
Brandos darbo uždavinių formulavimas 

 

Tema, problema, tikslas ir uždaviniai turi būti glaudžiai tarpusavyje susiję, tačiau jie neturi kartotis.  

Kiekvienas uždavinys atskleidžiamas atskirame brandos darbo aprašo skyriuje. 

Kiekvieno uždavinio sprendimo rezultatai, perteikti konkrečiame skyriuje, turi atsispindėti darbo 

išvadose. 

Brandos darbo pagrindinės charakteristikos 

 
 

Suformulavus darbo tikslą, nustatomi konkretūs planuojamo darbo uždaviniai, kuriuos reikia 

išspręsti, norint pasiekti suformuluotą darbo tikslą.  

Nėra taisyklės, kuri nurodytų kiekvieno darbo autoriui, kiek jis turi iškelti uždavinių: formuluojama 

tiek, kiek yra įmanoma aprėpti probleminių klausimų ar aspektų. Brandos darbui rekomenduojama 

suformuluoti 3–4 darbo uždavinius:  

 Uždaviniai negali būti bendresni už patį tikslą.  

 Uždavinių formuluotės negali pakartoti tikslo formuluotės ar jos dalies bei išsikeltų probleminių 

klausimų formuluočių. 

 Kiekvienas uždavinys orientuotas į tarpinį rezultatą, todėl jis turi būti formuluojamas baigtine į 

rezultatą (ne veiksmą) nukreipta forma (ne daryti, o padaryti). Uždaviniai turi atskleisti brandos darbo 

esmę, metodiką ar veiklas.  

 Uždaviniai neturi būti per smulkūs ir nevienodo ,,svorio“.  

 Nerekomenduojama darbo uždaviniais įvardyti vien mokslinės literatūros analizės ar išvadų ir 

pasiūlymų rengimo.  

 Darbo uždavinių neleistina suplakti su pagalbinėmis užduotimis, pvz., sukaupti reikiamą medžiagą, 

sudaryti anketą, parinkti iliustracijas ir pan.  

 Uždavinių pateikimo nuoseklumas taip pat svarbus. Pirmiausia pateikiami uždaviniai, susiję su 

teorine dalimi, o po jų seka uždaviniai, orientuoti į empirinę dalį. 

 Bet kurio pobūdžio brandos darbo uždaviniai turi būti aiškiai apibrėžti, išmatuojami ir orientuoti į 

užbaigimo rodiklius, todėl juos formuluojant rekomenduotina iškart numatyti, kokio rezultato tikimasi 

ir kas parodys, kad pasiektas būtent planuotas rezultatas, t. y. reikia numatyti ir kiekvieno rezultato 

rodiklius. 

Uždavinių, veiklų ir rezultatų atitiktis 

 

Atitinkamas 

rezultatas / išvada 
Atitinkamas 

rezultatas / išvada 

Atitinkamas 

rezultatas / išvada 
Atitinkamas 

rezultatas / išvada 



Rodiklių numatymas padės mokiniui aiškiai suprasti, kokio rezultato tikisi brandos darbo vadovas ir 

kokio rezultato jis pats turi siekti. Be to, tai suteikia galimybę mokiniui aktyviai dalyvauti vertinimo ir 

įsivertinimo procese. Rekomenduotina, kad uždavinių, veiklų ir rezultatų atitiktis būtų aptarta ir derinama su 

brandos darbo vadovu per pirmąsias brandos darbo rengimo savaites, kad būtų pasiektas abipusis sutarimas 

dėl laukiamo rezultato. 

 


