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Jeigu tavo širdyje nėra baimės virpesio – nėra prasmės groti. 

(Arturas Rubinšteinas) 

Vienintelį kartą gyvenime nesijaudinau, bet tai buvo 

blogiausias mano pasirodymas. (Davidas  Oistrachas) 



Scenos nerimas 

Dažna nesėkmingo pasirodymo scenoje priežastis 

yra nerimas. 

Scenos nerimas - vidinis diskomfortas, kontrolės, 

vidinės pusiausvyros praradimas. 

Tuomet gali sutrikti: 

➢ Judesių koordinacija 

➢ Mąstymas 

➢ Atmintis 



Fiziniai streso požymiai 

Psichinė įtampa tiesiogiai susijusi su fizine įtampa. 

Atlikėjas dėl scenos baimės patiria nemalonių 

pojūčių: 

➢ Raumenų įtampą 

➢ Galūnių drebėjimą 

➢ Prakaitavimą 

➢ Kvėpavimo, širdies,  virškinimo sistemos 

sutrikimus 

➢ Veido tikus 
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Apklausa Prienų meno mokykloje 

Siekiant išsiaiškinti scenos baimės atsiradimo priežastis ir jos 

įveikos būdus,  2015 m. sausio mėnesį  Prienų meno mokykloje buvo 

atliktas konstatuojamasis tyrimas. Apklausta – 30 (9-16 metų)  

mokinių. 

Tikslas – nustatyti mokinių scenos nerimo lygį, išsiaiškinti, kokius 

fizinius pokyčius mokiniai jaučia ir kaip elgiasi viešo pasirodymo 

metu. 

Uždaviniai: 

 1. išnagrinėti metodinę, psichologinę, pedagoginę literatūrą; 

 2. vadovaujantis apklausos rezultatais, pakomentuoti, 

apibendrinti mokinių patirtį. 

 

 

 

 

 



Dažniausiai mokinių jaučiami kūno pokyčiai 

prieš pasirodymą scenoje 

Dreba rankos (kojos) -  80 % (įsitempia raumenys, 

pablogėja judesių koordinacija) 

Stipriau daužosi širdis  - 60 % (pakyla pulsas, 

kraujospūdis, sutrinka širdies ritmas) 

Padidėja prakaitavimas ir šąla rankos - 40 % 

(suaktyvėja prakaito liaukos) 

Sutrinka atmintis, sunku mąstyti - 23 % (blogėja 

nervinių impulsų sklidimas) 

 



 



Atmintinė mokytojui 

➢ Supažindinkite mokinius su kūno reakcijomis, 

kurias jie gali patirti scenoje. Tegul tai nebus  

staigmena. 

➢ Paaiškinkite, koks teigiamas scenos nerimo 

poveikis. 

➢ Jaudinimasis  motyvuoja įveikti sunkumus, 

aktyvina, sutelkia kūrybines jėgas. 

➢ Pripratinkite mokinius prie minties, kad scenoje 

stresinės organizmo reakcijos – natūralus 

dalykas. Tai neturi atitraukti nuo svarbesnių 

tikslų realizavimo. 



Sceninio nerimo tipai 

Panikos būsena - stiprus susijaudinimas, 

kuris gniuždo gebėjimą racionaliai mąstyti, 

sukaupti valią. 

Apatijos būsena – neveiklumas, abejingumas, 

nuovargis, bloga nuotaika. 

Pakilumo būsena – susijaudinimas, bet kartu 

jėgų taupymas, būsimo pasirodymo 

įsivaizdavimas, pasirengimas jai. 



Mokinių sceninio nerimo tipas 

Daugumai mokinių būdinga pakilumo  būsena, nes: 

➢ 37 % dažnai, o 20  % visada  nusiteikę pakiliai ir nekantrauja 

parodyti tai, ką išmoko. 

➢ Daugiau nei pusė apklaustųjų – 43 % dažnai, o 27 % visada tiki 

savo jėgomis  ir mano, kad pasirodymas pavyks. 

➢ Dauguma t.y. 73 % stengiasi  susikaupti prieš koncertą, galvoja 

kaip atliks kūrinį. 

Mokiniai jaučia ir neigiamas emocijas, kai padidėja jautrumas, 

įsiveržia judesiai, sunku susikaupti. 30 % kartais, o 37 % dažnai 

patiria panikos būsenai būdingą nevaldomą baimę. 

Vadovaujantis, mokinių atsakymais, galima teigti, jog  mokiniams 

nebūdinga  apatijos būsena. 



Savijautą scenoje įtakojantys veiksniai 

Didelė atsakomybė. Negalima klysti, nes geriausias  

atlikimo variantas turi būti būtent pasirodymo 

metu. Baimė pagroti blogiau verčia jaudintis. 

Veiksmo deautomatizacija. Automatiški grojimo 

įgūdžiai pradedami sąmoningai kontroliuoti. 

Per aukštas lūkesčių lygis.  Mokinys kelia sau 

didesnius tikslus nei gali įgyvendinti. 

Atminties sutrikimas. Baimė pamiršti kūrinio 

tekstą. 

 



Mokinių elgesys nesėkmės (klaidos) scenoje 

atveju 

➢ Neparodo savo sutrikimo ir groja toliau – 

23% 

➢ Susinervina, bet tęsia savo pasirodymą – 

47% 

➢ Pradeda galvoti apie nesėkmę, 

nesusikaupia, klaidos kartojasi – 17% 

➢ Bando „išsisukti“ iš padėties, improvizuoja 

– 13% 

➢ Pasimeta, kartais negali tęsti savo 

pasirodymo – 0% 



 



Scenoje nereikia sureikšminti klaidų 

 

Nesėkmė scenoje – nemalonus faktas, bet 

ne pasaulio pabaiga. 

Ever tried. Ever failed. No matter. Try 

again. Fail again. Fail better. (Samuel 

Beckett) 

 



Mokinys pasiruošęs viešam  

pasirodymui, kai 

 

➢ Nejaučia techninių problemų 

➢ Atsiranda interpretacijos laisvė 

➢ Supranta ir girdi atliekamą kūrinį 

➢ „Klausa nurodo rankoms ir pirštams kaip reikia 

skambinti. Pianistas gali groti tik tą, ką girdi, ir 

taip, kaip girdi“ (Liucija Drąsutienė) 

➢ „Tris kartus mokytis, tris kartus atidėti ir tik 

tada groti scenoje“ (Jozefas Hofmanas) 



Sceninio jaudulio lygis pasirodymo metu 

Apklausos išvados: 

➢ Mokiniai labiau jaudinasi scenoje grojant solo ir beveik 

nesijaudina muzikuodami  dideliame kolektyve. 

➢ Baimė apima, jeigu pasirodymui pasiruošta silpnai arba 

nepakankamai. Scenos baimė atvirkščiai proporcinga 

išmokimo lygiui. 

➢ Dažnai koncertuojant (repetuojant) jaudinamasi 

mažiau. 

➢ Ypač nerimaujama, kai vertina komisija egzamino ar 

konkurso metu. 

➢ Jaudulys mažesnis, kai jaučiamas klausytojų 

palaikymas. 

 



Mokinio psichologinio palaikymo būdai 

Pokalbiai. Labiausiai paveikus – trumpas įsakymas 

(pirmyn, susikaupk, eik drąsiai). 

Sceninė patirtis. Repeticijos. Patirtis padeda 

mažinti nerimą, išmokti valdyti emocijas. 

Atsakomybės mažinimas. Kelti realius tikslus. 

Nesureikšminti pasirodymo. 

Sėkmės organizavimas. Sudaryti sąlygas pajusti 

pasisekimo scenoje malonumą. 



 



Veiksmų, kurie padeda sumažinti sceninį  

nerimą planas 

 

● Tvirtai išmok koncertinę programą. 

● Surask  geriausias ir stipriąsias savo kaip atlikėjo 

puses. 

● Koncerto dieną taupyk jėgas, nepervark. 

● Koncerto dieną repetuok be didelių emocijų. 

Koncertinis atlikimas turi likti scenai. 

● Prieš pasirodymą kvėpuok lygiai ir giliai. 

 



Veiksmų, kurie padeda sumažinti sceninį  

nerimą planas 

● Apgalvok sceninę aprangą, kuri padėtų jaustis 

patogiai ir šventiškai. 

● Venk neigiamų minčių. Mintyse kartok „aš moku, 

galiu“. Garsiai ar mintyse ištarti teigiami, 

skatinantys žodžiai  gali padėti sumažinti įtampą. 

● Prieš einant į sceną negalvok, kad bijai, o 

dainuok mintyse kūrinio intonacijas. 

● Žinok, jog jaudintis prieš pasirodymą, normalu. 

 



Neužmiršk daryti to, kas neįmanoma, kad 

pasiektum tai, kas įmanoma 


