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MŪSŲ  TIKSLAI

Parašyti apsakymą.  
 Suvokti ir gerbti save, kaip kūrėją, ir kitus taipogi.
 Prasilaužti kūryboje ir išlavinti įpročius kurti, skaityti ir rašyti.
 Savaip suderinti sąmonę ir pasąmonę, valingumą ir dūksmą.
 Pažinti save, kaip savo kūrybos šaltinį.

Apžvelgti pasaulio literatūrą ir Lietuvos literatūrą.
 Suvokti kūrybos galimybes.
 Atpažinti ir vystyti savo skonį.
 Įsitikinti, jog gyvenime tai, kas be galo įdomu kyla iš to, kas ganėtinai nuobodu.

PAŽYMIAI

Pažymius gausite už įpročių lavinimą.  Tad svarbiausia yra kas dieną skaityti, kas savaitę rašyti ir 
kas mėnesį dalyvauti mūsų susitikimuose.

Egzamino nebus.  Galutinį pažymį sudarys:
25% dalyvavimas pamokose
50% rašymas
25% skaitymas

Dalyvavimą pamokose vertinsiu 0-15 taškų pagal tai, kaip jūs gyvai puoselėjate savo sumanymą 
parašyti apsakymą.

Jums sudariau skaitinių sąrašą.  Į jį įtraukiau žymiausius apsakymus, kokius man pavyko rasti lietuvių 
kalba.  Kiekvieną dieną galėsite Moodle sistemoje vieną skaitinį dviem sakiniais aprašyti kuo jisai 
jums, kaip kūrėjui, prasmingas.  Jūsų aprašymą vertinsiu 0-3 taškais pagal tai, koks jisai širdingas ir 
asmeniškas.  Tokiu būdu galite kas savaitę surinkti 0-21 tašką.  Išvesiu savaičių vidurkį.

Kas savaitę Moodle sistemoje įvesite rašinį.  Štai užduotys:
 
A) atsakyti klausimyną apie save
B) aprašyti keletą savo išgyvenimų viena tema
C) tiesogiai aprašyti prasmingą įvykį - tai paskui taps apsakymu
D) užsirašyti savo mintis, remtis Lietuvos ir pasaulio literatūrų apsakymų pavyzdžiais, kaip galėtumėte 
patobulinti savo kūrinį 



E) parašyti savo veikėjo nekrologą
F) parašyti pranešimą spaudai apie kurį nors apsakymo įvykį
G) perrašyti savo apsakymą gyvai, betarpiškai ir netiesiogiai atskleidžiant įvairiausius požiūrius
H) parašyti kūrybos judėjimo manifestą besiremiantį Lietuvos ir pasaulio literatūrų apsakymų 
pavyzdžiais 

I) sukurti klausimyną savo skaitytojui apie savo apsakymo poveikį
J) užrašyti kurio nors skaitytojo atsakymus
K) išgryninti ir ištobulinti savo apsakymą, sutrumpinant jį
L) parašyti savo apsakymo recenziją besiremiantį Lietuvos ir pasaulio literatūrų pavyzdžiais 

Kiekvieną rašinį vertinsiu 0-15 taškų pagal tai, kaip jisai širdingai atliktas.  Išvesiu vidurkį visų rašinių.

Galiausiai, pritaikysiu formulę:  25% dalyvavimas + 50% rašiniai + 25% skaitiniai.  Gausite pažymį 
tarp 0 ir 10.  Jeigu kas savaitę uoliai ir širdingai dirbsite, tada turėtumėte gauti 10 taškų.  Jeigu 
nedarysite namų darbų ar nelankysite pamokų, gali tekti kursą kartoti.
 
VERTINIMAS

Jūsų pažymį nulems jūsų uolumas.  Tačiau galima ir kokybiškai išsakyti, kaip įsivaizduoju.

10 ar 9 -  širdingai įsijautėte, kaip kūrėjas
8 ar 7  -  susitvarkėte su uždaviniu, kaip redaktorius
6 ar 5  -  pasirodėte, kaip pastumdėlis
4 ar žemiau - galvojote, kad išsisuksite nuo darbo...

Įsivaizduoju, koks gali būti jūsų darbo vaisius, tai yra, jūsų apsakymas:

5 atpažįsta ir išsako savo požiūrį
6 įsijaučia į savo, kaip veikėjo, požiūrį ir savo kūriniu jį paveikia
7 atpažįsta ir išsako kito veikėjo požiūrį
8 įsijaučia į kito veikėjo požiūrį ir savo kūriniu jį paveikia
9 atpažįsta ir išsako skaitytojo požiūrį
10 įsijaučia į skaitytojo požiūrį ir savo kūriniu jį paveikia 

Bet iš tiesų pažymį nulems jūsų uolumas ir širdingumas, jūsų apsisprendimas kas dieną skaityti, kas 
savaitę rašyti ir kas mėnesį dalyvauti pamokose.

Linkiu jums sėkmingos kūrybos!


