
Brandos darbo įgyvendinimas 

2017-2018 mokslo metais pradedamas įgyvendinti brandos darbas. 

Brandos darbo tikslas 

Ugdyti(-is), patikrinti ir įvertinti mokinio pasirinkto dalyko ar ugdymo srities kompetencijas, įgytas mokantis 

pagal vidurinio ugdymo programą. 

Brandos darbo uždaviniai: 

 Sudaryti mokiniui galimybę laisvai pasirinkti geriausiai jo gebėjimus, poreikius ir interesus 

atitinkančią brandos darbo idėją (problemą, objektą, sumanymą), savarankiškai tyrinėti, analizuoti, 

sukurti ir pristatyti savo veiklos rezultatus; 

 Suteikti informacijos mokiniui, planuojant tolesnį mokymąsi ir profesinę karjerą.  

Brandos darbas – vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinio ilgalaikis darbas, rengiamas 

ugdymo procese.  

Brandos darbą galima rengti iš visų individualaus ugdymo plano vidurinio ugdymo programos dalykų. 

Brandos darbas prilyginamas mokykliniam brandos egzaminui, tačiau jis nėra privalomo lietuvių kalbos ir 

literatūros brandos egzamino atitikmuo. Jis 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 nėra prilyginamas ir konvertuojamas į dalyko VBE įvertinimą. 

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“. 

Vykdymo instrukcija 2017–2018 mokslo metais: 

Iki 2017 m. rugsėjo 

18 d. 
Mokinys pasirenka brandos darbą. 

Nuo 2017 m. spalio 

16 d. iki 2018 metų 

kovo 16 d.  

Rengiamas brandos darbas.  

Nuo 2017 m. 

lapkričio 20 d. iki 

gruodžio 8 d. 

Į duomenų perdavimo sistemą KELTAS suvedami mokinio brandos darbo tarpinių įvertinimų 

rezultatai. 

Nuo 2017 m. 

gruodžio 18 d. iki 

2018 m. sausio 8 d. 

Mokinys darbo vadovui pateikia parengtą brandos darbo aprašą. Brandos darbo vadovas perduoda 

mokinio parengtą brandos darbo aprašą asmeniui, mokykloje atsakingam už duomenų perdavimo 

sistemą KELTAS, o šis įkelia brandos darbo aprašą į duomenų perdavimo sistemą KELTAS. 

2018 m. sausio 22 d. 
NEC į duomenų perdavimo sistemą KELTAS įkelia mokinių pateiktų brandos darbų aprašų 

tikrinimo antiplagiato programa rezultatus. 

Nuo 2018 m. sausio 

22 d. iki vasario 2 d. 
Brandos darbo vadovas vertina mokinio brandos darbo aprašą. 

iki 2018 m. vasario 28 

d. 
Vertinimo komisijos pirmininkas pateikia įvertintus darbus ir pastabas raštu mokyklos vadovui. 

2018 m. kovo 7–16 d. Vyksta brandos darbo pristatymai vertinimo komisijoms. 

  

Susipažinti su brandos darbo programa, vykdymo ir vertinimo dokumentais galima Nacionalinio egzaminų 

centro svetainėje www.nec.lt adresu http://www.nec.lt/532/ 

http://www.nec.lt/

