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ASMENINĖ INFORMACIJA Nina Bašajevienė  

 
  Zavadskių g. 11, LT – 11111, Vilniaus, Lietuva 

 +37060346546 

 ninokass@gmail.com 

Lytis Moteris | Gimimo data 13/11/1966 I Pilietybė Lietuvos Respublikos 
 
 

DARBO PATIRTIS 

NUO 2011 M. IKI DABAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUO 2000-2011 M. 

 

 

 

NUO 1995-2000 M. 

 

 

 

NUO 1990-1995 M. 

 

 

 

 

NUO 1989-1990 M. 
 

Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazija  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

ugdymo proceso organizavimas, planavimas ir įgyvendinimas; švietimo įstaigos 

veiklos įsivertinimo organizavimas ir gautų duomenų panaudojimas veiklai 

tobulinti; dalyvavimas vykdant ir rengiant metinius gimnazijos veiklos planus, 

strateginį planą, ugdymo planus, projektus; metodinės veiklos koordinavimas; 

klasių vadovų konsultavimas ir pagalbos teikimas; pamokų, konsultacijų, 

neformaliojo vaikų švietimo veiklų tvarkaraščių sudarymas; gimnazijos 
elektroninio dienyno administravimas; edukacinių aplinkų kūrimas ir 

tobulinimas; tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas ir švietimas; darbuotojų 

funkcijų reglamentavimas ir saugumo užtikrinimas. 

Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazija  

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

pamokų vedimas; vaikams patrauklaus, individualizuoto ir diferencijuoto ugdymo 
turinio kūrimas; programų rengimas. 

Vilniaus m. 25-oji vidurinė mokykla  

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

pamokų vedimas; vaikams patrauklaus, individualizuoto ir diferencijuoto ugdymo 
turinio kūrimas; programų rengimas.  

Vilniaus m. 37-oji vidurinė mokykla 

Istorijos mokytoja 

pamokų vedimas; vaikams patrauklaus, individualizuoto ir diferencijuoto ugdymo 
turinio kūrimas; programų rengimas.  

Vilniaus m. 25-oji vidurinė mokykla 

Neformaliojo švietimo mokytoja 
neformaliojo vaikų švietimo veiklos, renginių organizatorė. 

 
 

IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA 
 

2010 m. lietuvių kalbos mokytoja, bakalauras 
VPU, T. Ševčenkos g. 31, LT – 03111 Vilnius 

1998 m. lietuvių kalbos mokytoja 
Pedagogų profesinės raidos centras, Didlaukio g. 82, LT-08303 Vilnius 

1989 m. istorijos, visuomenės mokslo ir teisės mokytoja 

VVPI , T. Ševčenkos g. 31, LT – 03111 Vilnius 

2015-06-30 suteikta trečioji vadybos kvalifikacinė kategorija. 

2011-06-21 suteikta lietuvių kalbos mokytojo metodininko kvalifikacinė 

kategorija 

1999-10-22 suteikta lietuvių kalbos vyresniosios mokytojos kvalifikacinė 

kategorija 

2015-06-03 vadovavimas ilgalaikei pedagogų stažuotei „Sėkmingo lietuvių 

kalbos ugdymo proceso organizavimo patirtis Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ 
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gimnazijoje, ugdant mokinius daugiakultūrėje aplinkoje. 

 
 
 


