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Mokant šokio galima sėkmingai taikyti projektų 

metodą, nes šis metodas natūraliai išauga iš 

meninės kūrybos proceso. Šokio mokymas gali 

tapti mokytojams ir mokiniams gera erdve 

mokytis dirbti aktyviaisiais metodais.  



 

 

Mokykloje projektų metodu dirbantis mokytojas 

neturi būti vienišas. Bendraminčių kolektyve 

būtina aptarti ir plėtoti naujosios mokyklos 

idėjas, pasidžiaugti, domėtis kolegų pedagogine 

veikla.  



 

Dirbdamas projektų metodu mokytojas ugdymo 

procesą orientuoja į mokinį, mokinys atsiduria 

ugdymo centre. Taigi mokytojas turi remtis 

nuostata, jog dirbdamas vadovausis ne tik 

programų reikalavimais, bet ir atsižvelgs į savo 

mokinių poreikius, jų pasirengimą. Svarbus 

darbo projektų metodu elementas – projektinių 

grupių sudarymas. Projektinės grupės gali būti 

sudaromos pagal kelis požymius: pastovumą, 

mokinių interesus, taikomą metodiką.  



PROJEKTO GRUPIŲ SUDARYMAS 



PROJEKTO GRUPIŲ 

SUDARYMAS 

 

http://teamup.aalto.fi/ 

 

http://teamup.aalto.fi/


INTEGRUOTAS PROJEKTAS 

 “KLAIPĖDOS KRAŠTAS – KULTŪRŲ 

KRYŽKELĖ” 

 

( ISTORIJA, LIETUVIŲ KALBA, GEOGRAFIJA, 

ŠOKIS, TECHNOLOGIJOS, INFORMACINĖS 

TECHNOLOGIJOS, MUZIKA ) 

 



Pagrindinis projekto tikslas 

 

 

pagilinti darbo su IT įgūdžius, išmokti 

bendrauti ir bendradarbiauti  komandoje 

bei praplėsti savo žinias apie Klaipėdos 

kraštą – savo gyvenamąją vietovę.  

 



INTEGRUOTOS PROGRAMOS 

KŪRIMAS 
 

ATNAUJINTOS BENDROSIOS UGDYMO 

PROGRAMOS 

GIMTOSIOS KALBOS 

(LIETUVIŲ) PROGRAMA 

 7-8 KLASEI. 

 

MUZIKOS PROGRAMA  

7-8 KLASEI 

 

ISTORIJOS PROGRAMA 

7-8 KLASEI 

TECHNOLOGIJŲ 

PROGRAMA  

7-8 KLASEI  

 

ŠOKIO PROGRAMA 

 7-8 KLASEI 

 

INTEGRUOTOS 7-8 KLASĖS PROGRAMOS  III 

TRIMESTRO TEMINIS IŠPLANAVIMAS 

 



Integruota programa 

Moksleivis  

Žinios 

1. Gimtoji k. 

2. Muzika 

3. Istorija 

4. Šokis 

5. Technologijos 

6. Geografija 

7. IT 

Analizė 

1. Gimtoji k. 

2. Muzika 

3. Istorija 

4. Šokis 

5. Technologijos 

6. Geografija 

7. IT 

 

Taikymas 

1. Gimtoji k. 

2. Muzika 

3. Istorija 

4. Šokis 

5. Technologijos 

6. Geografija 

7. IT 

 

Sintezė 

1. Gimtoji k. 

2. Muzika 

3. Istorija 

4. Šokis 

5. Technologijos 

6. Geografija 

7. IT 

 

Įvertinimas 

1. Gimtoji k. 

2. Muzika 

3. Istorija 

4. Šokis 

5. Technologijos 

6. Geografija 

7. IT 

 



Projekto 

 internetinė  

svetainė 

 

 

 

 

 

http://klaipedoskrastas.weebly.com/  

http://klaipedoskrastas.weebly.com/


 

Šokio ugdyme išryškėja ugdymo, mokymosi 

sąsajos su visuomene, kultūra, tautos kūryba. 

Šokio kūrybos procese mokinys bręsta kaip 

visuomenės narys, plėtojamas socialinis 

ugdymas, įtvirtinamos bendradarbiavimo ir 

vertybinės nuostatos. Mokiniai suvokia, kad jie 

reikšmingi ne tik sau, bet ir visuomenei. Mokinių  

šokio raiškos ugdymas projektų metodu daro 

didelę įtaką kultūriniam bei instituciniam 

bendradarbiavimui ne tik mokyklos viduje, bet ir 

už jos ribų.  

 



INTEGRUOTAS REGIONINIS 

PROJEKTAS 

SKIRTINGŲ KULTŪRŲ SUVIENYTI 
   

 (Anglų kalba – šokis – muzika – technologijos) 

 

Šio projekto tikslas – formuoti savo kultūrinį 

tapatumą, pažinti, toleruoti bei gerbti kitų 

tautų, grupių kultūrinės raiškos skirtumus. 

Projektas suteikė galimybes atskleisti ir 

atsiskleisti ugdytinių gebėjimams, formuoti 

moralines vertybes, meilę ir pagarbą savo ir 

kitų tautų kultūroms.   



Projekto 

 internetinė  

svetainė 

http://unifiedcultdif.weebly.com/  

http://unifiedcultdif.weebly.com/


Dalyvaudami šokio projektuose sėkmingai 

bendradarbiauja įvairaus amžiaus, įvairių 

tautybių vaikai, į veiklą įsitraukia 

visuomenės nariai, rėmėjai. Šokio 

projektai sudaro galimybę plėtoti ir 

tarptautinį bendradarbiavimą. 

 



eTwinning projektai 

http://www.etwinning.net  

http://www.etwinning.net/


Eurodance – 2011 

http://eurodance2011.blogspot.com/  

http://eurodance2011.blogspot.com/


COMENIUS 

http://artlang.eu/blog/  

http://artlang.eu/blog/


Šokio mokytojai ir jų auklėtiniai mielai 

dirba projektinio darbo metodu ir norėtų šį 

metodą taikyti plačiau. Palaikant mokytojų 

iniciatyvą, reikėtų daugiau skelbti teorinės 

metodinės medžiagos apie projektų 

metodą, apie jo taikymą dirbant su 

įvairaus amžiaus vaikais, vedant įvairaus 

pobūdžio užsiėmimus. Būtina skatinti šiuo 

metodu aktyviau domėtis mokyklos 

bendruomenę, visuomenę. 

 



  Būtina įvairiais būdais palaikyti mokytojų 

ieškojimus, juos skatinti ir vertinti jų 

darbą, suvokiant, kad šokio mokytojų 

pastangos plėtoti projektų metodą gali 

būti reikšmingos ir kaip eksperimentinė 

veikla kitiems mokytojams.  


