
 

  
ŠOKIO PEDAGOGIKA 

 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Šokio pedagogikos studijos skirtos tiems, kurie siekia tapti šokio pedagogais ir nori sudominti šokiu 
vaikus ir jaunimą, mokyti. Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti šokio mokytojus, jos 
metu įgyjama šokio istorijos ir šokio ugdymo teorijos žinių, ugdomi klasikinio, šiuolaikinio, liaudies, 
pramoginio, istorinio, gatvės, džiazo šokių atlikimo, improvizacijos ir kompozicijos gebėjimai, kurie 
leidžia mokyti kitus atlikti, kurti, stebėti, analizuoti ir vertinti šokį. 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė: Kalbinio ir meninio ugdymo programų grupė 
Valstybinis kodas: 612X14005 
Studijų sritis: Socialiniai mokslai 
Studijų kryptis: Pedagogika 
Studijų trukmė: NL - 4 metai 
Programos apimtis kreditais: 240 studijų kreditų 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: meno pedagogikos, šokio bakalauras, 
pedagogas 
 
  



STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI  
 
I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Specialybės kalba  BUD 3 
Specialybės užsienio kalba 1  BUD 3 
Studijų įvadas  1MD 3 
Lietuvių etninė kultūra ir šokamasis folkloras  1MD 6 
Šokio meno istorija  1MD  5 
Lietuvių liaudies šokio pagrindai ir šokio studija  1MD 5 
Klasikinio šokio mokymas  1MD 5 
Iš viso:   30 
 
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Lietuvos valstybingumo ir kultūros istorija  BUD 3 
Specialybės užsienio kalba 2  BUD 3 
Sveikatos ugdymas  PSD 3 
Lietuvių liaudies šokio pagrindai ir šokio studija 1MD  6 
Klasikinio šokio mokymas 1MD   6 
Šokio užrašymo sistema 1MD   6 
Muzikinis ugdymas  1MD 3 
Iš viso:   30 
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Ugdymo filosofija  BUD 3 
 Bendroji ir raidos psichologija PSD  3 
 Klasikinio šokio mokymas 1MD  5 
Lietuvių sceninio šokio mokymas ir autorinė studija, semestrinis darbas 1MD   6 
Modernaus šokio mokymas 1MD   5 
Šokio kompozicija 1MD   5 
Šokio kineziologija ir traumų prevencija 1MD 3 
Iš viso:   30  
  
  



IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Pedagogika  PSD 5 
Edukacinė ir specialioji psichologija  PSD 5 
Pedagogo asistento praktika PP  6 
Lietuvių sceninio šokio mokymas ir autorinė studija  1MD 5 
Modernaus šokio mokymas  1MD 5 
Šokio improvizacija / Liaudies šokio kompozicija  1MD 4 
Iš viso:   30  
  
V semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika PSD  3 
Šokio didaktika (pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo) PSD  5 
Lietuvių sceninio šokio mokymas ir autorinė studija 1MD 6 
Pramoginio šokio mokymas 1MD  5 
Istorinio šokio mokymas  1MD 5 
Kūrybinės šokio raiškos ugdymas ir semestrinis darbas  1MD 6 
Iš viso:   30 
  
VI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Šokio didaktika (pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo)  PSD 3 
Pedagoginė praktika globojant mentoriui  PP 12 
Pramoginio šokio mokymas 1MD  6 
Istorinio šokio mokymas 1MD 6 
Pedagoginės veiklos tyrimas 1MD   3 
Iš viso:   30  
  
VII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas PSD  3 
Savarankiška pedagoginė praktika PP 12 
Pedagoginės veiklos tyrimas PD  3 
Pasaulio tautų šokio mokymas / Meistriškumo studija  1MD 3 
Jaunimo šokių mokymas  1MD 3 
Masinio šokio kompozicijos principai Dainų šventėje / Kūno 
atpalaidavimo technikos  1MD 3 
Laisvai pasirenkamas dalykas 1MD 3 
Iš viso:   30  
  
 
VIII semestras 



Pavadinimas Kodas Kreditai 
Baigiamasis darbas BD  12 
Specialioji meno pedagogika 1MD 3 
Džiazo šokio mokymas  1MD 6 
Meninės veiklos vadyba mokykloje 1MD 3 
Teatriniai žaidimai  PD 3 
Pasirenkamas dalykas PD 3 
Iš viso:   30 
 
Studijų programos tikslas 
 
Šokio pedagogikos studijų programos tikslas parengti kvalifikuotą specialistą: 

● gebantį įgyvendinti šokio ugdymo procesą įvairiose socioedukacinėse institucijose. 
● gebantį savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus šokio edukologijos srityje. 
● įgijusį bendrakultūrines ir bendrąsias kompetencijas reikalingas efektyviai realizuoti 

visuomeninius bei asmeninius tikslus švietimo ir kultūros srityje. 
 
Siekiami studijų rezultatai 
 
Baigęs Šokio pedagogikos bakalauro studijas studentas geba: 
-       Planuoti, realizuoti, reflektuoti ir vertinti šokio ugdymo procesą. 
-       Pasirinkti ir taikyti tinkamas ugdymo ir mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimo strategijas, 
būdus ir metodus. 
-       Kurti saugią, emocinį, socialinį, intelektualinį ir dvasinį ugdymąsi skatinančią aplinką. 
-       Apmąstyti, vertinti, plėtoti ir gilinti savo profesinę kompetenciją. 
-       Modeliuoti ir įgyvendinti šokio ugdymo praktikos tyrimus. 
-       Vadovautis valstybiniais dokumentais, kuriant kultūriškai išprususią, pilietiškai aktyvią, 
kūrybingą visuomenę. 
 
Baigę studijas gali dirbti: 
-  pradinėse, pagrindinėse, vidurinėse mokyklose, gimnazijose, meno mokyklose, neformalaus 
švietimo institucijose (kultūros, laisvalaikio centruose, šokio studijose, šokio kolektyvuose, klubuose, 
ir t.t.). 
-       tirti šokio ugdymo procesą įvairiose socioedukacinėse institucijose, tęsti studijas edukologijos ar 
meno krypties magistrantūroje. 
-       organizuoti meninę kultūrinę veiklą (koncertus, festivalius, pasirodymus, projektus) formalaus ir 
neformalaus ugdymo ir kultūros institucijose, vadovauti šokio kolektyvams, studijoms. 
-       organizuoti tarpdisciplininius, socialinius projektus, dirbti tarnautojais municipaliniuose švietimo 
padaliniuose. 
-       dalintis profesine patirtimi seminaruose, konferencijose. 
 
  



Praktikos 
  
Praktiniai gebėjimai įgyjami pedagoginės praktikos metu: vedant šokio pamokas bendrojo ugdymo ir 
meno mokyklose, šokio būreliuose, kolektyvuose, organizuojant renginius. Studentai atlieka pedagogo 
asistento praktiką, pedagoginę praktiką globojant mentoriui, savarankišką refleksyviąją pedagoginę 
praktiką. 
 
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). 
 
 
 
 
 


