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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Brandos darbas (toliau - BD) – viduriniojo ugdymo klasės mokinio (kelių mokinių) ilgalaikis
darbas, rengiamas ugdymo procese. 

BD rengia 11-12 klasėje besimokantys mokiniai pagal Valdorfo pedagogikos ugdymo programą.
BD projektas suteikia galimybę mokiniui pasirinkti ir atlikti jį dominančios srities darbą, kur galėtų
atsiskleisti jo gabumai, polinkiai, poreikiai bei galimybės. Brandos darbas projekto aprašas atitinka
Nacionalinio egzaminų centro brandos darbo įgyvendinimo rekomendacijas, patvirtintas LR Švietimo
ir mokslo ministro 2015 m. rugojūčio 13 d. įsakymu Nr.V-893. 

BD  tikslas –  suteikti  mokiniams  galimybę  pademonstruoti  ir  pagilinti  savo  dalykines  ir
bendrąsias kompetencijas bei kūrybingai ieškoti būdų joms atskleisti ir pristatyti savitu ir geriausiai
jas reprezentuojančiu darbu ir pasirinktu būdu.

Šiam tikslui pasiekti mokykla: 

● supažindina mokinius su BD projektu ir pateikia mokiniui BD planą;
● suteikia  galimybę  pasirinkti  mokytoją  -  darbo  vadovą,  kuris  veda  mokinį  projekto

proceso metu;
● pagal galimybes suteikia mokiniui reikiamą aplinką, įrankius bei įrangą darbui atlikti;
● jeigu projektas skirtas mokyklai, suteikia reikalingas medžiagas darbui atlikti.

Mokinys įsivertina savo poreikius ir galimybes rengti BD. Atsižvelgiant į BD tematiką mokinys
ieško darbo vadovo,  juo turi  būti  mokykloje  dirbantis  mokytojas,  jei  reikia  mokinys gali  iš  kitos
aplinkos susirasti darbo konsultantą padėsiantį atlikti BD užduotį.

2. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Brandos darbas – mokinio pasirinktos krypties atliekama ilgalaikė užduotis, skirta bendrųjų ir
pasirinktos krypties dalykinių kompetencijų patikrinimui ir įvertinimui. 

Brandos  darbo  rengimas  –  metų  darbo  aprašo,  brandos  darbo  produkto  ir  jo  pristatymo
planavimo, organizavimo ir atlikimo procesas. 

Brandos darbo aprašas  – mokinio sudarytas aplankas, skirtas ilgalaikės užduoties analizei ir
apibendrinimui. 

Anotacija – mokinio atlikto metų darbo santrauka, konspektas, reziumė. 
Brandos  darbo  produktas  –  mokinio  atliktas  aprašomasis  tyrimas/pagamintas/sukurtas

gaminys/meno kūrinys, atitinkantis pasirinktą ugdymo/mokymo programą. 
Brandos darbo pristatymas  – mokinio metų darbo pristatymas žodžiu vertinimo komisijai,

naudojant vaizdines priemones. 
Brandos darbo užduotis – metų darbo produkto sukūrimo sąlygos.
Brandos darbo rengėjas – mokinys, rengiantis metų darbą. 
Brandos darbo vadovas  – mokytojas, vadovaujantis mokiniui, atliekančiam metų darbą ir jį

vertinantis.
Brandos darbo vertinimo kriterijai – mokinio bendrųjų ir dalykinių kompetencijų vertinimo

pagrindas. 
Kompetencija –  gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių,

vertybinių nuostatų visuma. 
Bendroji kompetencija – tai žinios, gebėjimai ir vertybinės nuostatos atlikti veiklą, remiantis

asmeninėmis savybėmis. 



Dalykinė kompetencija – tai gebėjimas atlikti tam tikras veiklas, remiantis įgytomis tam tikros
srities žiniomis, mokėjimais, įgūdžiais, vertybinių nuostatų visuma. 

Brandos darbo vertinimo komisija – brandos darbo pristatymo vertinimo grupė, kurios sudėtį
tvirtina mokytojų kolegija.

3. BRANDOS DARBO PROJEKTO STRUKTŪRA

BD projekto struktūra nusako BD rengimo ypatumus, apima BD proceso planavimą, organizavimą ir 
vykdymą, sudaro prielaidas patikrinti mokinio pasiekimus, tam tikroje srityje, savarankiškai atliekant 
individualią ilgalaikę užduotį, atsisakant vertinimo reitingavimo tarp mokinių.

BD projektą sudaro morfologinė, funkcinė ir procesinė dalys.

Morfologinėje BD  dalyje  detalizuojamas  mokinio  BD  krypties  pasirinkimas  ir  ypatumai.
Skiriamos trys BD kryptys: mokslo tiriamoji, technologinė ir meninė, kurių savitumą nusako BD
užduotis  ir  rezultatas,  taip  pat  BD planavimas,  organizavimas,  įgyvendinimas,  BD atlikimas ir  jo
vertinimas. 

BD atlieka ugdomąją ir vertinamąją funkcijas.

BD  ugdomoji  funkcija  numato  galimybę  mokiniui  pademonstruoti  saviugdos  rezultatus,
pasirinktoje  darbo  srityje  atskleisti  dalykines  ir  bendrąsias  kompetencijas.  Šiam  tikslui  pasiekti
numatytos priemonės:

● projektinis  metodas  –  priemonė,  skirta  savarankiškai,  individualiai,  integraliai
pritaikyti  ugdymo procese ir  kitoje  aplinkoje įgytą patirtį  bei įgūdžius atliekant   BD
užduotį;

● konsultavimas – darbo vadovo, konsultanto (jei toks yra) pagalba/vedimas analizuojant,
rengiant ir pristatant BD užduotį;

● IT (informacinių technologijų) dalykas – leidžia pasinaudoti ir įvertinti kompiuterinio
raštingumo  žinias,  bei  jas  pagilinti  ar  įgyti  naujų  rengiant  BD  darbo  aprašą  bei
pristatymą;

● lietuvių  kalbos  /  užsienio  kalbos  dalykas  –  raštvedybos,  bei  viešo  kalbėjimo
gebėjimams ugdyti.

BD vertinamoji funkcija sudaro galimybę objektyviai įvertinti mokinio bendrąsias ir dalykines
kompetencijas. Šiam tikslui pasiekti skiriamos šios priemonės:

● mokinio BD rengimo stebėsenos  fiksavimas ir vertinimas. BD vadovas sudaro darbo
rengimo planą (2 lentelė) kuriame darbo vadovas / konsultantas ir mokinys žymi darbo
etapų atlikimą, vertina kompetencijas, bei pasižymi pastabas;

● BD vertinimas  –  darbo  vadovas  ,  konsultantas  (jei  toks  yra)  ir  vertinimo  komisija
vertina mokinio atlikto BD aprašą, atliktą darbą, bei darbo pristatymą ir parašo bendrą
galutinį įvertinimą;

● mokinio atlikto BD refleksija – pagal 5 priede  nustatytus kriterijus mokinys įsivertina
ir reflektuoja apie atliktą darbą BD komisijai ir darbo vadovui.



4. BRANDOS DARBO RENGIMO TERMINAI

Atsižvelgiant į mokyklos metų planą, vyr. klasių kolegija nustato BD atlikimo terminus. Yra
numatytas rekomenduojamas BD terminų grafiko projektas (1 lentelė).

1 lentelė. BD terminų grafikas

Nr. BD projekto įgyvendinimo etapai Terminai
1. Susipažinimas su BD reikalavimais.

BD idėjos generavimas, temos  formulavimas:
● Darbo vadovo, konsultanto (jei reikia) pasirinkimas.
● Darbo atlikimo galimybių analizė.
● BD tikslo ir uždavinių formulavimas, darbo užduoties 

lentelės pildymas  (darbas atliekamas kartu su darbo vadovu).
BD tema/idėja pristatoma BD organizavimo grupės nariams.

Lapkričio mėn.

Gruodžio mėn.

Gruodžio21 d. 11-13val.
2. BD informacijos šaltinių paieška, analogų/literatūros šaltinių analizė. Gruodžio IV- sausio III sav.
3. BD produkto gaminimas/kūrybinės užduoties atlikimas/ mokslinio 

tyrimo atlikimas (vedamas darbo dienoraštis).
I tarpinė darbų peržiūra, vertinimas.
II tarpinė darbų peržiūra.

Sausio IV – rugpjūčio IV 
sav.
Balandžio III-IV sav.
Rugsėjo I sav.

4. BD aprašo rašymas.
Pristatymas vadovui, vertinimas.

Rugsėjo I-IV sav.
Rugsėjo IV sav.

5. Pasiruošimas BD pristatymui. Spalio I-III sav.

6. BD pristatymas Spalio IV sav. – Lapkričio
1 sav.

2  lentelė. BD rengimo planas ( ši lentelė BD aprašo paskutinė Įvado dalis.)

BD  rengimo etapai
(konsultacijos mažiausiai 1 kartą per savaitę)

Terminai Vertinimas, pastabos*
Darbo

vadovas /
konsultantas

Mokinys 

1. BD informacijos šaltinių paieška, analogų analizė. Vasario III - Kovo
II sav.

2. BD produkto gaminimas/kūrybinės užduoties 
atlikimas/ mokslinio tyrimo atlikimas (numatyti BD 
atlikimo etapų eiliškumą  ir atlikimo terminus kurie 
gali būti koreguojami darbo rengimo eigoje.  Vedamas
darbo dienoraštis)
Įvardinti atskirus darbo etapus:

        
             Tarpinė darbų peržiūra, vertinimas.

Kovo II – 
rugpjūčio IV sav.

Gegužės III-
IVsav.

Tarpinė darbų peržiūra.
3. BD aprašo rašymas.

        Pristatymas vadovui, vertinimas.

Rugsėjo I-IV sav.

4. Pasiruošimas BD pristatymui. Spalio I-III sav.

* Vertinimo forma (atlikta - iš dalies atlikta - neatlikta).



5. BD KRYPTYS

Atsižvelgiant į BD kuriamo produkto ypatumus skiriamos trys kryptys:

1. Mokslo  tiriamoji  kryptis.  Analitinio  pobūdžio  darbai,  kuriuose  atliekami  tyrimai,
eksperimentai,  laboratoriniai,  menotyriniai  ar  aprašomieji,  užsienio  kalbos  mokymosi
pobūdžio darbai.

2. Technologijų  kryptis. Praktinio  pobūdžio  darbai,  kuriuose  taikomos  įvairios
technologijos, o sukuriamas produktas yra gaminys. 

3. Menų  kryptis. Kūrybinio  pobūdžio  darbai,  kuriuose  sukuriamas  ar  atliekamas  meno
kūrinys.

6. MOKSLO TIRIAMOJI KRYPTIS

Mokinys, pasirinkęs mokslo tiriamosios srities dalyką gali atlikti tokį BD:

● analitinį / tiriamąjį – aprašomąjį darbą (pvz., istorijos, geografijos, užsienio kalbos
srities ar kt. dalykų);

● laboratorinį darbą (pvz., chemijos, fizikos ar kt. dalykų);
● teorinį modeliavimą (pvz., technologijų, IT ar kt. dalykų).

6.1. BD UŽDUOTIS 

Mokytojas/darbo  vadovas  konsultuoja  mokinį  įvertinant  darbo  atlikimo  galimybes,
formuluojant darbo temą,  pildant BD užduoties pateikimo formos lentelę (3 lentelė). 

3 lentelė. Mokslo tiriamosios krypties užduoties pateikimo forma

Brandos darbo kryptis
Ugdymo turinio sritis/dalykas (-ai)
Darbo tema
Dalykinės kompetencijos (ugdomi 
gebėjimai)

BD tikslas ir uždaviniai
Informacijos šaltinių paieškos būdai
BD atlikti reikalingi ištekliai, kriterijai jų 
pasirinkimui, tyrimo metodas

Mokykla
Mokinys
BD vadovas
BD konsultantas
Techninės užduoties pateikimo data:



6.2. REIKALAVIMAI BD APRAŠUI

BD aprašas rašomas laikantis bendrų rašto darbams skirtų nurodymų (1 priedas). Darbo aprašo 
apimtis apie 2000 žodžių.

Bendros BD aprašo struktūrinės dalys:

● Titulinis puslapis, kuriame nurodoma (žr. 2 priedas): mokykla (pavadinimas);  dalykas
(-ai);  klasė,  BD tema;  mokinio  vardas,  pavardė;  mokytojo  vardas,  pavardė;  vietovė
(vietovė, kurioje yra mokykla), BD atlikimo metai. 

● TURINYS (nurodoma: BD dalių pavadinimai su nurodytais puslapiais).
● UŽDUOTIS (pridedama užduoties lentelė). 
● PAGRINDINĖS  SĄVOKOS  (paaiškinami  pagrindiniai,  specifiniai   BD  apraše

vartojami terminai).
● SANTRAUKA  (apimtis iki 100 žodžių). 
● ĮVADAS (apimtis – iki 1 puslapio): 

-   temos aktualumas, problema; 
-   tikslas ir uždaviniai; 
-   rengimo planas (2 lentelė).

1. Temos apžvalga:
- idėjos paieška;
- informacijos šaltinių, analogų pasirinkta tema analizė ir apibendrinimas. 

2. Tiriamoji dalis: 
- tiriamojo darbo metodas (įvardijamas darbo metodas)
-  tiriamojo darbo eigos aprašymas (eksperimento/stebėjimo/anketavimo ar kt.); 
- tiriamojo darbo surinktų duomenų analizė (eksperimento/stebėjimo/anketavimo ar kt.) ;
-  tiriamojo darbo apibendrinimas (eksperimento/stebėjimo/anketavimo ar kt.).

● IŠVADOS.  (apibendrinamas  atliktas  darbas,  parašoma  ar  buvo  pasiektas  išsikeltas
tikslas ir įgyvendinti uždaviniai, jei ne tai kodėl. Pažymima su kokiais sunkumais buvo
susidurta ir kaip tuos sunkumus sekėsi spręsti, kokius įgūdžius pagilino ir kokių išmoko
naujų. Išreiškiama padėka asmenims padėjusiems atlikti darbą).

● INFORMACIJOS ŠALTINIAI: 
- spausdinti informacijos šaltiniai; 
- elektroniniai informacijos šaltiniai. 

● PRIEDAI: tyrimo duomenų lentelės, brėžiniai, anketos, interviu klausimai, nuotraukos
ir pan. 

● Kūrybinio darbo ir jo aprašo  autentiškumo patvirtinimas (žr. 3 priedas).
● Atsiliepimų lapas.

6.3. BD PRISTATYMAS

Pristatymo metu mokinys pristato savo atliktą darbą. 
BD pristatymo trukmė iki 15 min.( bendru sutarimu laikas gali būti pratęsiamas). 

Mokinio atlikto mokslo tiriamosios krypties BD pristatymo struktūra: 
● idėjos paieška;
●  temos aktualumas;
● tikslas ir uždaviniai; 
● informacijos šaltinių analizė ir apibendrinimas;
● nurodomi darbo metodai, argumentuojamas jų tinkamumas;
● apžvelgiami pagrindiniai tiriamojo darbo etapai;
● atlikto darbo išvados (įsivertina kaip sekėsi planuoti, atlikti darbą, pasiekti darbo 

tikslą, kokių dalykų išmoko).



7. TECHNOLOGINĖ KRYPTIS

Technologijų  krypties  BD  rekomenduojama  atlikti  projektavimo,  technologinių  operacijų  ir
technologijų produktų kūrimo reikalaujančias užduotis. 

Mokinių  dalykinę  technologinę  kompetenciją  nusako  technologijų  bendrosiose  programose
nurodytos technologijų veiklos sritys, kurios yra bendros visoms technologijoms: 

● projektavimas  –  projektinių  idėjų  paieška,  užduočių  formulavimas,  detalizavimas,
tikslinimas, apibendrinimas grafine/aprašomąja forma;

● informacijos, skirtos projektinėms užduotims, medžiagoms pažinti ar 
technologiniams procesams atlikti, paieška, kaupimas, taikymas ir pateikimas;

● medžiagų pažinimas, jų pritaikymas projektinėms užduotims atlikti;
● technologinių  procesų,  atlikimas  ir  rezultatų  pristatymas  –  projektinių  užduočių

praktinio atlikimo procesai ir pasiektų rezultatų pristatymas. 

7.1. TECHNINĖ UŽDUOTIS

Mokytojas/darbo  vadovas  konsultuoja  mokinį  įvertinant  darbo  atlikimo  galimybes,
formuluojant darbo temą,  pildant BD užduoties pateikimo formos lentelę (4 lentelė). 

4 lentelė. Technologijų krypties BD užduoties pateikimo forma

BD kryptis
Technologijų krypties modulis/tematika
Darbo tema
Dalykinės kompetencijos. (ugdomi 
gebėjimai)

BD tikslas ir uždaviniai
Informacijos šaltinių paieškos būdai

BD atlikti reikalingi ištekliai, kriterijai jų 
pasirinkimui

Mokykla
Mokinys
BD vadovas
BD konsultantas
Techninės užduoties pateikimo data:



7.2. REIKALAVIMAI BD APRAŠUI

BD aprašas rašomas laikantis bendrų rašto darbams skirtų nurodymų (1 priedas). Apimtis apie 
2000 žodžių.

Bendros BD aprašo struktūrinės dalys:

● Titulinis puslapis, kuriame nurodoma (žr. 2 priedas): mokykla (pavadinimas);  dalykas
(-ai);  klasė,  BD tema;  mokinio  vardas,  pavardė;  mokytojo  vardas,  pavardė;  vietovė
(vietovė,  kurioje  yra  mokykla),  BD  atlikimo  metai.  Titulinio  puslapio  numeris
nerodomas.

● Baigto  darbo  nuotrauka. Įdedama  kokybiška  užbaigto  darbo  nuotrauka,  po  kuria
nurodoma kūrinio metrika. Puslapio numeris nerodomas.

● TURINYS  (apimtis – iki 1 puslapio. Nurodoma: BD dalių pavadinimai su nurodytais
puslapiais). 

● UŽDUOTIS (Pridedama užduoties lentelė). 
● PAGRINDINĖS  SĄVOKOS  (paaiškinami  pagrindiniai,  specifiniai   BD  apraše

vartojami terminai).
● SANTRAUKA (apimtis apie 100 žodžių). 
● ĮVADAS (apimtis – iki 1 puslapio): 

- BD temos aktualumas/problema; 

- BD tikslas ir uždaviniai; 

- BD rengimo planas (2 lentelė).

1. Temos apžvalga: 
- idėjos paieška; 
- analogai,  jų  analizė,  apibendrinimas.  (Įvardijama darbo  idėja,  paaiškinama,

kaip kilo idėja, kokie informacijos šaltiniai buvo nagrinėti); 
- pateikiami projektuojamo produkto analogų vaizdai (pateikiamos nuotraukos,

eskizai, piešiniai ar kt. informacija kaip žymėti 1 priede). 
2. Projektavimas.  (apimtis  –  nuo  1  iki  3  puslapių;  šiame  skyriuje  aprašoma  kuriamo

produkto projektavimas, kūrimo eiga ir rezultatai):
- kuriamo gaminio grafinis vaizdas.  (Pateikiamas galutinis kuriamo produkto

grafinis vaizdas ir aprašomas produkto kūrimo idėjos sprendimas). 
3. Medžiagų parinkimas.  (apimtis – iki 1 puslapio. Nurodomos medžiagos, reikalingos

gaminiui sukurti, apibūdinamos jų savybės, medžiagų kaina). 
4. Pasirinktos  darbo  priemonės.  (apimtis  –  iki  1  puslapio.  Nurodomos  projektui

įgyvendinti pasirinktos darbo priemonės ir, jeigu numatoma naudoti, įranga). 
5. Technologiniai procesai ir jų rezultatai (apimtis – nuo 3 iki 8 puslapių ):

- konstravimas. Pateikiamas konstrukcinis brėžinys, jame nurodomi konstrukcinių
detalių jungimo būdai;

- technologiniai procesai. Pateikiamos nuosekliai atliekamos technologinės darbo
operacijos,  jų  grafinis  sprendimas.  Pastaba:  skyriuje  gali  būti  pateikiama
vaizdinė medžiaga, iliustruojanti darbo operacijas ir kt. 

● IŠVADOS. Apibendrinamas atliktas darbas, parašoma ar buvo pasiektas išsikeltas tikslas
ir  įgyvendinti  uždaviniai,  jei  ne  tai  kodėl.  Pažymima  su  kokiais  sunkumais  buvo
susidurta ir kaip tuos sunkumus sekėsi spręsti, kokius įgūdžius pagilino ir kokių išmoko
naujų. Išreiškiama padėka asmenims padėjusiems atlikti darbą.

● INFORMACIJOS ŠALTINIAI: 
- spausdinti informacijos šaltiniai; 
- elektroniniai informacijos šaltiniai. 

● PRIEDAI (papildomi brėžiniai, nuotraukos, eskizai ir pan.).
● Kūrybinio darbo ir jo aprašo  autentiškumo patvirtinimas (žr. 3 priedas).



● Atsiliepimų lapas.
7.3. BD PRISTATYMAS

           Pristatymo metu mokinys pristato savo atliktą darbą. Technologinės krypties BD pristatymo
trukmė iki 15 min, bendru sutarimu laikas gali būti pratęsiamas). 

Mokinio atlikto technologinės krypties BD pristatymo struktūra: 

• Idėjos paieška;
•  temos aktualumas;
• tikslas ir uždaviniai; 
• informacijos šaltinių analizė ir apibendrinimas;
• projektavimas, konstrukciniai sprendimai;
• nurodomos darbui atlikti naudotos priemonės, medžiagos, argumentuojamas jų 

tinkamumas;
• apžvelgiami pagrindiniai produkto kūrimo etapai;
• atlikto darbo išvados (įsivertina kaip sekėsi planuoti, atlikti darbą, pasiekti darbo 

tikslą, kokių dalykų išmoko).



8. MENŲ KRYPTIS

Menų  krypties  BD  specifika  apibrėžiama  kūrybinio  pobūdžio  veiklomis,  kai  sukuriamas
produktas – meno kūrinys.

Menų krypties sritys: 
● vaizduojamoji dailė; 
● taikomoji dailė;
● muzika ;
● teatras ;
● grafinis dizainas; 
● šokis;
● fotografija;
● filmų kūrimas; 
● kompiuterinės muzikinės technologijos; 
● literatura. 

8.1. KŪRYBINĖ UŽDUOTIS

Mokinio dalykinę menų kompetenciją nusako menų Bendrosiose programose nurodytos veiklos
sritys, kurios bendros visoms menų programoms: raiška; interpretavimas ir vertinimas; pažinimas
socialinėje kultūrinėje aplinkoje. 

Mokiniui pasirinkus rengti literatūros BD, kūrybinės užduoties tipinė forma analogiška menų
krypties  BD.  Kalbų  ir  literatūros  Bendrosiose  programose,  nurodytos  dvi  veiklos  sritys,  kurios
aktualios  dalykinėms  kompetencijoms  ugdyti:  skaitymas,  kalbos  ir  literatūros  (kultūros)
pažinimas, tekstų kūrimas.

Mokytojas/darbo  vadovas  konsultuoja  mokinį  įvertinant  darbo  atlikimo  galimybes,
formuluojant darbo temą,  pildant BD užduoties pateikimo formos lentelę (5 lentelė). 

5 lentelė. Menų krypties BD užduoties pateikimo forma

BD kryptis
Meno šaka
Kūrinio žanras /rūšis
Darbo tema
Dalykinės kompetencijos. Ugdomi 
gebėjimai.

BD tikslas ir uždaviniai
Informacijos šaltinių paieškos būdai

BD atlikti reikalingi ištekliai, kriterijai jų
pasirinkimui

Mokykla
Mokinys
BD vadovas
BD konsultantas
Techninės užduoties pateikimo data:



8.2. REIKALAVIMAI MD APRAŠUI

BD aprašas rašomas laikantis bendrų rašto darbams skirtų nurodymų (1 priedas). Apimtis apie 
2000 žodžių.

Bendros BD aprašo struktūrinės dalys.

● Titulinis puslapis, kuriame nurodoma (žr. 2 priedas): mokykla (pavadinimas); dalykas   (-ai);
klasė, BD tema; mokinio vardas, pavardė; mokytojo vardas, pavardė; vietovė (vietovė, kurioje
yra mokykla), BD atlikimo metai. Titulinio puslapio numeris nerodomas.

● Baigto darbo nuotrauka. Įdedama kokybiška užbaigto darbo nuotrauka, po kuria nurodoma
kūrinio metrika. Puslapio, kuriame yra kūrinio nuotrauka, numeris nerodomas.

● TURINYS  (apimtis  –  iki  1  puslapio.  Nurodomi  numeruoti  BD  dalių  pavadinimai  su
nurodytais puslapiais). 

● UŽDUOTIS (pridedama užduoties lentelė). 
● PAGRINDINĖS SĄVOKOS  (paaiškinami  pagrindiniai,  specifiniai   BD apraše  vartojami

terminai).
● SANTRAUKA (apimtis iki 200 žodžių). 
● ĮVADAS (apimtis – iki 1 puslapio): 

-  temos aktualumas, problema; 

-  tikslas ir uždaviniai; 

-  kūrybinės užduoties atlikimo planas (2 lentelė).

1. Idėjos paieška, analizė, apibendrinimas (apimtis – nuo 1 iki 3 puslapių). 
2. Pagrindinės kūrybinės idėjos apibūdinimas kitų analogiškų idėjų ir raiškos priemonių

kontekste (apimtis – nuo 2 iki 6 puslapių). 
3. Kūriniui sukurti pasirinktos priemonės ar medžiagos.

● IŠVADOS.  (apibendrinamas  atliktas  darbas,  parašoma  ar  buvo  pasiektas  išsikeltas  tikslas  ir
įgyvendinti uždaviniai, jei ne tai kodėl. Pažymima su kokiais sunkumais buvo susidurta ir kaip tuos
sunkumus  sekėsi  spręsti,  kokius  įgūdžius  pagilino  ir  kokių  išmoko  naujų.  Išreiškiama  padėka
asmenims padėjusiems atlikti darbą).

● INFORMACIJOS ŠALTINIAI: 
- spausdinti informacijos šaltiniai; 
- elektroniniai informacijos šaltiniai. 

● PRIEDAI (papildomi brėžiniai, nuotraukos, eskizai ir pan.).
● Kūrybinio darbo ir jo aprašo  autentiškumo patvirtinimas (žr. 3 priedas).
● Atsiliepimų lapas.



8.3. BD PRISTATYMAS

           Pristatymo metu mokinys pristato savo atliktą darbą, sukurtą kūrinį. 
Pristatymo trukmė iki 15 min. (bendru sutarimu laikas gali būti pratęsiamas). 

Mokinio atlikto menų krypties BD pristatymo struktūra: 
● idėjos paieška;
●  temos aktualumas;
● tikslas ir uždaviniai; 
● informacijos šaltinių analizė ir apibendrinimas;
● kompozicinis kūrinio sprendimas, raiškos priemonių apibūdinimas;
● apžvelgiami pagrindiniai produkto kūrimo etapai;
● atlikto darbo išvados (įsivertina kaip sekėsi planuoti, atlikti darbą, pasiekti darbo tikslą, 

kokių dalykų išmoko).



9. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKINIŲ RENGIAMŲ
BD YPATUMAI

Mokiniui,  turinčiam  kalbėjimo  ir  kalbos  (sklandaus  kalbėjimo  (ritmo)  sutrikimą,
dizartriją)  ir  (arba)  įvairiapusį  raidos  (Aspergerio  sindromą)  sutikimą  rekomenduojama
atsisakyti  pristatymo dalies,  nes  toks  mokinys  turi  socialinio  bendravimo sutrikimų,  jam sunku
suprasti kito asmens intencijas, tai gali sukelti sunkumų žodžiu pristatant savo darbą, bendraujant su
nepažįstamais  žmonėmis,  atsakant  į  pateikiamus  klausimus.  Šiuo  atveju  siūloma,  kad  mokinys
pristatytų savo BD vadovui, o pats pristatymo momentas būtų filmuojamas. BD vertinimo komisija
mokinio pristatymą vertintų peržiūrėdami filmuotą medžiagą. 

Mokinio,  turinčio  specifinių  mokymosi  sutrikimų  (skaitymo,  rašymo)  BD  aprašą
rekomenduojama vertinti  atsižvelgiant  į  tai,  kad šis  mokinys  ne  tik  daro  tam tikro  pobūdžio,
specifinių  gramatinių  klaidų,  bet  ir  nepakankamai  tiksliai  suvokia  skaitomo teksto  turinį,  sunkiai
nuosekliai reiškia mintis žodžiu. 



10. BD VERTINIMAS

BD vertinimas – tai visuminis procesas kuriame tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja visi su BD 
projektu susiję asmenys: mokinys (darbo atlikėjas), darbo vadovas, konsultantas (jei toks yra), klasės 
auklėtojas, komisijos nariai , kiti mokyklos bendruomenės nariai. 

BD projektas sudaro sąlygas taikyti kriterinį vertinimą ir atsižvelgiant į sukurtą produktą 
įvertinti mokinio bendrąsias bei dalykines kompetencijas.

Mokinio atliktą BD  vertina:
● darbo vadovas vadovaudamasis vertinimo lentelėse pateiktais kriterijais vertina darbo procesą ir 

rezultatą. Atsižvelgiant į darbo vadovo ir darbo konsultanto kompetencijas  (kai darbo vadovas ar 
darbo konsultantas neturi pakankamai kompetencijos vertinti atitinkamas darbo sritis)  vertinti 
galima bendru susitarimu,

● vertinimo komisija, kuri pagal vertinimo lentelėse pateiktus kriterijus vertina darbo rezultatą ir 
pristatymą.
Galutinius darbo rezultatų balus skaičiuoja ir paskelbia vertinimo komisija.

BD projekte numatyta galimybė plėtoti mokinio saviugdą. Mokinys įsivertina BD rezultatus ir 
proceso vyksmą: 
● konsultacijų metu, tarpinės peržiūros metu darbo rezultatus aptaria su BD vadovu, įsivertina atlikto

darbo sėkmes ir tobulintinas vietas,
●  įsivertina savo atliktą darbą pagal lentelėse pateiktus kriterijus, atitinkamą langelį pažymėdamas

varnele,
● pagal 5 priede pateiktus kriterijus mokinys įsivertina ir reflektuoja apie atliktą darbą BD komisijai 

ir darbo vadovui. Tai daroma po BD įvertinimo, komisijai nustačius tikslią datą ir laiką. 
Balai, skiriami už BD dalis (darbo procesas, darbo rezultatas, darbo pristatymas) skirstomi taip: 
●  už procesą skiriama 32 %balų,
●  už rezultatą skiriama 48 % balų,
●  už pristatymą skiriama 20 % balų.
Galutinį BD įvertinimą balais sudaro BD vadovo skirtų balų už darbo procesą, darbo vadovo ir 
vertinimo komisijos skirtų balų už darbo rezultatą vidurkio ir vertinimo komisijos narių skirtų balų už 
pristatymą suma. Maksimalus skiriamų taškų skaičius – 62. Taškai konvertuojami į dešimtbalės 
sistemos įvertinimą (pažymį) pagal šią atitiktį:

Balai 62 - 55 54 - 47 46 - 39 38 - 31 30 - 27 26 - 19 18 - 11 10 - 0

Pažymys 10 9 8 7 6 5 4 Neįskaityta

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



BD vertinimo kriterijų lentelės:

1 lentelė.
Darbo procesas Vertinimas 

Gebėjim
ai

Kriterijai Vadovo/
konsultant

o

Mokini
o

Darbo 
planavima
s

Mokinys  pats  ar konsultuodamasis su metų darbo vadovu 
generuoja  ir  analizuoja  projektines  metų  darbo  idėjas,  pateikia
suformuluotą temą ir nuoseklų (su preliminariu veiklų laikaraščiu)
darbo atlikimo planą. 

2

Mokinys pats generuoja ir analizuoja projektines metų darbo 
idėjas, bet galutinę darbo temą suformuluoja darbo vadovas. 
Mokinys pateikia nenuoseklų ir/ar nepilną darbo atlikimo planą.

1

Darbo vadovas mokiniui pateikia projektines metų darbo idėjas ir 
suformuluotą galutinę darbo temą,  parengia darbo atlikimo planą.

0

Mokinys pasirenka tinkamus, išsamius ir patikimus informacijos 
šaltinius.

2

Mokinio pasirinkti informacijos šaltiniai yra tik iš dalies tinkami, 
nepakankamai išsamūs ar nepakankamai patikimi.

1

Mokinio pasirinkti informacijos šaltiniai yra netinkami, neišsamūs 
ir nepatikimi.

0

Mokinys iniciatyviai ir geranoriškai bendradarbiauja su 
darbo vadovu ir konsultantu, atsakingai atlieka pareigas, 
laikosi susitarto konsultacijų grafiko.

3

Mokinys nerodo iniciatyvos bendradarbiaudamas su darbo 
vadovu, vadovui tenka priminti pareigas ar atlikimo 
terminus.

1

Mokinys vengia vadovo ar konsultanto, išsisukinėja, veikia
neiniciatyviai.

0

Mokinys gerai planuoja savo laiką, išnaudodamas metų 
darbui skirtą laiką, laikosi savo terminų grafiko, esant 
poreikiui, jį adekvačiai koreguoja.

2

Mokinys iš dalies gerai planuoja laiką, tačiau neretai 
darbus atidėlioja, nesilaiko terminų grafiko ir/ ar tam tikrus 
darbus nuolat pavėlina.

1

Mokinys neplanuoja laiko, nesilaiko terminų grafiko, 
darbui atlikti pasilieka per mažai laiko.

0

Darbo 
atlikimas

Mokinys tinkamai taiko pasirinktus metodus/naudoja priemones 
ir/ar medžiagas.

2

Mokinys iš dalies tinkamai taiko pasirinktus metodus/naudoja 
priemones ir/ar medžiagas.

1

Mokinys netinkamai taiko pasirinktus metodus/naudoja 
priemones ir/ar medžiagas.

0



1 lentelė.

Gebėjim
ai

Kriterijai Vadovo/
konsultant

o

Mokini
o

Darbo 
atlikimas

Darbas  atliekamas  savarankiškai.  Su  darbo  vadovu  
konsultuojamasi  tik  dėl  pagrindinių  darbo rengimo etapų ir 
veiksmų, kuriuos reikia atlikti.

2

Mokinį darbo vadovas nuolatos konsultuoja ir dėl pagrindinių 
darbo rengimo etapų, ir dėl konkrečių veiksmų, kuriuos reikia 
atlikti.

1

Mokinį darbo vadovas nuolat konsultuoja ir padeda atlikti 
konkrečius veiksmus.

0

Atliekant darbą laikomasi autorių teisių ir / ar darbo saugos 
reikalavimų. 

1

Atliekant darbą nesilaikoma autorių teisių ir / ar darbo saugos 
reikalavimų.  

0

Tarpiniai 
rezultatai   Tarpinės peržiūros  atliktų darbų vertinimas Balai

Užpildyta darbo užduoties lentelė 0.5
Analogų analizė 1
Parengtas darbo rengimo planas  
(2.lentelė)

0.5

Pristatytas pradėtas darbas 0.5
Pristatytas darbo įsivertinimas 1.5

Baigtinis vertinimas
(didžiausia balų suma 4)

Mokinys nepristato tarpinių darbo rezultatų. 0
Pristatym
o 
rengimas

Pristatymo forma pasirinkta atsižvelgiant į darbo ypatumus, 
pristatymas tinkamai struktūruotas.

2

Pristatymo  forma  pasirinkta  neatsižvelgiant į  darbo  ypatumus  
arba  pristatymas  netinkamai struktūruotas.

1

Pristatymo   forma   pasirinkta   neatsižvelgiant   į    darbo   
ypatumus   ir   pristatymas   netinkamai struktūruotas.

0

Iš viso 20

2 lentelė.
Darbo rezultatas Vertinimas 

Gebėjimai Kriterijai Vadovo/
konsultant

o

Komisij
os

Mokini
o

Tyrimo Pateikiamas produktas / tyrimas atitinka metų darbo temą. 2 2



atlikimas/
produkto 
sukūrimas

Pateikiamas produktas / tyrimas iš dalies atitinka metų 
darbo temą.

1 1

Pateikiamas produktas / tyrimas neatitinka metų darbo 
temos.

0 0

Tyrimo atlikimui / produkto kūrimui iškeliamos ir 
naudojamos originalios idėjos.

2 2

Tyrimo atlikimui / produkto kūrimui iškeliamos, bet 
nerealizuotos originalios idėjos.

1 1

Tyrimas/ produktas didžiąja dalimi plagijuotas/ kopijuotas. 0 0
Atliktų  bandymų  /  stebėjimų  skaičius  /  nagrinėtos 
medžiagos  apimtis  (socialiniuose  ir humanitariniuose 
moksluose), yra pakankami pagrįstam rezultatui pasiekti. 
Atsižvelgiant į darbo projektą panaudotos tinkamos 
technologinės operacijos / meninės raiškos priemonės.

3 3

Tyrimas atliktas remiantis mažesniu atliekamų bandymų /
stebėjimų skaičiumi / mažesne nagrinėtos medžiagos 
apimtimi, nei reikalinga pagrįstam rezultatui pasiekti. 
Panaudotos iš dalies tinkamos  technologinės operacijos, 
meninės raiškos priemonės .

2 2

Tyrimas  atliktas  remiantis  pavieniais  ir  nesistemingai
atliekamais  bandymais  /  stebėjimais  /  nepakankama
nagrinėtos  medžiagos  apimtimi  pagrįstam  rezultatui
pasiekti.  Technologinės  operacijos  neatitinka  darbo
projekto,  meninės  raiškos  priemonės  panaudotos
netinkamai.

0 0

Darbo 
eksponavim
as

Atliktas darbas  išeksponuotas  estetiškai  ir informatyviai. 2 2
Atliktas darbas  išeksponuotas  nepakankamai estetiškai  ir
informatyviai.

1 1

Atliktas darbas neišeksponuotas. 0 0
Aprašo
rengim
as

Apraše yra visos struktūrinės dalys,  pateiktos aprašo
rengimo reikalavimuose. 

3 3

Apraše trūksta bent vienos struktūrinės dalies. 1 1
Apraše nėra įvado ir išvadų. 0 0
Aiškiai įvardintas darbo temos aktualumas ir/ar problema. 2 2
Darbo temos aktualumas ir/ar problema aprašyti iš dalies. 1 1
Neįvardintas darbo temos aktualumas ir/ar problema. 0 0
Tinkamai suformuluotas  darbo tikslas ir tikslui pasiekti 
išsikelti uždaviniai

2 2

Darbo tikslas ir uždaviniai suformuluoti iš dalies 
tinkamai.

1 1

Darbo tikslas ir uždaviniai neįvardinti. 0 0



2 lentelė.
Gebėjimai Kriterijai Vadovo/

konsultant
o

Komisij
os

Mokini
o

Aprašo
rengimas

Pateiktoje metų darbo santraukoje trumpai pristatomas 
atliktas darbas : pagrindinė idėja, aktualumas, darbo 
tikslas ir uždaviniai, rezultatai ir išvados. Apimtis  0,5 
puslapio       ( 100-200 žodžių).

2 2

Metų darbo santraukoje neatskleista atlikto darbo esmė, 
trūksta bent vienos struktūrinės dalies.

1 1

Nėra metų darbo santraukos. 0 0

Teksto maketas, grafinė / vaizdinė medžiaga atitinka 
keliamus reikalavimus.

2 2

Teksto maketas, grafinė / vaizdinė medžiaga  iš dalies 
atitinka keliamus reikalavimus.

1 1

Teksto maketas, grafinė / vaizdinė medžiaga neatitinka 
keliamų reikalavimų.

0 0

Aprašas parašytas taisyklinga, rišlia, dalykine kalba, 
pasitaiko viena kita kalbos klaida.

2 2

Aprašas parašytas nerišlia, buitine kalba, dažnai 
pasitaiko rašybos, skyrybos, stiliaus klaidų.

1 1

Apraše gausu žargono, rašybos, skyrybos klaidų, 
stiliaus klaidos trukdo suprasti aprašo turinį.

0 0

Atlikta literatūros šaltinių /analogų  analizė, kurioje 
išsamiai/ kritiškai išnagrinėta su metų darbo tema susijusi 
informacija.

2 2

Literatūros šaltiniai /analogai ir  jų analizė aprašyti iš 
dalies.

1 1

Literatūros šaltinių /analogų analizė neatlikta , arba 
pateikta analizė nesusijusi su metų darbo tema.

0 0

Pateikiami pakankamos apimties teiginius patvirtinantys
įrodymai  (skaičiavimai,  citavimas,  vaizdinė  medžiaga,
darbo  brėžiniai,  eskizai  ir  t.t.)  ir/ar  tarpinė  produkto
gamybos  medžiaga  (nuotraukos,  vaizdinė  medžiaga  ir
t.t.).

2 2

Teiginius patvirtinantys įrodymai (skaičiavimai, 
citavimas, vaizdinė medžiaga  darbo brėžiniai, eskizai  ir 
t.t.) ir/ ar tarpinė produkto gamybos medžiaga 
nepakankami.

1 1

Nėra teiginius patvirtinančių įrodymų ar tarpinės produkto 
gamybos medžiagos.

0 0

Atsižvelgiant į išsikeltą darbo tikslą ir uždavinius 
suformuluotos aiškios išvados, įvardijami pasisekimai ir 
tobulintinos vietos. 

3 3

Išvados suformuluotos atsižvelgiant į išsikeltą darbo tikslą 
ir uždavinius, bet neįvardijami pasisekimai ir tobulintinos 
vietos.

2 2



Išvados suformuluotos iš dalies atsižvelgiant į išsikeltą 
darbo tikslą ir uždavinius. 1 1
Išvados suformuluotos neatsižvelgiant į išsikeltą darbo 
tikslą ir uždavinius.

0 0

 Darbo aprašas tvarkingai įrištas. 1 1
 Darbo aprašas neįrištas ar įrištas netvarkingai. 0 0

Iš viso    30

Balų vidurkis

3 lentelė.

Darbo pristatymas

Gebėjimai Kriterijai Komisijos
vertinimas

Pristatymo 
turinys

Nuosekliai ir struktūruotai pristatomi metų darbo tikslas ir uždaviniai, 
išskiriami pagrindiniai darbo etapai ir rezultatai, aktualumas / 
praktiškumas. Informacijos pateikimas logiškas, kalba struktūruota. 

2

Pristatant metų darbo tikslą, uždavinius, darbo etapus ir rezultatus, aktualumą 
ir praktiškumą  trūksta nuoseklumo ir aiškumo. Pristatymas struktūruotas, bet 
jo dalių proporcijos neišlaikytos arba trūksta kurios nors dalies. 

1

Pristatyme neatsispindi pagrindiniai metų darbo etapai (tikslas, uždaviniai, 
darbo etapai, rezultatai).  Pristatymas nestruktūruotas, sunku sekti mintį, nėra 
įžangos ir pabaigos.

0

Nurodo pagrindinius informacijos šaltinius / priemones/ analogus.  Minčių 
siejimo priemonės ir iliustracinė medžiaga (citatos, pavyzdžiai, vaizdinės 
priemonės) naudojama sklandžiai ir tikslingai (kalbai struktūrinti, minčiai 
pabrėžti, vertinimui išreikšti ir kt.).

2

Nepakankamai tiksliai nurodyti pagrindiniai informacijos rinkimo šaltiniai / 
priemonės/ analogai.  Ne visada tikslingai naudojamos minčių siejimo 
priemonės ir (ar) vaizdinė medžiaga.

1

Informacijos šaltiniai / priemonės nenurodomi. Iliustracinės medžiagos 
(citatų, pavyzdžių, vaizdinių priemonių) naudojimas netikslingas.

0

Su metų darbo tema, pristatomu produktu susijusios dalykinės sąvokos, 
terminai vartojami tinkamai ir tiksliai.

2



Pasitaiko netikslių sąvokų ir terminų vartojimo atvejų, bet tai netrukdo 
suprasti pristatymo turinio.

1

Pristatyme nevartojamos dalykinės sąvokos ir terminai, o kalbama 
bendrine/buitine kalba.

0

Kalbėjimo 
situacija

Su klausytojais bendraujama tinkama verbaline ir / ar neverbaline raiška 
(palaikomas akių kontaktas, laikysena ori ir pagarbi, kalbama reikiamu 
garsumu, intonacija tinkama, tarimas / kirčiavimas aiškus ir taisyklingas; 
pasitaiko viena kita tarimo / kirčiavimo klaida), netikslingai nevartojama 
žargoninė leksika ar sintaksė. Žodynas tikslus ir turtingas, tinkamas temai
ir pasirinktam kalbėjimo stiliui. Į pateiktus klausimus atsakoma 
konkrečiai ir aiškiai. Vaizdinėse priemonėse ne daugiau nei 3 skyrybos / 
rašybos klaidos.

4

Su klausytojais bendraujama iš dalies tinkama verbaline ir / ar neverbaline 
raiška (daug skaitoma iš lapų, todėl dingsta akių kontaktas, laikysena vietomis
nepagarbi, kalbama nepakankamai garsiai, intonacija monotoniška, tarimas / 
kirčiavimas netaisyklingas). Kalbant neatsižvelgiama į komunikacinę 
situaciją, vartojama daug neteiktinų leksinių / sintaksinių konstrukcijų, 
neatsakoma į visus pateiktus klausimus arba atsakoma netiksliai. Vaizdinėse 
priemonėse daugiau nei  3 rašybos / skyrybos klaidos.

2

Pristatymo kalba nesklandi, neatsižvelgiama į konkrečią komunikacinę 
situaciją (skaitoma iš lapų, laikysena pernelyg familiari, neįmanoma girdėti, 
kas kalbama, kalbama neaiškiai, vien tik žargonu, sunku suprasti), į pateiktus 
klausimus neatsakoma, kalbos klaidos trukdo suprasti pristatymo turinį, 
vaizdinėse priemonėse labai daug skyrybos / rašybos klaidų.

0

Refleksija 
ir 
įsivertinima
s

Argumentuotai įsivertina, kaip sekėsi planuoti, atlikti darbą, pasiekti darbo 
tikslą, kokių dalykų išmoko. Įvardija pasisekimus ir tobulintinus aspektus.

2

Įsivertina neargumentuotai ir / arba neįvardija pasisekimų ir tobulintinų 
aspektų.

1

Neįsivertina  savo  atlikto  darbo. 0

Iš viso 12



11. PRIEDAI

1 priedas

DARBO APRAŠO RENGIMO REIKALAVIMAI

Bendrieji raštvedybos reikalavimai

Bendrieji raštvedybos reikalavimai tekstui yra standartiniai: A4 formato popieriaus lapas, 12
pt  dydžio  Times  New Roman  šriftas,  1,5  intervalo  eilutė,  lygiavimas  pagal  abu  kraštus.  Darbas
rašomas vienoje lapo pusėje. Puslapio nustatymai turėtų būti tokie: paraštės kairėje pusėje turi būti 3
cm, viršuje, apačioje ir dešinėje – 2 cm. Teksto nauja eilutė pradedama nuo krašto 15 mm. 

Darbo dalių pavadinimai užrašomi didžiosiomis, skyrių ir poskyrių - mažosiomis raidėmis
(išskyrus  pirmąją  antraštės  raidę).  Darbo  dalys  (išskyrus  įvadą  ir  išvadas),  skyriai  ir  poskyriai
numeruojami. Skyrių ir poskyrių pavadinimai rašomi lapo viduryje. Darbo dalių, skyrių ir poskyrių
pavadinimus nuo teksto turi skirti vienos eilutės tarpas. 

Visi darbo puslapiai (įskaitant lenteles, iliustracijas, priedus, esančius atskiruose puslapiuose)
turi  būti  sunumeruoti.  Pirmuoju  darbo  puslapiu  skaičiuojamas  antraštinis  lapas  (jame  pirmojo
puslapio numeris nerašomas). Puslapio numeris rašomas arabiškais skaitmenimis viršutinės paraštės
viduryje be skyrybos ženklų.

Darbo aprašo apimtis apie 2000 žodžių.

Kalbos stilius

Rašto darbuose rekomenduojama naudoti veiksmažodinės formos neveikiamosios nuosakos
bevardės giminės dalyvį (pvz., apibendrinant nustatyta; išanalizavus tyrimo rezultatus, galima teigti ir
pan.) Rašant aprašą reikia vengti buitinio kalbos stiliaus. 

Lentelės

Lentelės  numeruojamos  arabiškais  skaitmenimis  didėjimo  tvarka.  Lentelės  numeris,  žodis
,,lentelė“ rašomas prieš jos pavadinimą. Po žodžio ,,lentelė“ rašomas taškas. Lentelės pavadinimas
užrašomas  mažosiomis  raidėmis  (išskyrus  pirmąją  raidę)  centruojant,  po  pavadinimo  taškas
nerašomas.  Šrifto  dydis  12  punktų,  paryškintas.  Lentelės  antraštė  turi  būti  trumpa,  bet  privalo
atspindėti jos esmę.  

Tekstas lentelėse turi būti rašomas per vieną intervalą, šrifto dydis – 10 punktų, lygiuojama
prie kairiojo skilties krašto. Jeigu lentelėje pateikiami skaičiai turi vienodus matavimo vienetus, šie
nurodomi lentelės antraštėje

Visi lentelės langeliai turi būti užpildomi. Kai nėra reiškinio, rašomas brūkšnys, kai rodikliai
neskaičiuojami – „x“, kai apskaičiuotas rodiklis labai mažas – ,,0“, kai duomenų negauta – „…“.

Jeigu lentelė viename puslapyje netelpa, tai naujame puslapyje nurodomas lentelės numeris ir
rašoma ,,lentelės  tęsinys“.  Į  lentelės  tęsinį  perkeliami  skilčių  pavadinimai,  buvę nurodyti  lentelės
pradžioje.



iliustracijos

Tekste pateikiamos iliustracijos – paveikslai,  fotografijos,  schemos, diagramos – turi  būti
numeruojamos  iš  eilės  ir  turėti  pavadinimus.  Aprašo  tekste  naudojami  dailės  kūriniai  turi  būti
pateikiami nurodant jų metriką (autoriaus vardas ir pavardė, kūrinio pavadinimas, atlikimo technika,
sukūrimo metai), šrifto dydis – 12 punktų.

1 pav. René Magritte. Didžioji šeimyna (La grande famille), 1963

Iliustracijos numeris (pvz., 1 pav., 2 pav.) Autoriaus vardas ir pavardė 

Darbo pavadinimas (ir originalo kalba) Sukūrimo data Technika, formatas (jei žinoma) 

2 pav. Rimtautas Vincentas Gibavičius. Aušros vartai. Iš ciklo „Vilnius". 1964, medžio raižinys,
50x50 cm.



Citavimas

Apraše negalima piktnaudžiauti svetimomis mintimis ar svetimas mintis pateikti kaip savas – tai
vadinama plagiatu. Jei plagiatas apraše akivaizdus ir jis sudaro didžiąją dalį teksto, toks aprašas turi
būti nevertinamas.  

Tekstinė nuoroda,  kuri  nukreipia skaitytoją į  darbo pabaigoje esantį  literatūros sąrašą,  tekste
rašoma paprastuose skliaustuose nurodant autorių ir publikacijos metus, pvz., (Pavardenis, 2003); 

Jei  autorius minimas tekste,  po jo pavardės skliaustuose nurodomi tik metai,  pvz.,  Pasak V.
Pavardenio (2003)...; V. Pavardenis (2003) teigia, kad...; 

Perfrazuojant,  t.  y. paaiškinant  ar  atpasakojant  turinio  esmę savais  žodžiais,  ne  cituojant
tikslius autoriaus žodžius, bet vartojant jo frazeologiją, taip pat būtina tiksliai nurodyti, kokiu šaltiniu
remiamasi, pvz., Daugelio autorių manymu, estetinis ugdymas apima... (Pavardenis, 
2001; Pavardenienė, 2002 ir kt.); 

Visi tekste paminėti šaltiniai turi būti įtraukti į literatūros sąrašą. 

12. Titulinis puslapis

Tituliniame puslapyje nurodoma: 

• Mokyklos pavadinimas 

• Brandos darbo kryptis

• Ugdymo turinio sritis/dalykas (-ai)

• Teksto žanras: Brandos darbo aprašas 

• Autoriaus vardas ir pavardė 

• Darbo pavadinimas

• Darbo vadovo vardas ir pavardė 

• Vieta ir metai 

Tituliniame lape puslapio numeris nerodomas. 

Darbo nuotrauka

Menų ir  technologijų krypties  darbuose iš  karto  po titulinio  puslapio įdedama kokybiška
užbaigto darbo nuotrauka, po kuria nurodoma kūrinio metrika (darbo pavadinimas, atlikimo technika,
metai).  

Puslapio, kuriame yra kūrinio nuotrauka, numeris nerodomas. 

Santrauka

 Brandos darbe atskleista, išanalizuota, įvertinta, padarytos išvados.....(apie 100 žodžių).



Informacijos šaltiniai

Literatūros sąraše abėcėlės tvarka nurodomi rengiant aprašą naudoti ir tekste cituoti 

šaltiniai, pavyzdžiui: 

1. Andrijauskas A. Grožis ir menas. Estetika ir meno filosofijos idėjų istorija: Rytai-Vakarai. Vilnius:
VDA leidykla, 1996 

2. Čekatauskaitė  J.  40-ąjį  gimtadienį  švenčiantis  Gabrielius  Liaudanskas-Svaras:  „Aš  –  gyvenimo
stebėtojas“.  Prieiga  per  internetą:  http://www.15min.lt/zmones/naujiena/interviu/40aji-gimtadieni-

svenciantis-gabrielius-liaudanskas-svaras-as-gyvenimo-stebetojas-672-394911 [žiūrėta 2014-03-02] 

3. Howkins J. Kūrybos ekonomika. Vilnius: Technika, 2010 

4. Minimalism  (visual  arts).  Prieiga  per  internetą:  http://en.wikipedia.org/wiki/Minimalism_
%28visual_arts%29   [žiūrėta 2014-03-10] 

 Nepakanka literatūros sąraše nurodyti tik bendrą adresą, pavyzdžiui: 

   www.wikipedia.org     www.google.lt   
www.dainos.lt     

 Tokios nuorodos netikslingos ir vertintinos kaip netinkamos. Reikia nurodyti pilną skaityto šaltinio
internetinį adresą. 

Vadovai ir mokiniai turi atkreipti dėmesį, kad internete rasti informacijos šaltiniai turi 
būti nurodomi teisingai – t. y., parašant skaityto teksto autorių, pavadinimą ir nurodant pilną interneto
nuorodą bei žiūrėjimo datą.

Priedai

Aprašo tekstas turi būti papildytas priedais, kurių paskirtis – užtikrinti, jog mokinys nuosekliai
atliko kūrybos procesą, analizavo kūrybinius analogus, išbandė keletą idėjos realizavimo galimybių.  

Prieduose  pateikiami  eskizai,  filmo  scenarijus,  filmuotos  ištraukos  iš  kūrybinio  proceso  ar
pasirodymų,  stebėtų  analogų  sąrašas,  pavyzdžiai  ar  muzikos  kūrinių,  koncertų,  spektaklių,  filmų
fragmentai; užbaigto kūrinio nuotrauka, nufilmuotas kūrinio(-ių) atlikimas, šokio aprašas, fotografijų,
iš kurių buvo renkamos geriausios, visuma, mokinio proceso dienoraštis ir pan. 

Priedai yra numeruojami ir priedo pavadinime nurodoma, kas pateikta. Pavyzdžiui: 

Priedas nr. 1. Pirmasis kūrybinio darbo eskizas.  

Priedas nr. 2. Eskizas kūrybinio darbo įgyvendinimui. 

Priedas nr. 1. V. Kernagio dainos „Baltas paukštis“ partitūra. 

Priedas nr. 2 Lietuvių liaudies daina „Beauštanti aušrelė“. 

Priedas nr. 3. Klausytų pasirengimo egzaminui metu kūrinių sąrašas. 

http://www.dainos.lt/
http://www.google.lt/
http://www.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Minimalism_(visual_arts)
http://en.wikipedia.org/wiki/Minimalism_(visual_arts)
http://www.15min.lt/zmones/naujiena/interviu/40-aji-gimtadieni-svenciantis-gabrielius-liaudanskas-svaras-as-gyvenimo-stebetojas-672-394911
http://www.15min.lt/zmones/naujiena/interviu/40-aji-gimtadieni-svenciantis-gabrielius-liaudanskas-svaras-as-gyvenimo-stebetojas-672-394911


2 priedas

TITULINIS BRANDOS DARBO LAPAS

------------------------------------------------------------------------
mokyklos pavadinimas

---------------------------
klasė, kurioje mokosi mokinys

------------------------------------------------------------------------
dalykas (-ai)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kūrinio pavadinimas (jei toks yra)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brandos darbo tema

-----------------------------------------------------------------
mokinio vardas, pavardė

------------------------------------------------------------------
mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacija

------------------------------------------------------------------------

vietovė (vietovės pavadinimas, kurioje yra mokykla)

--------------------

Brandos darbo atlikimo metai



3 priedas

KŪRYBINIO DARBO IR JO APRAŠO AUTENTIŠKUMO
PATVIRTINIMAS

2017m.                                d.

(mokyklos pavadinimas)

Aš, mokinys (-ė)                                                                                                                           ,
(vardas ir pavardė)

p a t v i r t i n u , kad mano kūrybinis darbas ir jo aprašas  _                                                                  
(kūrybinio darbo ir kūrybinio darbo aprašo pavadinimas)

 _                                                                                                                                                       yra

atliktas mano paties (-čios), nepažeidžiant kitų autorių teisių cituojant ar kitaip panaudojant jų 

kūrinius.

Mokinys (-ė): (parašas) (vardas ir 
pavardė)

p a t v i r t i n u , kad mano mokinio (-ės) kūrybinis darbas ir jo aprašas, kiek man žinoma, yra atliktas
mano mokinio (-ės), nepažeidžiant kitų autorių teisių cituojant ar kitaip panaudojant jų kūrinius.

Mokytojas:
___________ (parašas)

_______________________
(vardas ir pavardė)



4 priedas

BD REZULTATŲ ĮSIVERTINIMAS

● Ar BD temą pasirinkote pagal savo gebėjimus ir galimybes ?
● Ar išsikėlėte pasiekiamus tikslus ir uždavinius ?
● Kaip pavyko planuoti laiką, laikytis nustatytų terminų ?
● Kiek savarankiškai darėte darbą: organizavotės veiklą?
● Kokių naujų praktinių gebėjimų ir įgūdžių įgijote?
● Ar pavyko pasiekti išsikeltą tikslą ir uždavinius?
● Įvardinkite sėkmes ir tobulintinas vietas.
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