Täienduskoolitusasutuse nimetus: Loovkirjutamiskool Drakadeemia
1. Õppekava nimetus

Lühiproosa kirjutamine
2. Õppekavarühm
Humanitaaria (üldine)
3. Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: Koolituse lõpuks on osaleja rakendanud oma loomingus erinevaid lühiproosa kirjutamise
võtteid.
Õpiväljundid: Koolituse lõpus õppija:
- Tunneb erinevaid lühiproosa liike ja oskab neid eristada;
- On läbi töötanud vähemalt 8 lühiproosa teksti;
- Oskab täpsemalt mõtestada oma loomingut ja selle toimemehhanisme;
- On valmis saanud ühe lühijutu või novelli.
4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: Autorid, kes soovivad omandada oskusi või arendada enda oskusi lühiproosa
kirjutamises.
5. Õppe maht, õppe ülesehtitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Õppe maht ja ülesehitus: Kokku 62 akadeemilist tundi, millest 32 tundi auditoorset ja 30 tundi
iseseisvat tööd.
Õppekeskkond: Loenguruum. Õppijate arv ühes grupis on maksimaalselt 10 inimest.
Õppevahendid: märkmete tegemiseks vihik või sülearvuti, mille osaleja ise kaasa võtab.
6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid
Õppeprotsess: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppija sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal.
Õpe toimub nädalavahetuseti, kord nädalas.
Õppe sisu:
- Sissejuhatus lühiproosa kirjutamisse ja lühiproosa ajalugu, põhimõisted
- Idee ja Inspiratsioon. Teemade käsitlemine.
- Karakteri analüüs ja loome
- Kirjutamistehniliste võtete analüüs ja praktiseerimine
- Keel ja kujundlikkus
Auditoorsed õppemeetodid:
- Grupidiskussioon
- Probleemi lahendamine paarides

- Arutlused väiksemates rühmades
- Individuaalne kirjutamine
- Tagasiside andmine ja saamine suures grupis
Iseseisva töö õppemeetodid:
- Teoreetiliste tekstide ja lühiproosa lugemine
- Kirjutamisharjutuste tegemine
- Grupiaaslaste kodutööde lugemine ja tagasiside kirjutamine
7. Koolitusele vastuvõtu tingimused
Lühiproosa kirjutamise kursusele vastuvõtt toimub kahes voorus. Esimeses voorus tuleb esitada
näidistöö oma varasemast loomingust ja täita ankeet. Esimese vooru alusel valib koolitaja välja
need, kelle ta kutsub teise vooru. Teises voorus toimub grupiintervjuu, millele järgneb individuaalne
intervjuu.
8. Koolituselt väljaarvamise kord
Koolituselt arvatakse välja need, kes ei tasu õppemaksu õigeaegset. Samuti arvatakse välja need,
kes osalevad tundides vähem kui 60% õppemahust.
9. Õppetasu maksmine ja selle tagastamine
Õppemaks tuleb tasuda hiljemalt 10.03.2017. Õppemaks ei kuulu tagastamisele.
10. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused. Hindamiskriteeriumid.
Individuaalne looming: Osaleja on loonud lühiproosa teksti, milles ta on teadlikult rakendanud ühte
või mitut õpitud võtet.
Töö fookustekstidega: Tuglase novelliauhinnal premeeritud tekstid. Osaleja on kõik tekstid läbi
lugenud ja analüüsinud.
Kaaslaste tekstide analüüs: Osaleja on kaaslaste tekstid läbi lugenud ja on suuteline andma
konstruktiivset tagasisidet
11. Väljastatav dokument
Õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tõend kursusel osalemise kohta.
12. Koolitaja kvalifikatsioon
Koolitaja on läbinud Drakadeemia loovkirjutamise juhendaja kursuse, kirjutanud vähemalt ühe
lühiproosa kogumiku ja on tunnustatud kirjanikuna.

