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KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS 2018–2022 METŲ STRATEGINIO PLANO 

PAGRINDINĖS NUOSTATOS 

 

Vizija – šiuolaikiška, besimokanti, veikli kalbų mokykla, kurioje gera būti ir kurti kartu. 

Misija – atliepdami rajono visuomenės ugdymo(si) poreikį, vykdome neformaliojo švietimo 

programas ir siekiame nuolatinės pažangos ir tobulėjimo. 

Vertybės, kuriomis vadovaudamiesi gyvename, dirbame ir kuriame: pagarba, atsakomybė, 

atvirumas ir kūrybiškumas. 

Pagarba – mokyklos bendruomenės geranoriškas susitarimas dėl: 

sąžiningo požiūrio į save ir savo darbą; 

kito žmogaus poreikių, jausmų ir orumo pripažinimo; 

saugios aplinkos kūrimo ir tausojimo; 

tautos kultūros ir tradicijų puoselėjimo, tinkamo dėmesio kitų tautų kultūrai. 

Atsakomybė – sąmoningas mokyklos bendruomenės pasirinkimas: 

sąžiningai atlikti pareigas; 

rūpintis savimi ir kitais; 

tausoti ir kurti aplinką; 

mokytis visą gyvenimą. 

Atvirumas – mokyklos bendruomenės narių pasiryžimas: 

būti atviriems pozityviam dialogui ir bendradarbiavimui; 

dalintis žiniomis, patirtimi ir idėjomis; 

diegti inovacijas; 

pažinti ir pripažinti skirtingų tautų kultūrų ar žmonių požiūrius. 

Kūrybiškumas – mokyklos bendruomenės narių siekis: 

laisvai reikšti mintis ir idėjas; 

sudaryti sąlygas bendruomenės narių saviraiškai, kūrybai; 

lanksčiai spręsti problemas; 

kurti draugišką, tobulėti skatinančią aplinką. 
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Mūsų ugdymo principai: pirma sudominti – stipriname motyvaciją; ugdymas per santykį – 

draugiškas ir atviras mokytojo santykis su besimokančiuoju; neskubiname proceso, skatiname 

individualią pažangą; mokome būti aktyviais veikėjais, o ne pasyviais gavėjais; galimybė veikti 

kartu su kitais – būti grupės ar bendruomenės nariu. 

Prioritetas. Neformaliojo ugdymo kokybė ir atsakomybė. 

Strateginiai tikslai: 

1 tikslas – tobulinti (gerinti) vykdomų programų kokybę, sukuriant galimybes kiekvienam 

realizuoti savo gebėjimus. 

Uždaviniai: 

 pritaikyti naujausius ir aktualius ugdymo metodus įgyvendinant programas; 

 stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp mokytojų, mokinių ir tėvų; 

 diegti patirtinį mokymą, vykdant neformalųjį švietimą; 

 vykdyti edukacines paslaugas. 

2 tikslas – plėtoti projektinę veiklą, įtraukiant socialinius partnerius ir ugdant 

bendruomeniškumą. 

Uždaviniai: 

 plėtoti projektinę veiklą; 

 bendradarbiauti su esamais socialiniais partneriais ir ieškoti naujų; 

 įtraukti NVŠ ir FŠPP tėvus į bendruomenės gyvenimą atsakingai ir aktyviai veiklai. 

3 tikslas – kurti modernią ir saugią aplinką. 

Uždaviniai: 

 rūpintis mokyklos įvaizdžiu; 

 pritaikyti turimus išteklius vykdomoms programoms įgyvendinti; 

 įgyvendinti socialinio ir emocinio intelekto ugdymo (toliau – SEU) modelį. 
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