos: „Mokytojo vaidmuo 

mokyklos kultūros formavime“, 

„Psichologiniai bendravimo ypatumai 

grupėje“, „Asmeniniai finansai: apie 

paprastus dalykus – nepaviršutiniškai, 

apie sudėtingus – paprastai“, „Kaip 

mokytis ir mokyti projektinio darbo?“, 

„Kaip uždirbamas pelnas: verslo 

2012 m. 15 val., ISM mokytojų 

universitetas  



modeliai“ 

2012 Emocijos, erudicija, informacija. 

Proporcijos pamokoje. 

2012-12-28, 6 val., leidyklos „Šviesa“ 

mokymo centras 

2012 Pamokos planavimas ir organizavimas 2012-12-08, 6 val., Širvintų rajono 

švietimo centras 

2012 Efektyvus laiko planavimas ir darbų 

organizavimas  

2012-10-30, 6 val., Širvintų rajono 

švietimo centras 

2012 Civilinės saugos mokymo kursai pagal 

ūkio objektų ir įstaigų, kuriose nuolat 

būna žmonių, vadovų arba jų įgaliotų 

asmenų įvadinio civilinės saugos 

mokymo programa 

2012-04-05, 18 val., Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie VRM ugniagesių gelbėtojų 

mokyklos civilinės saugos mokymo 

centras 

2011 Darbas su vaikais, turinčiais elgesio 

sunkumų  

2011-12-29, 6 val., Širvintų rajono  

švietimo centras 

2011 Sėkmingos komandos formavimas 2011-12-28, 6 val., Širvintų rajono 

švietimo centras 

2011 Mokyklos vadybinių sprendimų įtaka 

ugdymo ir mokymosi proceso kokybei 

2011-03-30, 6 val. Širvintų rajono 

švietimo centras 

2009 Nuotoliniai mokymai mokytojų 

edukacinei IKT kompetencijai 

tobulinti 

2009-11-18/12-15, 40 val., Širvintų 

rajono švietimo centras 

2007 Kursai – ECDL pradmenys (1, 2, 3, 7 

moduliai). 

2007-07-01/07-14 val., VšĮ  

„Informacinių technologijų institutas“, 

Kaunas 

2006 Seminarų ciklas „ELOS-Europa kaip 

mokymosi aplinka mokyklose“ 

2006-05-05/06-16/17; 09-22/23; 

10-06/07; 10-06/07; 10-20/21;  

11-03/04; 11-17/18; 12-01/02; 128 

val. KTU Edukologijos institutas; 

Edukacinės kompetencijos centre). 

2005–2006 „Kandidatų į ugdymo vadovus 

rengimas vadybinei veiklai“ 

2005–2006 m. (penkios sesijos), 108 

val., Pedagogų profesinės raidos 

centras, Vadybos skyrius 

2003–2007  

 

 

Anglų kalbos kursai – Pradžiamokslis 

 

 

II-III – ieji mokymosi metai 

 

 

IV-tieji  mokymosi metai. 

2003-06-06/09-22; 09-25/10-27; 11-

03/27; 12-01/2004-01-08 (1-IV 

sesijos), 168 val. Širvintų rajono 

savivaldybės administracijos švietimo 

skyriaus pedagogų švietimo centras 

 

2005-10-06/12-29; 2006-09-07/11-09; 

2006-05-11/06-22; 128 val., 

Širvintų rajono švietimo centras 

 

2007-02-26/05-14; 35 val., Širvintų 

rajono švietimo centras 

 

 

 

 

TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ  VEIKLA 

Data Projektas, konferencija Trumpas aprašymas (pagrindinis 



tikslas/tema, veikla, rezultatai) 

2010–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 2017 

m. gruodžio 

11 d. iki 

2019 m. 

gruodžio 11 

d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 2018 

m. rugsėjo 

1 d. iki 

2020 m. 

rugpjūčio 

31 d. 

Programos 

„Renkuosi 

mokyti“ 

projektas 

„Renkuosi 

Mokyklos projektas „Viskas apie Širvintų 

kraštą“ 2010 m. spalis – 2011 m. balandis; 

Baigiamoji projekto konferencija – 

2011-05-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektas Nr. 09.2.1-EFA-K-728-01-0002 

 „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos 

kūrimas“ pagal 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 9 prioriteto „Visuomenės 

švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo 

didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 

09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo mokyklų veiklos 

tobulinimas“ sutartį (projekto vadovė). 

 

 

 

 

 

 

 Projekto pagrindinis tikslas – didinti 

visuomenės pasitikėjimą mokytojo profesija 

į mokyklą dvejiems metams pritraukiant 

geriausius universitetų absolventus, kurie 

yra pasiruošę padėti mokytis kiekvienam 

vaikui 

Pagrindinis tikslas: mokinių tautinio 

identiteto, tautinės savimonės 

stiprinimas ir patriotizmo jausmo savo 

kraštui ugdymas. Tema: Širvintų 

krašto etnokultūra (papročiai, dainos), 

architektūra, krašto istorija, šių dienų 

aktualijos. Projekto veiklos 

integruotos į klasių vadovų, metodinės 

tarybos (dalykų mokytojų) darbą, 

neformalaus ugdymo užsiėmimus. 

Rezultatai apibendrinti ir pristatyti 

pranešimų ar kt. formomis 

konferencijoje „Viskas apie Širvintų 

kraštą“. Vykdyta projekto sklaida 

mokyklos interneto svetainėje, rajono 

laikraštyje, pedagogų laikraštyje 

„Dialogas“. 

Informacija Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazijos interneto svetainėje 

(www.satz.lt ), nuorodos – mokyklos 

renginiai; projektai. 

Projekte dalyvauja Širvintų Lauryno 

Stuokos-Gucevičiaus gimnazija kartu 

su partneriais Širvintų r. Gelvonų 

gimnazija ir Vilniaus Simono 

Daukanto gimnazija. Projekto  tikslas 

- pagerinti 10 (II gimnazijos) klasės 

mokinių matematikos bendrojo 

ugdymo pasiekimus Širvintų Lauryno 

Stuokos-Gucevičiaus  ir Širvintų r. 

Gelvonų gimnazijose, įdiegiant 

interaktyvias mokymo(si) priemones ir 

skatinant pokyčius šių švietimo įstaigų 

veikloje 

http://www.lsg.lt/index.php/sample-

sites-2 

Gimnazijoje dvejus mokslo  metus 

istoriją ir pilietiškumo ugdymą dėstys 

projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų 

kaitai“ dalyvė. Gimnazijos pokyčio 

komanda (direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas, mentorius, trys 

mokytojai) ir projekto dalyvė parengs 

planą ir per dvejus dalyvavimo 

projekte metus įgyvendins gimnazijos 

pokyčių projektą 

http://www.lsg.lt/index.php/renkuosi-

mokyti-mokyklu-kaitai 

http://www.satz.lt/
http://www.lsg.lt/index.php/sample-sites-2
http://www.lsg.lt/index.php/sample-sites-2
http://www.lsg.lt/index.php/renkuosi-mokyti-mokyklu-kaitai
http://www.lsg.lt/index.php/renkuosi-mokyti-mokyklu-kaitai


mokyti – 

mokyklų 

kaitai“ 

 

 

POMĖGIAI. INTERESAI, LAISVALAIKIS: aerobika, knygų skaitymas. 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

Dirbdama su žmonėmis, sugebu derinti reiklumą ir diplomatiškumą, geri bendravimo ir darbo 

komandoje įgūdžiai. Gera laiko vadyba. Esu atsakinga, įsipareigojanti, lojali savo darbovietei. Geri 

viešo komunikavimo, organizaciniai gebėjimai. 

 

 

 

 

 


