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Brandos darbas – vidurinio ugdymo programos mokinio ilgalaikis 
darbas, rengiamas ugdymo procese, pradedant III arba IV gimnazijos 
klasėje. 

Brandos darbą galima rengti iš bet kurio individualaus ugdymo plano 
vidurinio ugdymo programos dalyko.

Pagal veiklos pobūdį brandos darbo metu gali būti atliekamas tyrimas 
ar kuriamas produktas

Brandos darbą sudaro trys dalys: Procesas Rezultatas Pristatymas
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Įvadas

tai trumpas ir nuoseklus pasakojimas apie sprendžiamos problemos 
(idėjos) aktualumą pasauliui, jos naujumą, originalumą, pritaikomumą. 

Dideli žemės plotai dykumėja, yra rajonų kur dirvos labai prastos, eroduotos, sunkios, 
nederlingos, joms reikia trąšų, humuso. Nuotekų dumblas būtų gera priemonė dirvos 
derlingumui atstatyti. Jame esančios medžiagos ne tik patręštų dirvožemį, papildytų jį maisto 
medžiagomis ir  mikroelementais, bet kartu pagerintų jo kokybę, suintensyvindamos 
dirvožemio humifikacijos procesus. Tokiu būdu, mažesniame plote būtų galima išauginti didesnį 
derlių nealinant dirvožemio. Tai prisidėtų ir prie maisto trūkumo problemos sprendimo, sparčiai 
augant žmonių skaičiui pasaulyje. Į žiedinę ekonomiką grąžinamos medžiagos kokybės kontrolė ir 
prevenciniai veiksmai, skirti mažinti šios medžiagos užterštumą, bei užteršimo mažinimas 
perdirbimo metu yra kritiniai aspektai, kurie leis veiksmingai išnaudoti dumblo privalumus. 



Hipotezė – tai spėjimas, pagrįstas turimomis 
žiniomis

patikrinama– atlikus tam tikrus eksperimentus ir per tam tikrą laiką ją galima įrodyti arba 
paneigti; 

konkreti– jos formuluotėje yra nurodomi ryšiai tarp objekto parametrų ir sąlygos, 
kuriomis ši hipotezė turi prasmę; 

objektyvi– ji nepriklauso nuo tyrėjo įsitikinimų, vertybių ir kt., ji pagrįsta moksliniais 
faktais; 

lanksti – ją galima keisti ir tikslinti kol tyrimas atliekamas arba rengiamas jo aprašas; 
hipotezė nėra dogma; 

formuluojama tarsi atsakymas „Jeigu..., tai...“. 

Jeigu, augindamas ridikėlius ir bazilikus, tręšiu juos skirtingu kiekiu nuotekų dumblo, tai   

jų produktyvumas ir mineralinių medžiagų kiekis dirvoje bus skirtingas. 



Teisingas tikslas yra:

trumpas ir aiškus – neturi būti dviprasmybių

vienas – jis turi atspindėti pagrindinę darbo idėją.

Nustatyti

Nustatyti, ar 



Uždaviniai geri, kai:

kiekvienas uždavinys veda prie vieno ar kelių konkrečių rezultatų, o iš jų –
prie vienos ar kelių išvadų;

jų nėra daug, jei daugiau nei penki, tikėtina, kad jie blogai suformuluoti.

kai keli uždaviniai skirti iš esmės tam pačiam klausimui spręsti, juos 
tikslinga sujungti.

Nereikėtų kelti tokio uždavinio, kurį išsprendus nebus gauta jokių 
rezultatų, pagal kuriuos nebus įmanoma suformuluoti jokių išvadų.



Literatūros apžvalga

Aptarti tik literatūrą, kuri tiesiogiai reikalinga temos aktualumui atskleisti

Neatskleisti visko, ką sužinojo ieškodami darbo idėjos.

Necituoti visų straipsnių, kuriuos perskaitė, o tik tuos, kurie tiesiogiai susiję su darbu. 
Žinios pravers bendraujant su komisija.

Neaiškinti, kuo problema ar jos sprendimas buvo naujas mokiniui, jei tai jau žinoma 
pasauliui. Nereikia informuoti, kiek klausimų išsiaiškino, kol keliavo iki darbo hipotezės. 
Neaptarinėti savo klystkelių.



Tyrimo metodika

Reikia taip išsamiai ir kruopščiai aprašyti tyrimo 
metodiką, tarsi būtų rengiamas vaistų receptas.

Gerai aprašyta mokslinio tyrimo metodika yra ta, kurią perskaitęs kitas 
tyrėjas galės pakartoti tyrimą ir patvirtinti, o gal ir paneigti rezultatus



Darbo rezultatai ir jų analizė

Pateikiama tiriamojo darbo surinktų duomenų analizė bei 
tiriamojo darbo apibendrinimas.

Analizuojant ir pateikiant analizės rezultatus, juos 

apibendrinant naudotinos lentelės ir grafinės analizės būdai 

bei priemonės. 

Norint geriau apibūdinti tiriamąjį objektą ir procesus, 

pateikiama fotografijų, schemų, piešinių.





Išvados – glaustas galutinių viso darbo rezultatų 
apibendrinimas, atsakymas į išsikeltus probleminius 

klausimus

Išvados turi būti pateikiamos trumpai, aiškiai, vengiant kitų darbo dalių tekstų atkartojimo.

Tai yra teiginiai, kuriuose neturi atsirasti naujos, darbe nenagrinėtos informacijos, negali būti citatų, 

skaičiavimų ar kitų autorių nuomonių, iliustracijų. 

Išvados numeruojamos.

Išvados turi būti aiškios, tiksliai atspindinčios rezultatus, pagrindžiančios kiekvieną išsikeltą darbo 

uždavinį.

Išvadų kiekis tiesiogiai priklauso nuo įvade išsikeltų darbo uždavinių skaičiaus.

Išvados pateikiamos eiliškumo tvarka kaip išsamūs atsakymai į išsikeltus darbo uždavinius.

Išvadų rengimą gali palengvinti tai, kad mokinys, rašydamas darbą, kiekvieną darbo dalies skyrių

pabaigs apibendrinimu, o iš jo vėliau galima formuluoti išvadą.



Literatūros sąrašas

Jame pateikiami naudotų šaltinių ir literatūros bibliografiniai aprašymai 

pagal dokumento bibliografinio aprašo taisykles.

Literatūros sąrašas sudaromas pagal autorių pavardes abėcėlės tvarka, o kai 

jame yra keletas to paties autoriaus darbų, jie surašomi chronologine tvarka. 

Elektroninio dokumento apraše greta įprastų spaudinio (straipsnio, knygos, skyriaus ar 

straipsnio knygoje) aprašo elementų nurodomas interneto prieigos adresas. 



Aprašo maketo tvarkymas

Tekstas Times New Roman
SKYRIŲ PAVADINIMAI   16

Poskyrių pavadinimai   14

Tekstas  12
Apimtis – preliminariai 2000 žodžių.

Lentelių ir paveikslų aprašai  11

Lentelių ir paveikslų tekstas 10-12

1,5 intervalas tarp teksto eilučių

Prieš pavadinimus ir po jų 1 intervalas

Atitraukimas nuo paraštės iš kairiojo 

krašto, o dešinysis – sulygiuotas

3 cm  kairėje    - 1 cm dešinėje

Nuo viršaus ir apačios po 2 cm.

Puslapių numeracija

Iliustracijų ir lentelių numeracija. 

Sąrašų elementai žymimi vienodu ženklu

Visose aprašo dalyse turi būti naudojami tie 

patys ir paprasti dizaino elementai

Duomenys būtinai turi būti tikslūs ir 

tvarkingai pateikti. 

Diagramoje pateiktos kintamųjų vertės turi 

būti tokios, kaip lentelėje

Diagramose būtina pavaizduoti duomenų 
paklaidas.

Visų diagramų fonas turi būti vienodas ir 

vienspalvis. Geriausias fonas – baltas

Visų diagramų tie patys elementai turi būti 

pavaizduoti vienodo storio ir tos pačios

spalvos linijomis.

Visose diagramose tekstas ir skaitmenys turi 

būti užrašyti tuo pačiu šriftu



Darbo pristatymas - tai paskutinis žingsnis, turintis 
ypač didelės reikšmės brandos darbo vertinimui

. darbo pristatymas vyksta pristatant popierinį 
brandos darbo aprašą ir brandos darbo 
dokumentaciją  darbo vadovui

pristatoma skaitmeninė brandos darbo versija 
brandos darbo vertinimo komisijai. 

brandos darbas yra pristatomas žodžiu brandos 
darbo vertinimo komisijai, naudojantis 
papildomomis priemonėmis bei pateiktimis. 



Pristatymas turi būti:

Įtikinamas bei sklandus pristatymo tekstas.

Pateiktis dažniausiai yra vaizdinė.

Pristatymui parengti dažniausiai rekomenduojama turėti 8-25 skaidres. 

Sugebėti kalbėjimą suderinti su vaizdine pateiktimi. 

Labai daug reikšmės turi gestų ir kūno kalba, turtingas žodynas, galvojimas ir 

auditorijos įtraukimas.

Daug dėmesio reikėtų skirti ir išvaizdai.



Įsivertinimas

Ko siekiau?

Ką išmokau 

tyrinėdamas?

Ką pavyko 

pasiekti?

Kokia buvo 

sudėtingiausia 

proceso dalis?

Ką kitą kartą 

daryčiau kitaip ir 

kodėl?

Ką, kodėl ir kaip 

reikėjo keisti?
Kas man 

labiausiai 

patiko?





Brandos darbo proceso veiklos 
sritys, vertinimo kriterijai, jų 

požymiai ir svarba: 





Brandos darbo rezultato veiklos sritys, 
vertinimo kriterijai, jų požymiai ir svarba:



Brandos darbo 
pristatymo veiklos sritys, 
vertinimo kriterijai, jų 
požymiai ir svarba:





Mokykla, kaip brandos darbo vykdymo centras, turi būti pasiruošusi kiekviename brandos

darbo vykdymo etape Nacionaliniam egzaminų centrui teikti informaciją apie brandos 

darbo temų formulavimą, įgyvendinimą ir vertinimą. Siekdamas vykdymo ir vertinimo 

kokybės Nacionalinis egzaminų centras numato kasmet patikrinti dalį brandos darbų.
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