
Klaipėdos Simono Dacho 
progimnazija 



Seniausia Klaipėdos miesto mokykla, 2011 
metais atšventusi 155 metų jubiliejų 

 1855 metų gruodžio 17 
dieną įkurta vokiška 
mokykla. XX a. pradžioje ši 
mokykla buvo pavadinta 
klaipėdiečio poeto Simono 
Dacho vardu. 

  
 1945 metais mokyklos 

pastate įsikūrė rusų 
septynmetė, vėliau – 
vidurinė mokykla.  

 
 1975 metais, po 

rekonstrukcijos, senajame 
pastate įsikūrė lietuviška 

    7 – oji vidurinė mokykla.  



Vykdomos programos 

 Pradinio ir pagrindinio 
ugdymo I koncentro 

 

 Kryptingo teatrinio 
ugdymo 

 

 Kryptingo meninio 
ugdymo (1-4 kl.dailės ir 
muzikos)  

 

 



Kryptingas teatrinis ugdymas 

 Kryptingas teatrinis ugdymas mokykloje 
įgyvendinamas 25 metus. 



ISTORIJA 

 Teatrinio ugdymo pradžia Simono Dacho mokykloje – 1990 metai. 

 Iniciatoriai: mokyklos direktorė E. Blažienė, vaikų teatro režisierė 
A.Morkūnaitė, mokyklos dramos studijos vadovė L.Rusienė, mokytoja 
D.Butavičiūtė 

 1991 rugsėjo 1 dieną surinkta eksperimentinė teatro klasė, nuo 1991 
metų kasmet pirmokai priiimami į kryptingo teatrinio ugdymo klasę. 

 1993 m. patvirtinta Kryptingo teatrinio ugdymo programa (atnaujinta 
2009 m.), 1994 m. įrengta teatro klasė su scena. 

 Simono Dacho vidurinę mokyklą baigė 6 abiturientų ,,teatrinukų” laidos. 

 Nuo 2009 m., mokyklai tapus progimnazija, kryptingo teatrinio ugdymo 
klasėse mokosi 1-8 klasių mokiniai (8 klasės) 

 



Programa 

 Paskirtis - mokinių saviraiškos poreikių tenkinimas, teatrinės 
kompetencijos pagrindų suteikimas, dvasinio brendimo skatinimas, 
pažinimo išgalių ugdymas.  

 Tikslas - plėtoti mokinių teatrinius interesus, kūrybines, dvasines ir 
fizines galias, ugdyti teatrinę bei estetinę kompetenciją.  

 Uždaviniai : 

 Ugdyti sceninės kūrybos gebėjimus: psichofizinį laisvumą, sceninių 
aplinkybių įsivaizdavimą, įsivertinimą, vaidmens atlikimą. 

 Atskleisti ir išplėtoti vaidybinio improvizavimo gebėjimus.  

 Ugdyti poreikį teatrinės raiškos gebėjimus pritaikyti kitoje veikloje.  

 Padėti mokiniui formuotis kaip laisvai, atsakingai už savo veiksmus 
asmenybei, siekiančiai pažinti save ir pasaulį kūrybinio proceso 
metu.  



Teatrinis ugdymas Simono Dacho 
progimnazijoje 

http://www.sdachas.lm.lt/?attachment_id=2661
http://www.sdachas.lm.lt/?attachment_id=2654


Prielaidos 

 Kvalifikuoti teatro dalykų 
mokytojai 

 

 Teatrinio ugdymo programa 

 

 Neformaliojo kryptingo teatrinio 
ugdymo programa 

 

 Ugdymo plano teikiamos 
galimybės 

 

 Parengta bazė (teatro klasė, 
apšvietimo ir garso technika) 

 

 Entuziazmas ir kūrybiškumas 



Teatrinio ugdymo struktūra 

Teatrinis ugdymas 

 

Teatro klasės 

1-4 klasėse 

 2 pamokos 

 per savaitę 

Drama, 

Kalbos raiška 

 
 

5-8 klasės 

 3 pamokos  

per savaitę  

Drama, 

 Judesio raiška, 

Kalbos raiška 
 

Kitos klasės 

Pasirenkamasis  

dalykas 

 “Teatras” 

Neformaliojo  

ugdymo 

 būreliai 

Jaunučių teatriukas 

Teatro studija 



Programos turinys 

    Kryptingo teatrinio ugdymo programa sudaryta iš  teatro, kalbos raiškos ir 
judesio raiškos dalykų.  

        Teatro užsiėmimuose ugdytiniai mokomi susikaupti, orientuotis 
sceninėje erdvėje, išraiškingai ir įtikinamai vaidinti, kurti vaidinimą; 
bendrauti ir bendradarbiauti; iškelti socialines problemas  ir jas spręsti 
draminių situacijų pagalba; gaminti teatrines priemones; vertinti 
vaidinimą, suvokti teatro kalbą,  ją interpretuoti bei vertinti; pažinti teatro 
dabarties ir praeities kontekstus.    

      Kalbos raiškos užsiėmimuose ugdoma vaizdinga ir įtaigi kalba; 
lavinamas kalbos aparatas, taisyklingas kvėpavimas,  kalbėjimo technika, 
ugdomos balso valdymo galimybės; analizuojama įvairių žanrų literatūra, 
mokoma(si)  suvokti jos pateikimo specifiką, siekiant įtikinti, sudominti 
klausytoją, išlaikyti ryšį su auditorija.      

     Judesio raiškos užsiėmimai orientuoti į taisyklingos laikysenos, kūno 
pojūčių ugdymą; žongliravimo, pantomimos, sceninių kautynių pradmenų 
įsisavinimą; judesių koordinaciją; tempo, ritmo pajautimą; erdvės pojūčio 
ir vaidmens  plastikos (gestų, mimikos ir emocijų ryšio) lavinimą.         
 Teatrinio ugdymo dalykai ( teatras, kalbos raiška, judesio raiška) gali 
būti integruojami į neformalųjį ugdymą. Programoje numatyta veikla ir 
pasiekimai integruojami ir su kitų meninio ugdymo dalykų,  kitų ugdymo 
sričių, mokomųjų dalykų veiklą. 



Teatrinio ugdymo rezultatas –renginiai 
mokykloje ir mieste 

 Tradicinis mokyklos teatro 
festivalis ,,Vandens lašas” 

 Teatro dienos mokykloje – 
,,Teatrinių idėjų lietus” 

 Teatro klasių 

   pristatymai tėvams 

 Dalyvavimas mokyklos ir 
miesto renginiuose  

 ,,Teatrinukų” dailės darbų 
parodos 

 Dalyvavimas miesto ir 
šalies konkursuose 

http://www.sdachas.lm.lt/?attachment_id=1833




Teatro pamokėlė 



,,Teatras – tai tikra liga, prasidėjusi 
mokykloje prieš daug metų” 

                                                L.Rusienė 



http://www.sdachas.lm.lt/?page_id=1419  
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 http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/temos/teatro_aikste/  

 https://pegasas.ekps.lt/book/9785430062989/teatro-menas-xi-xii-
klasei-interaktyvi-mokytojo-knyga-s-menu-dirbtuves  
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