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PRADINĖS MOKYKLOS skyriuje kalbama apie meto-

dus, planavimą, aplinką, mokinio pasiekimų ir pažangos 
vertinimą. Pateikiamos lentelės su 1–2 ir 3–4 klasių moki-
nių pasiekimų vertinimo pavyzdžiais, o taip pat integruo-

tas pasaulio pažinimo ir šokio pamokų planas 1 klasei bei 
Vilniaus „Vyturio“ pradinėje mokykloje vestų integruotų 
pamokų planai. Skyriaus autorė Rasa Prokurotienė, šokio 
mokytoja ekspertė, Vilniaus kolegijos dėstytoja.

PAGRINDINĖS MOKYKLOS skyriuje Diana Mocku-

vienė, šokio mokytoja ekspertė, apžvelgia kūrybines, inte-

gruotas šokio pamokas ugdymo procese, pateikia kūrybinių 
šokio pamokų idėjų ir pavyzdžių. Saulius Rudelis, šokio 
mokytojas ekspertas, aprašo projekto metodą, pateikia me-

džiagos apie projektinę veiklą.

VIDURINĖS MOKYKLOS skyriuje Gitana Puzinienė, 
šokio mokytoja metodininkė, apžvelgia šokio kūrimo me-

todiką ir principus, pateikia kompozicijų kūrimo pavyz-

džių. Būtiniausių choreografijos terminų žodynėlis turėtų 
būti naudingas mokiniams, ne tik besiruošiantiems menų 
brandos egzaminui. Arnoldas Riekumas, šokio mokytojas 
metodininkas, apžvelgia pramoginių klasikinių ir Lotynų 
Amerikos šokių istoriją, supažindina su legendomis apie 
šokius. Vienoje vietoje skelbiama šokių istorijos apybraiža 
palengvins pasirengimą įvairiems šokio projektams.

NEFORMALIOJO UGDYMO skyriuje pateikiami autori-

nių šokių aprašymai. Knygoje mokytojai ras Birutės Akelai-
tienės, šokio mokytojos ekspertės, šokių „Pirmojo varpelio 
takeliu“, „Rudeninio lapelio gyvenimas“, „Versmynas“ pra-

dinei mokyklai ir Loretos Jokubaitienės, šokio vyr. mokyto-

jos choreografijų „Linksmasis traukinukas“ ir „Vaivos juos-
ta“, kuriuos siūloma šokti pagrindinės mokyklos amžiaus 
tarpsnio mokiniams.

Šiandien šokio pamoką suvokiame ne kaip repeticiją, o 
kaip ugdymo procesą. Šokio mokytojo darbo sėkmė labai 
priklauso nuo to, KAIP bus dirbama.

Metodinėje priemonėje „Šokio mokytojo knyga“ prista-

toma asmeninė autorių kolektyvo pedagoginė patirtis. Ši 
priemonė yra pirmasis bandymas apibendrinti turėtą pa-

tyrimą, sukauptą per ilgą darbo mokykloje laiką. Priemo-

nė „Šokio mokytojo knyga“ gali būti geras pagalbininkas 
šokio mokytojams, dirbantiems formaliojo ir neformaliojo 
ugdymo įstaigose. 
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