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BRANDOS DARBAS 

Tai vidurinio ugdymo programos mokinio (kelių 

mokinių) 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. 



BRANDOS DARBO PASIRINKIMO LAIKAS 

• IV kl. mokiniams  

       – iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 25 dienos 

  

• III kl. mokiniams  

      – iki einamųjų metų sausio 15 dienos 
 

 

 



BRANDOS DARBO ATLIKIMO LAIKAS 

• IV kl. mokiniai 

 - nuo einamųjų mokslo metų spalio 1dienos  

 

• III kl. mokiniams  

 - nuo einamųjų mokslo metų sausio 30 dienos 

 



BRANDOS DARBAS 
 

•2015 metais patvirtinta Brandos darbo programa 

•2016 metais patvirtinta Brandos darbo vykdymo instrukcija 

• Įgyvendinimas prasidėjo 2017–2018 mokslo metais 

•2018 metų Geriausiųjų eilės sudarymo Tvarkos apraše (3 
priedas) – kai pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo 
įvertinimas ne žemesnis nei 9 buvo skiriama 0,25 balo.  

•2019 metų Geriausiųjų eilės sudarymo Tvarkos aprašas dar 
neskelbiamas. 

 



BRANDOS DARBO PAGRINDINĖS IDĖJOS 

• Mokinys renkasi pats – 
mokomąjį dalyką, kryptį, idėją 
ir jos įgyvendinimo strategiją; 

• Mokinys rengia brandos darbą 
ugdymo procese – pažįstamoje 
aplinkoje, pats planuodamas laiką 
ir organizuodamas savo veiklas, 
prisiimdamas atsakomybę už 
siekiamą rezultatą; 

• Brandos darbo rengimo ir 
vertinimo procese numatyti 
saugikliai, kurie turi užtikrinti 
vertinimo patikimumą ir kokybę. 
 

 

Kūrybingas, atsakingas, 
motyvuotas, planuojantis, 
veiksmingai 
komunikuojantis, sąžiningas, 
kritiškai mąstantis, keliantis 
probleminius klausimus, 
konstruktyviai sprendžiantis 
problemas, įsivertinantis, 
siekiantis įgyti žinių ir 
taikantis problemų 
sprendimo strategijas. 



BRANDOS DARBO PROGRAMA  

•Brandos darbas prilyginamas mokykliniam brandos 
egzaminui, tačiau jis nėra privalomo lietuvių kalbos ir 
literatūros brandos egzamino atitikmuo.  

•Brandos darbas negali pakeisti lietuvių kalbos ir 
literatūros egzamino, bet mokinys gali laikyti 
egzaminą ir rengti brandos darbą iš lietuvių kalbos.  

•Brandos darbo įvertinimas iš bet kurio dalyko 
NEprilyginamas ir NEkonvertuojamas į dalyko 
VBE įvertinimą.   



BRANDOS DARBO RENGIMAS 

•Mokinys, vadovaudamasis brandos darbo programa ir 
vertinimo kriterijais, parengtu ir suderintu brandos darbo 
atlikimo planu, savarankiškai rengia brandos darbą, 
konsultuodamasis su brandos darbo vadovu pagal brandos 
darbo atlikimo plane numatytą laikaraštį ir poreikį.  

 

•Brandos darbas rengiamas ugdymo proceso metu ar kitu 
suderintu su brandos darbo vadovu laiku mokykloje ar 
kitose aplinkose (pvz. bibliotekoje, laboratorijose, ir kt).  

 



BRANDOS DARBO SANDARA 

Brandos darbą sudaro trys dalys: 

• tyrimas/produktas; 

• aprašas; 

• pristatymas. 

Visos brandos darbo dalys mokiniui yra privalomos. Jei 
bent viena brandos darbo dalis yra neatlikta, brandos darbas 
nevertinamas ir galutiniu brandos darbo įvertinimu laikomas 
įvertinimas – „neišlaikyta“. 

Tyrimas 
 Produktas 



BRANDOS DARBO ĮGYVENDINIMAS 
Mokinys, pareiškęs norą rengti brandos darbą: 

• grynina brandos darbo idėją, ją pristato brandos darbo vadovui; 

• formuluoja brandos darbo temą, renka, analizuoja medžiagą, koreguoja,  
įgyvendina sumanymą (tiria, modeliuoja, kuria, gamina); 

•  konsultuojasi su darbo vadovu;  

• rengiasi brandos darbo pristatymą, fiksuoja brandos darbo eigą, rengia 
aprašą; 

• Iki brandos darbo pristatymo Brandos darbo vertinimo komisijai pristato 
brandos darbo aprašo projektą ir rezultatą brandos darbo vadovui, jei 
reikia, koreguoja aprašą ir rezultatą.  

• Parengtą brandos darbo aprašą pateikia Brandos darbo vertinimo 
komisijai ir pristato brandos darbą. 



BRANDOS DARBO  ĮGYVENDINIMAS 

•Mokinio kompetencijos vertinamos rengiant brandos darbą ir 
pristatant rezultatus vertinimo komisijai.  

•Vertinimas - kriterinis. 

•Brandos darbą vertina darbo vadovas ir vertinimo komisija 

•brandos darbo vadovas vertina brandos darbo procesą ir 
rezultatą; 

•  Vertinimo komisija vertina brandos darbo rezultatą ir 
pristatymą; 

•NEC  KELTO sistemoje tikrina darbo autentiškumą 
antiplagiato programa. 

•   



BRANDOS DARBO  ĮGYVENDINIMAS 

• galutinį brandos darbo įvertinimą taškais sudaro brandos 
darbo vadovo skirtų taškų už brandos darbo procesą, brandos 
darbo vadovo ir vertinimo komisijos skirtų taškų už brandos 
darbo rezultatą vidurkio ir vertinimo komisijos narių skirtų 
taškų už pristatymą suma. Maksimalus skiriamų taškų 
skaičius – 50. 

• Taškai konvertuojami į dešimtbalės sistemos įvertinimą 
(pažymį). 

 



BRANDOS DARBO VERTINIMAS 

•Visos brandos darbo dalys mokiniui yra 
privalomos.  

•Jei bent viena brandos darbo dalis yra 
neatlikta, brandos darbas nevertinamas ir 
galutiniu brandos darbo įvertinimu laikomas 
įvertinimas – „neišlaikyta“. 



BRANDOS DARBO STRUKTŪRA 

  Procesas 

(proc.) 

Rezultatas Pristatymas 

(proc.) Tyrimas, produktas ir aprašas 

(proc.) 

Rengimas 30 50 20 

Vertinimas Darbo 

vadovas 

Darbo vadovas Vertinimo komisija 

Vertinimo komisija 

  30 proc. 25 / 25 proc. 20 proc. 

• Vieno mokinio rengiamas BD  –  0,5 valandos jo individualiame ugdymo plane. 

• Preliminariai mokiniui  – 17  valandų krūvis pusei metų planavimui, atlikimui, 

aprašo rengimui. 



Brandos darbo Vykdymo kalendorius IV kl. mokiniui 
iki 2018 m. rugsėjo 25 d. 

 

Mokinys pasirenka brandos darbą  

nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 

2019 m. balandžio 1 d.  

Rengiamas Brandos darbas 

iki 2018 m. spalio mėn. 

pabaigos  

mokinys parengia brandos darbo atlikimo planą ir suderina jį su brandos darbo vadovu 

2018 m. lapkričio mėn. iki 

gruodžio mėn.  

į duomenų perdavimo sistemą KELTAS suvedami mokinio brandos darbo tarpinių įvertinimų 

rezultatai 

Iki 2019 m. sausio mėn.  mokinys darbo vadovui pateikia parengtą brandos darbo aprašą 

2019 m. sausio mėn.  Nacionalinis egzaminų centras organizuoja įkeltų brandos darbo aprašų tikrinamą antiplagiato 

programa 

2019 m. sausio mėn. NEC  teikia išvadas apie brandos darbo aprašo autentiškumą 

Iki 2019 m. vasario mėn Brandos darbo vadovas vertina mokinio brandos darbo aprašą, brandos darbo tyrimą ar sukurtą 

produktą 

Iki vasario mėn. vidurio  Brandos darbo aprašai teikiami vertinti sudarytos vertinimo komisijos pirmininkui 

2019 m. balandžio mėn. Brandos darbo pristatymai vertinimo komisijoms: Mokiniui brandos darbui pristatyti 

skiriama iki 15 min. Mokiniams sutikus, brandos darbų pristatymai gali būti filmuojami.  



Informacija apie Brandos darbą  

NEC tinklalapyje: 
http://www.nec.lt/532/ 

http://www.nec.lt/532/

