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Dalyko (modulio) tikslas 

Dalyko Dramaturgijos rašymo pagrindai tikslas yra supažindinti studentus su dramos pagrindais ir jų kūrimo 

principais, išmokyti juos taikyti praktikoje.  

 

Trumpa dalyko (modulio) anotacija (iki 500 simbolių) 

Dalyko Dramaturgijos rašymo pagrindai studijų metu studentai supažindinami su dramos pagrindais ir įgytų žinių 

taikymu praktikoje. Nagrinėjama šiuolaikinio (anti) herojaus sąvoka, veikėjo kūrimo procesas. Analizuojami dialogo, 

monologo, polilogo kūrybos principai ir pokalbio dinamika. Atkreipiamas dėmesys į dramos struktūrą, naratyvo, 

laiko, vietos ir charakterių konstravimo pavyzdžius žinomų autorių dramose. Studentai mokomi ne tik analizuoti 

klasikinių ir šiuolaikinių dramos žanrų bruožus, bet ir kitų grupės dalyvių parašytas dramas – kaip etiškai, bet 

konstruktyviai išsakyti savo nuomonę, neįžeidžiant kito. Dalyko studijų metu dalinamasi parašyta kūryba, 

diskutuojami ir aptariami parašyti darbai, kuriama saugi kūrybinė kalbėjimo ir klausymo erdvė. 

Dalyko studijos vyksta teorinių paskaitų ir seminarų darbo formomis. Paskaitų metu pristatoma teorinė medžiaga, 

supažindinanti su klasikinėmis ir naujausiomis dramos kūrybos principų teorijomis, pateikiamos praktinės dramos 

teksto kūrybos užduotys, dalinamasi savo kūryba. 

 

Studijų programos(-ų) 

ugdomos kompetencijos 

(Programos rezultatų Nr.) 

Dalyko (modulio) studijų 

rezultatai 
Studijų metodai Vertinimo metodai 

Gebėjimas dirbti kino 

industrijoje, taikant įgytas 

teorines bei praktines žinias.  

Gebės taikyti skirtingus 

kūrybos principus dramos 

teksto rašymui ir 

interpretacijai. Aiškinimas, 

demonstravimas, 

diskusijos, studentų 

asmeninės patirties 

panaudojimas, 

probleminis dėstymas, 

dramos pavyzdžio 

analizė, savarankiškas 

darbas, užduočių 

atlikimas 

Sumuojamasis 

vertinimas: 

kaupiamojo balo ir 

egzamino metu 

Dramos idėjos 

pristatymas žodžiu, 

jos įgyvendinimas 

raštu, literatūros ir kt. 

informacijos šaltinių 

įsisavinimas 

Gebėjimas kurti naujas idėjas ir 

kūrinius. 

Gebės nustatyti pradinės 

dramos teksto idėjos 

įgyvendinimo perspektyvas. 

Gebėjimas kurti įvairaus žanro 

kūrinius.  

Gebės parašyti dramą pagal 

pasirinktą savo idėją. 

Gebėjimas kritiškai ir 

savikritiškai mąstyti, vertinti 

savo ir kitų kūrybą.  

Gebės visapusiškai vertinti 

dramos kūrinį, pateikti 

interpretaciją visuomenei. 

Gebės aiškinti, vertinti ir 

interpretuoti šiuolaikines, 

postmodernias dramos 

apraiškas. 
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1. Įvadinė paskaita. Supažindinimas 

su kurso programos turiniu, 

pagrindinėmis temomis, 

rekomenduojama literatūra, 

susitariama dėl bendros darbo 

tvarkos ir atsiskaitymo formos. 

2       2 2  Literatūros ir kt. 

šaltinių studijos  

 

2. Svarbiausi dramos elementai. 1  1     2 2  

3. Veikėjo kūrimas. 1  1     2 4  Praktinės 

užduoties 

atlikimas raštu  
4. Dramos kalbos ypatybės. 1  1     2 4  

5. Dramos struktūros galimybės. 1  1     2 4  

6. Dramos erdvė. 1  1     2 4  Pranešimo 

rengimas 

7. Dramos laikas. 1  1     2 2  Literatūros ir kt. 

šaltinių studijos  

8. Dramatinė peripetija ir jos sąsajos 

su motyvacijomis bei veiksmų 

įvairove. 

2  1     3 4  Praktinės 

užduoties 

atlikimas raštu 

9. Konflikto / kolizijos raida dramos 

kūrinyje. 

2  2     4 6  Praktinės 

užduoties 

atlikimas raštu 

grupėje  

10. Uždaros ir atviros dramos 

kūrybos principai. 

2  1     3 4  Praktinės 

užduoties 

atlikimas raštu 

11. Kolektyvinio dramos teksto 

kūrybos procesas ir galimybės. 

2  2     4 6  Praktinės 

užduoties 

atlikimas raštu 

grupėje 

12. Kurso apibendrinimas ir 

dramaturgų-aktorių-režisierių 

kūrybinio bendradarbiavimo 

perspektyvų nubrėžimas. 

  2     2 4  Praktinės 

užduoties 

atlikimas ir 

pristatymas 

Egzaminas       2 2 2   

Iš viso: 16 0 14 0 0 0 2 32 48 0  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris, 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 

Vertinimo kriterijai 

Kaupiamasis balas 70 proc.  Semestro metu 

 

Kaupiamąjį balą studentai gauna aktyviai dalyvaudami paskaitose 

ir seminaruose, kurių metu vertinami šie gebėjimai:  

 Gebėjimas taikyti skirtingus dramos kūrybos principus 

praktikoje;  

 Gebėjimas etiškai analizuoti ir vertinti dramos kūrinį;  

 Gebėjimas pateikti savo vieno veiksmo dramos idėją, eskizą, 

galutinę versiją. 

Egzaminas 30 proc.  Įskaitų ir 

egzaminų 

sesijos metu 

Egzaminui studentai turi pateikti galutinę trumpos apimties (iki 30 

psl.) dramos versiją, kuri vertinama atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

medžiagos įsisavinimą, originalumą ir pasirinktas priemones 

norimai idėjai išreikšti. 

 

 

 

 



Autorius Leidimo 

metai 

Pavadinimas Periodinio 

leidinio Nr. 

ar leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai  

David Edgar  2009 How Do Plays Work  Cromwell Press Group 

James Scott Bell 2008 Plot and Structure  Writer’s Digest Books 

Michelene Wandor 2008 Art of Writing Drama  A & C Black Publishers 

LTD 

Sylvan Barnet 1997 An introduction to literature: 

fiction, poetry, drama 

 Longman, NY 

 

Papildomi studijų šaltiniai  

Jim Linnell 2012 Walking on fire: the shaping 

force of emotion in writing 

drama 

 Sage, Los Angeles 

David Mamet 2014 Three uses of the Knife: on the 

nature and purpose of drama 

 Bloombsury, London 

Orson Scott Card 1988 Characters and Viewpoint  Writer’s Digest Books 

Kenneth Pickering 2005 Key Concepts in Drama and 

Performance 

 Palgrave Macmillan, UK 

 

Eric Bentley 1964 The Life of The Drama  Applause Theatre Books 
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