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ASMENINĖ INFORMACIJA Vilija Sušinskienė  
 

  

 Lelijų 133, 6287 Alytus, Lietuva  

  8-315-75601(d.)  8682 92898 

vilija.susinskiene@dzukijosmokykla.lt  
  

Gimino data:  28 12 1963 
 
 

 

 
 

DARBO PATIRTIS   

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

  

 

 2021-11-21 -2023-09-01 NŠA projekto „Kokybės krepšelis“ metodininkė 
2020 09 mėn-2021-09 mėn. NŠA projektas „Saugios elektroninės erdvės mokiniams kūrimas“ 
metodininkė. 
2010 m. iki dabar, Alytaus Dzūkijos  mokyklos direktorė.  

1996 - 2010 m., Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

1994 - 1996 m. Prancūzų kalbos mokytoja Alytaus I-oje vidurinėje mokykloje. 

1990 - 1992m. Prancūzų kalbos mokytoja Alytaus 12-oje vidurinėje mokykloje. 

1986 - 1988m. Prancūzų kalbos mokytoja Balninkų ( Alytaus raj.) pagrindinėje mokykloje. 

 

 

Įrašykite datas (1986 m. ) 

 

 

                                       (2015m.) 

Prancūzų kalbos mokytoja  
Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas. 
 
Vadybos magistro laipsnis 
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 

 

 

 

Gimtoji kalba Lietuvių 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Prancūzų  C1 C1 C1 C1 C1 

  

Anglų  B2 B2 B2 B1 B1 

Rusų C1 C1 B2 B2 B2 
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PAPILDOMA  INFORMACIJA  

 

 
 

 

Bendravimo gebėjimai ▪ Bendravimo gebėjimus tobulinau dirbdama direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokyklos vadove. 

▪ Nuolat dalyvauju Erasmus+, eTwinning programų  tarptautiniuose projektuose, kursuose. Kuriuose 
bendrauju gimtąja  kalba bei užsienio kalbomis. 
 
 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

▪ Vadovavimas - šiuo metu esu atsakingas už 136 asmenų komandą 

▪ ESF projekto „Integruoto dalyko ir užsienio kalbos modelio diegimas Lietuvos bendrojo ugdymo 
įstaigose“ koordinavimas, 17 partnerių. 

▪ Strateginio planavimo gebėjimai (koordinuoju strateginio plano rengimą ir įgyvendinimą) 

▪ Geri kokybės valdymo įgūdžiai (2007-2015 m. švietimo konsultantė, vykdžiau švietimo įstaigų 
vadovų atestacijos ekspertizę) 

▪ Pokyčių valdymas ( įgyvendinti pokyčiai- IKT ugdyme proveržis, SEU mokymas nuo 2007 m., 
dubliuotos pamokos, individualios pažangos stebėjimo sistema, mokinių gabumų atskleidimo, 
skambučio atsisakymas, šachmatų mokymo integravimas....) 

▪ Mokyklos Erasmus+ programos Erasmus plano koordinavimas. 
 
 
 

Pageidaujamam darbui reikalingi 
gebėjimai 

▪ Strateginis švietimo įstaigos valdymas ( vadovavau įstaigos strategijos parengimui ir įgyvendinimui) 

▪ Darbuotojų motyvavimas ir tobulinimas ( suburtas profesionalių, atsakingų darbuotojų kolektyvas) 

▪  Vadovavimas ugdymo organizavimui (  Mokinių pažangos stebėjimas, kokybiškas frankofoninis 
ugdymas,  IKT ugdymo procese, kūrybiškumo ir inžinerinės kompetencijos ugdymo inicijavimas ir 
kt.) 

▪ Bendradarbiavimas su partneriais, papildomų lėšų pritraukimas (  užsienio šalių ir Lietuvos 
partneriai) 

▪ Motyvacija mokytis (nuolat mokausi pagal savo asmeninį tobulėjimo planą) 

▪ Laiko planavimo įgūdžiai (įgijau būdama veikli ir turėdama keletą pareigų) 
 
 
 

Darbo kompiuteriu gebėjimai 

 

 

▪ Microsoft Office, Internet Explorer; ECDL Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas 2007 m. 

Kiti gebėjimai ▪ Tarptautinio frankofoniškojo mokinių teatro festivalio organizatorė Lietuvoje nuo 2001iki 2018 m. 

▪  eTwinning programos konsultantė Lietuvoje nuo 2005 m. 

▪ EMILE koordinacinės tarybos pirmininkė 

▪ Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų asociacijos prezidentė 2013-2016 m. 
 
 

 

 

Vairuotojo pažymėjimas 

 

 

▪ B kategorija 
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Publikacijos 

 

 

 

Konferencijos 

 

 

 

Seminarai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdovanojimai  

 

 

 

 

Narystės 

 

 

 

Projektai 

 

Dvikalbio mokymo diegimas Alytaus Dzūkijos vidurinėje mokykloje.„ Le francais dans le monde“, 2005  

Prancūzų kalbos mokytojų kongresui pasibaigus Informacinis leidinys „ Švietimo naujienos, 2012. 

 

 

 „Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo bendrajame ugdyme modelio diegimas“ 2013.   Vilnius.   

 „Mokyklos vadovas ir pilietiškumo ugdymas“.2017 m. Puatje. Prancūzija. 

„Mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas“ 2019 m .Alytus 

 

  Socialinio emocinio intelekto svarba Mokinių sėkmei. Lions Quest.Vilnius.2008 m. 
Projekto Užsienio kalbos ir dalyko sinergija baigiamoji konferencija 2013 m. VDU. Kaunas. 
Lietuvos švietimo delegacijos vizitas Prancūzijoje 2013 m. delegacijos narė. Paryžius.  
eTwinning ir Comenius projektų sąsajos. 2013 m.  Varėna. 
Future classroom Lab teacher training course. 2015m. Briuselis. 
Sužaidybinimas ugdymo procese. 2015m. Vilnius. 
EMILE:prancūzų kalba ir tarpdalykinė integracija mokinių pasiekimams gerinti. 2016m. Kaunas 
Ideas and strategies for developing your  Approach in the Classroom.2016.Ženeva. Šveicarija. 
eTwinning Online ambassadors  Course. 2017m. 
Programa „eTwinning“ mokytojų  profesiniam augimui ir kompetencijų gilinimui. 2018 m. Alytus 
Kokybiški programos „eTwinning“ projektai ugdymo inovacijų taikymui. 2019. Alytus. 
Vidaus kontrolė įstaigoje, kaip pasirengti veikiančią vidaus kontrolės politiką. Nuotolinis. 2021 m. 
Mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimas: mokymosi strategijų įvairovė ir taikymo galimybės 
skirtingose pamokose. Nuotolinis. 2021m. 
Atnaujinto ugdymo turinio diegimas.Mokyklų vaddovams 2022m. 

 
 

Palmes académiques (Akademinių palmių ordinas) 2006 m. 
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro padėkos 2014, 2018, 2019 m. 
Švietimo mianų paramos fondas 2018 m. 
 
 
Lietuvos mokyklų vadovų asociacija; Prancūzų kalbos mokytojų asociacija; LICS. Alytaus skyrius , 
Lietuvos- Prancūzijos asociacija, Alytaus skyriaus prezidentė. 
Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga. Alytaus padalinio pirmininkė iki 2022-12-31 
 
 
Comenius projektai nuo 2004 m. 
ESF projektas „Integruoto dalyko ir užsienio kalbos modelio diegimas bendrajame ugdyme“ 2011-
2013 m. 
ESF projektas „ Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, teikiant paslaugas pailgintose darbo 
dienos grupėse“ 2012 m. 
Erasmus + projekto  „Ludiq;tėe 2.0“ vadovė Lietuvoje.(2019-2021 m.) 
Interreg Lietuva –Lenkija projekto „Bendradarbiavimas- terapijos sėkmė“ vadovė ( 2020m.) 
Erasmus+ programos akreditacija 2021-2027 m. 

 

   


