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KAUNO MIESTO ŠOKIO MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

VEIKLOS PLANAS 2022–2023 M. M. 

 

Tikslas – Organizuoti Kauno miesto šokio mokytojų metodinę, kūrybinę, praktinę veiklą, siekiant ugdymo kokybės.  

Uždaviniai: 

1. Kviesti lektorius, vedant seminarus, paruošiant kvalifikacines programas, kurios padėtų mokytojams savose mokyklose vykdyti nuoseklų, paremtą 

naujomis idėjomis, žinojimu, gebėjimais šokio mokymosi procesą; 

2. Konsultuoti naujai pradedančius šokio mokytojus, rūpinantis jų kompetencijų ugdymusi, kvalifikacijos kėlimo reikalais, vertybių formavimosi 

galimybėmis, įvairiapusiu intelektinių ir emocinių galių, savybių ir gebėjimų stiprinimu;  

3. Suburti šokio mokytojus kūrybinei meninei veiklai, bendradarbiavimui organizuojant respublikoje, mieste šokio renginius, festivalius, sąspiečius 

(flashmob), aktyviai dalyvaujant bendruomenių socialiniame kultūriniame gyvenime. 

 Prioritetinės veiklos kryptys: 

Atnaujintos bendrosios šokio programos studijavimas, skirtumų analizavimas, praktinės veiklos organizavimas, atliepiant  kokybinius atnaujinto šokio 

ugdymo turinio  aspektus. 

Planuojamos veiklos: 
 

Eil. 

Nr. 

Veiklų pavadinimas 

 

Data Vieta Atsakingi asmenys 

1. Šokio mokytojų  metodinio būrelio narių posėdis. 

Veiklos plano 2022–2023 m. m. aptarimas. 

2022 10 18 Virtuali erdvė Metodinis būrelis 

2. Dalyvavimas tarptautinėje iniciatyvoje „Matau tave 2022“  

(LRT PLIUS). 

2022 11 11 LRT PLIUS Metodinis būrelis 

3. Respublikinis festivalis konkursas ,,Šokio pasaulis“.  2022 11 19 Kauno m. Kultūros 

centras 

A. Kavolienė 

4. 40 val. seminarų ciklas „Šokio pamoka mokykloje“ – seminaras „Vaikų 

lankstumas šokio pamokoje. Džiazo naujovės ir improvizacijos“. 

2022 12 06 Parodos g. 26 I. Lazauskienė 
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5. Šokio mokytojų  metodinio būrelio narių posėdis. 2023 01 05 Virtuali erdvė Metodinis būrelis 

6. 40 val. seminarų ciklas „Šokio pamoka mokykloje“ – seminaras. 2023 01 18 Kazio Griniaus 

progimnazija 

I. Braškytė 

7. 40 val. seminarų ciklas „Šokio pamoka mokykloje“ – Metodinis 

praktinis renginys ,,Idėjų turgus“. 

2023 02 01 Panemunės pradinė 

mokykla 

I. Šlapikienė 

8. 40 val. seminarų ciklas „Šokio pamoka mokykloje“ – Praktinis 

seminaras tarptautinio šokio dienos paminėjimo – festivalio                     

(Flashmob‘o (sąspiečio)  šokio mokymuisi „Choreografijos ir muzikos 

atitikmuo Flashmob‘o šokyje“. 

2023 02 23 VDU „Rasos“ 

gimnazija 

D. Šablauskienė 

9. 40 val. seminarų ciklas „Šokio pamoka mokykloje“ – Praktinis 

seminaras „Euritmija - judesio kalbos menas, terapija šokių pamokoje“. 

2023 03 03 J. Dobkevičiaus 

progimnazija  

E. Alseika 

10, Šokio mokytojų  metodinio būrelio narių posėdis  

Pasiruošimas pramoginių šokių sceninių kompozicijų ir  lietuvių liaudies 

šokių konkursui – festivaliui . 

2023 03 07 Virtuali erdvė Metodinis būrelis 

11. Respublikinis ugdymo įstaigų pramoginių šokių sceninių kompozicijų 

festivalis  ,,Draugystės tiltai – 2023“. 

2023 03 16 Kauno sanatorinis 

l/d „Pušynėlis“ 

I. Šlapikienė 

12. Pirmasis respublikinis šokio festivalis konkursas „Vėtra“. 2023 04 Kauno M. Petrausko 

scenos menų m-kla 

I. Lazauskienė 

13. 40 val. seminarų ciklas „Šokio pamoka mokykloje“ – seminaras „Lotynų 

Amerikos šokių choreografija, retai naudojamos figūros ir junginiai 

pramoginiame šokyje“. 

2023 04 Veršvų gimnazija M. Kisielius 

14, Tarptautinės šokio dienos paminėjimas – festivalis (Flashmob‘as 

(sąspietis). 

2023 04 29 Miesto ugdymo 

įstaigos 

D. Šablauskienė 

15. Lietuvių liaudies šokių konkursas – festivalis „Graži mūsų šeimynėlė“. 2023 04  „Santaros“ 

gimnazija 

M. Tomkevičiūtė 

16. Šokio mokytojų metodinio būrelio posėdis, 2022/ 2023 m. m. veiklos 

apibendrinimas. 

2022 06 06 Virtuali erdvė Metodinis būrelis 
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