
VAIDYBOS PAGRINDAI 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas LT / EN Kodas Studijų programa(-os)  

Vaidybos pagrindai / Basics of Acting B095419 Visos studijų programos, išskyrus Teatro meno, 

Vaidybos, Teatro režisūros, Kino meno 

(Dramaturgija, Vaizdo režisūra), Vaizdo režisūros 

studijų programas. 

Dėstytojas (-ai) Padalinys 

Koordinuojantis: lekt. Gintaras Liutkevičius 

Kitas (-i):  

Vaidybos ir režisūros katedra 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Pirmoji (bakalauro) Pasirenkamas 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis / Studijų programa Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė Rudens arba pavasario / visos studijų programos, 

išskyrus Teatro meno, Vaidybos, Teatro režisūros, 

Kino meno (Dramaturgija, Vaizdo režisūra), 

Vaizdo režisūros studijų programas. 

Lietuvių k.  

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 

Erudicija, žinios apie teatro meną, atitinkančios vidurinio mokslo reikalavimus. 

Noras suvokti ir praktiškai pažinti sceninės kūrybos pagrindinius principus, įgyti 

elementarius vaidybos įgūdžius. 

Gretutiniai reikalavimai : 

Nėra 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

3 80 34 46 

Dalyko (modulio) tikslas 

Dalyko Vaidybos pagrindai tikslas – supažindinti studentus su vaidybos meno pagrindiniais principais, ugdyti studentų 

kūrybiškumą, lavinti bendravimo, sceninės drąsos, pasitikėjimo savimi ir improvizavimo įgūdžius, mokyti ugdyti savo 

fizines ir psichofizines galimybes. 

Trumpa dalyko (modulio) anotacija (iki 500 simbolių) 

Vaidybos pagrindai yra skirti studentams, kuriems teatras nėra pagrindinė studijų kryptis. Šio dalyko studijos padeda 

studentams suvokti vaidybos meno esminius principus ir panaudoti įgytas žinias savo studijuojamuose dalykuose, taip 

pat lavina studento kūrybinius gebėjimus, komandinio kūrybinio darbo įgūdžius. Dalyko studijų metu studentai 

susipažįsta su dramos kūrinio (ar jo ištraukos) veiksminės analizės pradmenimis, mokomi formuluoti tikslias kūrybines 

užduotis ir jas vykdyti. Šio dalyko studijos plečia studentų erudiciją ir žinias teatro meno srityje. 

 

Studijų programos(-ų) ugdomos 

kompetencijos (programos 

rezultatų numeriai) 

Dalyko (modulio) studijų 

rezultatai 
Studijų metodai 

Vertinimo 

metodai 

Gebėjimas analizuoti kūrybinius 

teatro projektus bei šiuos 

gebėjimus pritaikyti profesinėje 

veikloje 

Gebės suprasti esmines aktoriaus 

kūrybinio proceso ypatybes. 

Susipažins su dramos kūrinio 

veiksminės analizės pradmenimis 

Paskaitos, 

pratybos, 

praktinės 

užduotys, atvejo 

analizė (dramos 

kūrinio ar jo 

ištraukos 

veiksminė 

analizė), 

improvizacijos, 

etiudai, 

savarankiškas 

darbas 

Kaupiamasis 

vertinimas:  

Praktinių užduočių 

atlikimo, tarpinio 

atsiskaitymo ir 

egzamino metu 

Gebėjimas dirbti ir tobulėti 

savarankiškai 

Išlavins savarankiško darbo įgūdžius 

Gebėjimas taikyti įgytas žinias ir 

spręsti problemas naujoje 

aplinkoje, platesniuose 

kontekstuose, susijusiuose su 

studijuojama sritimi 

Gebės dalyko studijų metu įgytas 

žinias pritaikyti savo studijuojamoje 

srityje 

Gebėjimas kritiškai ir savikritiškai 

mąstyti 

Gebės kritiškai, argumentuotai 

vertinti ir analizuoti dramos 

spektaklius ir vaidmenis juose 

  



Temos 
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I. Įvadinė dalis.  

1. Vaidybos pagrindų, kaip dėstomo dalyko, 

tikslai ir uždaviniai. 

1       1   

2. Pažintis su pagrindiniais vaidybos 

mokymo proceso ypatumais. Etika ir 

disciplina kūrybiniame procese. Kūrybinė 

darbo atmosfera. 

1       1   

II. Vaidybos pagrindai. 

1. Pratimai fizinei įtampai nugalėti ir 

raumenų atpalaidavimo pratimai.  

    1   1 2 

Praktinis pratybų 

metu atliekamų 

užduočių 

įsisavinimas 

2. Dėmesio ir pastabumo, ritmo pojūčio 

lavinimas. 

    1   1 2 

3. Pratimai ir užduotys scenos pojūčiui 

(sceninei drąsai) ugdyti. Improvizacija. 

    1   1  

4. Sceninis veiksmas, jo reikšmė aktoriaus 

kūrybinėje raiškoje.  

1       1  
Literatūros analizė. 

5. Veiksmas duotose aplinkybėse. 

Vaizduotė, jos svarba sceniniam veiksmui. 

Prisitaikymai, kaip sceninio veiksmo kūrimo 

priemonė. 

1    2   3 6 

Pratybų metu atliktų 

užduočių analizė ir 

įsisavinimas. 6. Pratimai ir etiudai su menamais daiktais 

sceninio veiksmo logikai ir nuoseklumui 

ugdyti. 

    1   1 4 

III. Vaidmens kūrimo pradmenys. 
Charakteris ir charakteringumas. Užduotys 

gyvūnų, senų žmonių ir vaikų stebejimui. 

Bendravimas su partneriu scenoje. 

1    2   3 5 Pratybų metu atliktų 

užduočių analizė ir 

įsisavinimas. 

Savarankiškas 

kūrybinių užduočių 

atlikimas. 
1. Etiudas aktoriaus kūrybiniame procese. 

Atmosfera, temporitmas; muzikos, judesio, 

šokio sintezė kuriant etiudą. 

1    2   3 5 

Pratybų metu atliktų 

užduočių analizė ir 

įsisavinimas. 2. Etiudo struktūriniai elementai. Konfliktas, 

įvykis. 

1    2   3 2 

3. Vaidmens veiksminės analizės 

pradmenys: 

a. Dramos kūrinio tema, idėja, problematika. 

b. Autoriaus tekstas. Tekstas ir potekstė. 

c. Veiksmo aplinkybės, personažų santykiai, 

vaidmens biografija.  

d. Konfliktas, ištisinis veiksmas, įvykių ir 

veiksmų grandinė.  

3    6   9 12 
Literatūros analizė. 

Pratybų metu atliktų 

užduočių analizė ir 

įsisavinimas. 

Savarankiškas 

kūrybinių užduočių 

atlikimas. 

IV. Sceninių etiudų ruošimas. 

Etiudų kūrimas, kompleksiškai aprėpiant 

visas nagrinėto dalyko temas. 

    4   4 8 Savarankiškas 

kūrybinių užduočių 

atlikimas. 

Egzaminas       2 2   
Iš viso: 10 0 0 0 22 0 2 34 46  

  



 

Vertinimo 

strategija 

Svoris, 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Praktinių užduočių 

atlikimas 

30 proc. Semestro metu Vertinimo kriterijai: 

 Aktyvumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas praktinių 

užduočių atlikimo metu; 

 Veiksmo aplinkybių, sceninio veiksmo esmės suvokimas; 

 Atliekamų užduočių paskirties ir reikšmės aktoriaus 

kūrybinėje veikloje suvokimas. 

Tarpinis 

atsiskaitymas 

30 proc. Semestro metu Atsiskaitymo reikalavimai: 

 Lankomumas semestro metu- ne mažiau kaip 75 proc.; 

 2 grupinės užduotys; 1 individuali praktinė užduotis. 

Vertinimo kriterijai: 

 Aktyvumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas užduočių 

atlikimo metu; 

 Aktorinių išraiškos priemonių panaudojimas: vaizduotė, 

improvizacija, kūno plastika; 

 Sceninio veiksmo esmės suvokimas ir praktinis taikymas; 

 Gebėjimas bendrauti su scenos partneriu. 

Egzaminas 40 proc. Įskaitų / 

egzaminų 

sesijos metu 

Atsiskaitymo reikalavimai: 

 Lankomumas semestro metu- ne mažiau kaip 75 proc.; 

 Egzamino metu sukurti etiudai (viename etiude dalyvauja 

2-3 studentai). 

Vertinimo kriterijai: 

 Aktyvumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas užduoties 

atlikimo  metu; 

 Sceninio veiksmo suvokimas, jo nuoseklumas ir logika; 

 Gebėjimas veikti kuriamose aplinkybėse; 

 Aktorinių išraiškos priemonių panaudojimas: vaizduotė, 

improvizacija, kūno plastika; 

 Etiudo atmosferos sukūrimas; 

 Gebėjimas kurti ir vertinti sceninį įvykį; 

 Gebėjimas bendrauti ir jausti partnerį scenoje. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. 

/ leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

/ internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai  

Čechovas, M. 2008 Apie aktoriaus techniką  Jonava: Dobilo leidykla 

Konstantinas, S. 1947 Aktoriaus saviruoša  Kaunas: Valstybinė grožinės 

literatūros leidykla 

Sakalauskas,T. 1999 Miltinio apologija  Vilnius: Scena 

Papildomi studijų šaltiniai  

Grotowski, J. 2011 Skurdžiojo teatro link  Vilnius: Apostrofa 

Sudarytoja Girdzijauskaitė, 

A. 

1999 Lėlė ir kaukė. Knyga apie 

lėlių teatrą. P.16-38 

 Vilnius: Kultūros ir meno 

instituto leidykla 

Mejerhold, V. 2008 Apie teatrą  Vilnius: Apostrofa 

Brook, P. 1992 Tuščia erdvė  Vilnius: Scena 

Artaud, A. 1999 Teatras ir jo antrininkas  Vilnius: Scena 

 2009 Lietuvos teatras. Trumpa 

istorija 

 Vilnius: Kultūros, filosofijos 

ir meno institutas 

Hartnoll, P. 1998 Teatras. Trumpa istorija  Vilnius: R.Paknio leidykla 

Straipsnių rinkinys 1994 Modernus teatras  Vilnius: Kultūros ir meno 

institutas 

 
Aprobuota Vaidybos ir režisūros katedros: data, protokolo Nr.   

Registracijos studijų dalykų (modulių) registre Nr. ir data   

 


