
 

  
ŠOKIO EDUKOLOGIJA 

 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Šokio edukologijos universitetinių antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos tikslas – 
išugdyti kompetetingą šokio edukologijos magistrą, įgijusį kontekstualių šokio edukologijos žinių, 
gebantį savarankiškai, atsakingai ir inovatyviai įgyvendinti, vertinti ir mokslinių tyrimų pagrindu 
tobulinti šokio ugdymo turinį bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir aukštosiose mokyklose bei 
kultūros įstaigose. Programą baigę absolventai įgyja bendrąsias švietimo ir meninio ugdymo 
lyderystės, mokymosi ir profesinio tobulėjimo ir specialiąsias šokio ugdymo turinio konstravimo, 
įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo bei šokio edukologinių tyrimų kompetencijas, kurios leidžia 
jiems sėkmingai dirbti formalaus ir neformalaus švietimo bei kultūros įstaigose, bei taip pat tęsti 
studijas edukologijos krypties doktorantūroje. 
 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė: Kalbinio ir meninio ugdymo programų grupė 
Studijų sritis: Socialiniai mokslai 
Studijų kryptis: Pedagogika 
Studijų trukmė: NL - 2 metai 
Programos apimtis kreditais: 120 studijų kreditų 
 
  



STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI  
 
I semestras 
Pavadinimas  Kreditai 
Kultūros studijos ir ugdymas   6   
Meninio ugdymo kaitos kryptys 6  
Šokio analizė ir interpretacija 6  
Meno edukologinių tyrimų metodologija 6  
Švietimo ir meninės veiklos vadyba 6  
Iš viso:         30 
 
II semestras 
Pavadinimas  Kreditai 
Meninio ugdymo idėjų raida / Modernioji psichologija 6   
Šokio ugdymo teorijos ir praktika 8   
Kūrybinė šokio studija 8   
Tyrimų organizavimas ir magistro darbo rengimas I 8  
Iš viso:   30 
  
III semestras 
Pavadinimas  Kreditai 
Šiuolaikinė pedagogika ir andragogika / Meno ontologija ir ugdymas 8  
Įtraukusis meninis ugdymas 6  
Šokio etnologija / Šokio fenomenologija 8  
Tyrimų duomenų analizė ir magistro darbo rengimas II 8  
Iš viso:   30  
  
IV semestras 
Pavadinimas  Kreditai 
Šokio edukologijos mokslinis tiriamasis seminaras 6  
Magistro baigiamojo darbo rengimas 24  
Iš viso:   30  
  
 
 
 
 
 



Studijų programos tikslas 
 
Šokio edukologijos studijų programos tikslas išugdyti edukologijos magistrus, gebančius: 

 Veiksmingai spręsti šokio ugdymo uždavinius įvairaus tipo formaliojo ir neformaliojo vaikų, 
jaunimo ir suaugusiųjų švietimo bei kultūros įstaigose; 

 Tirti, vertinti ir tobulinti įvairaus tipo švietimo, kultūros įstaigų organizuojamo šokio ugdymo 
kokybę; 

 konsultuoti ir šviesti šokio pedagogų bei mokyklų bendruomenes siekiant įgyvendinti šokio 
ugdymo ir švietimo naujoves; 

 Bendradarbiauti su švietimo ir kultūros organizacijų akademine, pedagogų ir menininkų 
bendruomenėmis, siekiant inicijuoti ir koordinuoti šokio ugdymą ir meninę veiklą gerinančius 
pokyčius.  

 
Siekiami studijų rezultatai 
 
Baigę Šokio edukologijos studijų programą absolventai: 

 Rodys naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais grindžiamas kultūros, meninio ir šokio 
ugdymo žinias ir jų supratimą, gebės jas analizuoti, integruoti ir kūrybiškai taikyti sprendžiant 
vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų šokio ugdymo uždavinius. 

  Gebės rengti inovatyvias ugdymo priemones (metodines, informacines, vadybines), 
skatinančias vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų dalyvavimo kultūrinėje ir šokio veikloje poreikius, 
gerinančias šokio pedagogo veiklų atlikimą, kuriančias patrauklią šokio mokymosi aplinką.   

  Gebės savarankiškai pasirinkti profesinio tobulinimosi kryptį ir toliau mokytis, įvertinant 
įgytas kompetencijas, planuojant profesinio tobulėjimo perspektyvas, vadovaujantis 
mokymosi visą gyvenimą principais.  

 Gebės rinkti, analizuoti, sintetinti ir vertinti šokio edukologijos studijoms ir tyrimams bei 
veiksmingam formaliojo ir neformaliojo šokio ugdymo problemų sprendimui reikalingus 
duomenis, atrasti naujus faktus, priimti sprendimus, įvertinant alternatyvius sprendimų 
variantus bei galimą poveikį darniam visuomenės vystymuisi. 

  Remdamasis atliktų meninio ugdymo tyrimų rezultatais, gebės priimti inovatyvius šokio 
ugdymo tobulinimo sprendimus, daryti korektiškas išvadas, atsižvelgiant į informacijos 
išsamumą bei pagrįstumą, įvertinant alternatyvas ir prognozuojant galimas meninės edukacijos 
sprendimų pasekmes. 

 Imsis atsakomybės už savo ir kitų meno, šokio pedagogų veiklos kokybę, gebės ją vertinti ir 
tobulinti, atliepdamas aktualius švietimo poreikius bei iššūkius, vadovaudamasis profesine 
etika ir pilietiškumu. 

  Teikdamas konsultacinę pagalbą, gebės organizuoti ir vykdyti šokio ugdymo naujovių 
sklaidą, pasiektų ugdymo ir meninių rezultatų vertinimą naujose ar nežinomose aplinkose, 
taikyti reikalingas žinias sudėtingose, kompleksinėse situacijose.  

 Gebės aiškiai ir argumentuotai perteikti apibendrintą savo ir kitų tiriamosios, pedagoginės ir 
meninės veiklos patirtį šokio pedagogams ir kitiems asmenims.  

 Gebės inicijuoti ir priimti inovatyvius sprendimus, lemiančius šokio ugdymo 
kokybę, atsižvelgdamas į turimos informacijos išsamumą bei pagrįstumą, galimas etines, 
ekonomines, visuomenines veiklos pasekmes. 

  Siekdamas bendrų meninio ugdymo tikslų, gebės koordinuoti tarpdisciplininę komandą, 
valdyti sudėtingas situacijas, suvokdamas atsakomybę už savo veiklos poveikį visuomeninei, 
kultūrinei gerovei.   

  
 
 



Tarptautiškumas 
 
Šokio pedagogikos studentai gali praleisti integruotą studijų laikotarpį arba atlikti praktiką kitoje 
šalyje, dalyvaujančioje Mokymosi visą gyvenimą programoje. Bendradarbiaujama su šiomis 
aukštosiomis mokyklomis: Daugavpils University (Latvija), Riga Teacher Training and Education 
Management Academy (Latvija), Danmarks Pedagogiske Universitetsskole (Danija), University of 
Iseland (Islandija), Conservatorio di Musica Santa Cecilia (Italija), Bergen University College 
(Norvegija), Universite de Bretagne occidentale - U.B.O (Prancūzija), Aalto University School of Art 
and Design (Suomija), Suleyman Demirel University (Turkija), Menderes University (Turkija). 
 
 
 
 
 


