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ASMENINĖ INFORMACIJA Audronė Buzienė 
 

  

 Širvintos 

  

 audra.buziene@gmail.com  

linkedin.com/in/audronė-buzienė-b3a77284 

 

 

 

 

 

DARBO PATIRTIS   

 

 
PAREIGOS 

PAGEIDAUJAMAS DARBAS 
 

 

2011-09–2021-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-08–2011-09 

 

 

 

 
 
 

1999–2000 

 

 

 

 

1985–2008 

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija 
Širvintos, Vilniaus g. 69, LT-19121 www.lsg.lt 
Direktorė 
Atsakinga už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų, Širvintų 
rajono savivaldybės tarybos sprendimų ir potvarkių vykdymą, gimnazijai pavestų uždavinių vykdymą, ilgalaikių ir 
trumpalaikių gimnazijos veiklos programų rengimą, jų vykdymą, ugdymo proceso organizavimą gimnazijoje, 
užtikrinant tinkamą ugdymo turinio ir proceso kokybę, dokumentacijos tvarkymą, Gimnazijos tarybos veiklą, 
veiklos įsivertinimą, mokytojų veiklos efektyvumą ir kokybę, pedagogų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, 
gimnazijos turto ir biudžetinių asignavimų valdymą.  
 
Širvintų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla 
Širvintos, Ukmergės g. 4, LT-19110 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, chemijos mokytoja 
Atsakinga už neformalaus švietimo organizavimą mokykloje; mokyklos renginių organizavimą, režisavimą, 
vedimą; pagalbos mokiniui specialistų veiklos koordinavimą ir priežiūrą; mokyklos veiklos įsivertinimo 
organizavimą; kuruojamų sričių veiklos efektyvumo analizę; chemijos mokymą, mokinių rengimą rajoniniams 
chemijos žinių konkursams ir olimpiadoms. 
 
Psichologo darbas (individuali veikla) programoje „Asmenybės augimo grupė“. 
Širvintos 
Darbas su suaugusių žmonių grupėmis: psichologinio konsultavimo, psichologinio treningo, supervizijos 
elementų taikymas užsiėmimuose. 
 
Širvintų II-oji vidurinė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija (nuo 2004 m.), chemijos (nuo 1995 m. ir 
psichologijos) mokytoja 

 

 

Veiklos sritis Švietimo vadyba 
 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA 

   

1989–1994   
Psichologija, psichologo kvalifikacija  
Vilniaus universitetas, www.vu.lt 

Socialinių mokslų magistras 
 

1980–1985 

Chemija 
Chemiko, dėstytojo kvalifikacija 
Vilniaus valstybinis V. Kapsuko vardo 
universitetas (dabar VU) 

Fizinių mokslų magistras 

2017 Antroji vadybinė kvalifikacinė kategorija  

1999 
Chemijos mokytojo metodininko kvalifikacinė 
kategorija 
 

 

mailto:audra.buziene@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/audron%C4%97-buzien%C4%97-b3a77284
http://www.lsg.lt/
http://www.vu.lt/
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

  

 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA 
 po  

Publikacijos 
 

▪ Straipsnis „Moksleivių įsitraukimą didina per bendruomeniškumą: ko iš Širvintų gimnazijos galėtų 
pasimokyti kitos mokyklos? 2021-02-09 Interneto dienraštis bernardinai.lt   

https://www.bernardinai.lt/moksleiviu-isitraukima-didina-per-bendruomeniskuma-ko-is-sirvintu-
gimnazijos-gali-pasimokyti-kitos-mokyklos/  

Straipsniai svetainėje „Švietimo naujienos“: 

▪ Moksleivių įsitraukimą didina per įsitraukimą – Širvintų gimnazijos pavyzdys, 2021-02-09  

https://www.svietimonaujienos.lt/moksleiviu-isitraukima-didina-per-bendruomeniskuma-sirvintu-
gimnazijos-pavyzdys/ 

▪ Dideli gimnazijos mokytojų lūkesčiai, 2019-01-15 

http://www.svietimonaujienos.lt/dideli-gimnazijos-mokytoju-
lukesciai/?fbclid=IwAR0rNYiL8Ef1V6qzX1k3PNggjRgtbuFHExD4bVK3_nJw9sowhr6ft1ebBWQ 

▪ Tikėti ir pasitikėti, 2019-12-06 

https://www.svietimonaujienos.lt/tiketi-ir-pasitiketi/  

 
 
 

 
 
 
 
 

▪ Gimnazijos mokytojų lyderystė, 2020-02-28 

http://www.svietimonaujienos.lt/gimnazijos-mokytoju-lyderyste/ 

▪ Diskoteka be amžiaus cenzo, 2019-11-26 

https://www.svietimonaujienos.lt/diskoteka-be-amziaus-cenzo/ 

▪ Matematikos pamokos kitaip, 2019-01-29 

https://www.svietimonaujienos.lt/matematikos-pamokos-kitaip/  

Gimtoji kalba lietuvių  

 

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

                                     Anglų kalba B1 B1 B1 B1 B1 

 Širvintų rajono švietimo centro 2017-05-25 pažymėjimas Nr. 19805 

Rusų k.  C2 C2 C1 C1 B2 

Vokiečių k. A1 A2 A1 A1 A1 

  

 Lygmenys: A1/2: pradedantis vartotojas - B1/2: pažengęs vartotojas - C1/2: įgudęs vartotojas 
Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendravimo gebėjimai 
 
 
 
 

 

Bendravimo gebėjimus tobulinau dirbdama ugdymo įstaigose (mokytoja, direktoriaus pavaduotoja, 
direktorė). Labai daug žinių apie bendravimą, jo įgūdžių tobulinimą suteikė psichologijos studijos 
Vilniaus universitete. Bendravimo gebėjimų tobulinimas – mano prioritetas, renkantis mokymus ir 
seminarus. Geri bendravimo įgūdžiai leidžia greičiau pamatyti komandos narių stipriąsias puses, esu 
empatiškos lyderystės šalininkė. 

 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Esu motyvuota ir proaktyvi. Pozityviai priimu iššūkius, derinu komandos tikslus, kurdama tvarius 
santykius su darbuotojais. Tai padeda efektyviai veikti nestandartinėse situacijose. Prisiimu asmeninę 
atsakomybę už veiklos rezultatus, mąstau strategiškai. 
Komandinio darbo patirtis, iniciatyvumas, atsakingumas. Komandos formavimo ir motyvavimo įgūdžiai. 
Patirtis išorinės komunikacijos ir bendradarbiavimo srityje.  

Pageidaujamam darbui reikalingi 
gebėjimai 

 

Darbo kompiuteriu gebėjimai Microsoft Office™ programos, debesijos naudojimas turinio laikymui ir bendrinimui. 
 

Kiti gebėjimai Organizacijos viešieji ryšiai (straipsniai, pranešimai spaudai, tekstai apie organizacijos veiklą  
socialiniuose tinkluose). Projektai (paraiškų rengimas finansavimo konkursams, projektų vykdymas ir 
administravimas). Geri viešo kalbėjimo įgūdžiai. 

Vairuotojo pažymėjimas B kategorija 

https://www.bernardinai.lt/moksleiviu-isitraukima-didina-per-bendruomeniskuma-ko-is-sirvintu-gimnazijos-gali-pasimokyti-kitos-mokyklos/
https://www.bernardinai.lt/moksleiviu-isitraukima-didina-per-bendruomeniskuma-ko-is-sirvintu-gimnazijos-gali-pasimokyti-kitos-mokyklos/
https://www.svietimonaujienos.lt/moksleiviu-isitraukima-didina-per-bendruomeniskuma-sirvintu-gimnazijos-pavyzdys/
https://www.svietimonaujienos.lt/moksleiviu-isitraukima-didina-per-bendruomeniskuma-sirvintu-gimnazijos-pavyzdys/
http://www.svietimonaujienos.lt/dideli-gimnazijos-mokytoju-lukesciai/?fbclid=IwAR0rNYiL8Ef1V6qzX1k3PNggjRgtbuFHExD4bVK3_nJw9sowhr6ft1ebBWQ
http://www.svietimonaujienos.lt/dideli-gimnazijos-mokytoju-lukesciai/?fbclid=IwAR0rNYiL8Ef1V6qzX1k3PNggjRgtbuFHExD4bVK3_nJw9sowhr6ft1ebBWQ
https://www.svietimonaujienos.lt/tiketi-ir-pasitiketi/
http://www.svietimonaujienos.lt/gimnazijos-mokytoju-lyderyste/
https://www.svietimonaujienos.lt/diskoteka-be-amziaus-cenzo/
https://www.svietimonaujienos.lt/matematikos-pamokos-kitaip/
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Projektai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencijos 

 

 

 

 

 

Seminarai 

(mokymai) 

 

 

▪ „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“. Paraiškos finansavimo konkursui ESFA viena iš rengėjų; 
Projekto vykdymo vadovė.  https://lsg.lt/projektai/#inovatyvios-ugdymosi-aplinkos-kurimas  (2018–
2019); 

▪  „Žodis atveria pasaulį“. Paraiškos finansavimo konkursui ESFA rengėja. Paraiška sėkmingai praėjo 
visus vertinimo etapus. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu įtraukta į 
rezervinių projektų sąrašą (2020); 
https://lsg.lt/wpcontent/uploads/2020/09/728_finansavimo_skyrimo_isakymas_03_rezervas-1.pdf 

▪ Gimnazijos pokyčio projektas „Ugdymo praktikos bendradarbiaujant tobulinimas stebint pamokas“. 
Pokyčio projekto vadovė (projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“, 2018-2020); 
https://lsg.lt/projektai/#gimnazijos-pokycio-projektas  

▪ Erasmus+ projektas „DE.CO.D.E.“. Projekto komandos narė, 2019–2020; 
https://lsg.lt/projektai/#erasmus-plus-projektas-decode  

▪ Projektas „Sportuoju ir jaučiuosi vis geriau“ (Sporto rėmimo fondo lėšos). Sportuojanti gimnazijos 
bendruomenės projekto dalyvė;  
https://www.svietimonaujienos.lt/sporto-projektas-sirvintu-lauryno-stuokos-guceviciaus-gimnazijoje/  

▪ Projektas „Saulės elektrovoltinės jėgainės diegimas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 
gimnazijoje“. Paraiškos finansavimo konkursui APVA bendraautorė, 2020; 

▪ Projektas „Mokyklos vadovų mentorystės programos parengimas ir išbandymas 
veikloje“ (konsultacijos su patyrusiu mentoriumi); 2013–2014 ir 2014–2015 m.  m. 
 
 

▪ 2020 m. spalio 8 d., Vilnius, konferencija „Mokyklos (ne)standartas“. Skaitytas pranešimas „Ugdymo 
praktikos bendradarbiaujant: pamokų stebėsena”. 

▪ 2013 m. lapkričio 27 d., Vilnius, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (dabar Nacionalinė 
švietimo agentūra) organizuota konferencija „Apie mokyklą, siekiančią prasmės“. Pranešimas apie 
tai, kaip mentorystė veikia praktikoje.  

 

▪ Dveji mokymai „Efektyvaus komandinio darbo pagrindai“, 2020 (projektas „Lyderių laikas3“);  

▪ Tarptautinė vadovų mokymo programa 2018–2020 (Mokyklų tobulinimo centras); 

▪ Mokymai „Ką mes kartu darome mokykloje, kad gerėtų mokinių pažanga?“ 2019 (projektas „Lyderių 
laikas3“; 

▪ Mokymai „Bendradarbiavimas. Vardan ko arba prieš ką?“, 2019, (projektas „Lyderių laikas 3“); 

▪ Mokymai „Gabių vaikų ugdymas“ (projektas „Mini mokymai mokykloms“) 2018; 

▪ Mokymai „Mokinių pažangos stebėjimas ugdymo procese“ (projektas „Mini mokymai mokykloms“) 
2019. 

▪ Mokymai „Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas“ (projektas „Mini mokymai mokykloms“) 2021. 
 

 

   

 

 

  

https://lsg.lt/projektai/#inovatyvios-ugdymosi-aplinkos-kurimas
https://lsg.lt/wpcontent/uploads/2020/09/728_finansavimo_skyrimo_isakymas_03_rezervas-1.pdf
https://lsg.lt/projektai/#gimnazijos-pokycio-projektas
https://lsg.lt/projektai/#erasmus-plus-projektas-decode
https://www.svietimonaujienos.lt/sporto-projektas-sirvintu-lauryno-stuokos-guceviciaus-gimnazijoje/

