Brandos darbas
Testas, padėsiantis nuspręsti, ar Jums verta rengti brandos darbą

Įsivertinkite, ar Jums tai svarbu:
0 – nesvarbu
1 – labiau nesvarbu negu svarbu
2 – labiau svarbu negu nesvarbu
3 – svarbu
Klausimas
1.

Kas gali rengti
brandos darbą?

2.

Kokia brandos
darbo nauda?

3.

Kodėl geriau rengti
brandos darbą
negu laikyti
egzaminą?

4.

Ar išmoksiu
daugiau, negu
rengdamasis
egzaminui?

5.

Kaip pasirengti
atlikti brandos
darbą?

6.

Ar turėsiu į ką
kreiptis pagalbos
rengdamas
brandos darbą?

Atsakymas
Brandos darbą gali rengti vidurinės mokyklos 11 arba 12
(gimnazijos III arba IV) klasės mokinys arba mokinių grupė.
Pirma, brandos darbas leidžia imtis Jus dominančios veiklos taikant
norimą darbo būdą ir pasirenkant patogų laiką. Antra, brandos
darbas prilyginamas mokykliniam brandos egzaminui. Gavus
teigiamą brandos darbo įvertinimą tereikia išlaikyti privalomą
lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą ir mokykla baigta.
Mokinys pats renkasi brandos darbo temą, jį atlieka pagal paties
sudarytą planą beveik visus mokslo metus. Taip išvengiama
egzamino baimės ir streso. Be to, galima rinktis mokomojo dalyko,
kurio brandos egzaminą reikia išlaikyti norint stoti mokytis toliau,
temą.
Taip, nes rengiantis egzaminui nemažai informacijos reikia tiesiog
iškalti. Paprastai mintinai išmoktą informaciją gana greitai
pamirštame. Atliekant brandos darbą įgyjama gerokai platesnių ir
įvairesnių įgūdžių. Šie įgūdžiai išlieka visą gyvenimą – kaip,
pavyzdžiui, išmokus važiuoti dviračiu.
Nereikia jokio išankstinio pasirengimo. Užtenka apsispręsti, iš
kokio dalyko ir kokios temos norite rengti brandos darbą. Tada
galima konsultuotis su paskirtu darbo vadovu arba naudotis
leidiniu „Brandos darbas. Išsamus vadovas“. Jame nurodomi visi
žingsniai, kurių reikia, kad brandos darbas būtų tinkamai atliktas, o
įvertinimas atitiktų įdėtas pastangas.
Taip, brandos darbą rengiantis mokinys gali konsultuotis su darbo
vadovu. Tai gali būti dalyko, iš kurio rengiamas brandos darbas,
mokytojas arba kitą dalyką dėstantis pedagogas. Darbo vadovas
konsultuoja mokinį visais jam kylančiais klausimais. Be to, galima
naudotis leidiniu „Brandos darbas. Išsamus vadovas“ ir paieškoti
reikiamos informacijos internete, pavyzdžiui, NEC interneto
puslapyje (www.egzaminai.lt/532/). Pagalba mokiniui teikiama nuo
pirmo iki paskutinio darbo žingsnio. Dėl nieko nereikia baimintis.

Įsivertinimas

7.

Kaip suprasiu, ar
brandos darbą
atlieku tinkamai, ar
nenukrypstu nuo
temos?

8.

Kokių išteklių reikia
brandos darbui
rengti?

9.

Ar brandos darbas
neatims viso mano
laiko?

10.

Kur pritaikysiu žinių
ir įgūdžių bagažą,
įgytą rengiant
brandos darbą?

Brandos darbo programoje numatyti tarpiniai įsivertinimo ir
vertinimo etapai. Vadinasi, baigus sutartus brandos darbo etapus
reikia kreiptis į savo darbo vadovą ir pristatyti jam, kas nuveikta
(tam tikro etapo darbo rezultatus). Paskui, jei reikia,
konsultuojamasi, koreguojama veikla.
Ištekliai pasirenkami pagal sudarytą brandos darbo planą ir
numatytą veiklą. Būtini ištekliai – kompiuteris, skaitmeninė
laikmena, prieiga prie spausdintuvo, popierius. Atsižvelgiant į
veiklą gali prireikti, pavyzdžiui, fotoaparato, filmavimo kameros,
diktofono, GPS imtuvo. Tačiau visa ši įranga dažniausiai būna
mobiliajame telefone.
Pirmiausia reikia numatyti darbo apimtį ir tinkamai suplanuoti
veiklą. Puiki žinia ta, kad nėra griežtų darbo apimties reikalavimų,
išskyrus aprašą: 2000 žodžių ± 5 procentai. Tai apie 6 (A4 formato)
teksto puslapiai Times New Roman 12-o dydžio šriftu. Darbas
rengiamas nuo rudens iki pavasario (2017–2018 mokslo metais nuo
spalio mėn. 16 d. iki kovo mėn. 16 d.). Taigi būsite savo laiko
šeimininkai.
Įgyti įgūdžiai ir žinios pravers studijuojant ar dirbant. Brandos
darbas rengiamas laikantis bendrų reikalavimų, taikomų bet
kokiam rašto darbui, projektinei veiklai. Tad, išmokę mokykloje,
įgūdžius pritaikysite įvairioje veikloje.
Jei pasirinkta brandos darbo tema susijusi su būsima profesija, juo
bus galima remtis rengiant įvairius studijų rašto darbus.

BENDRAS TAŠKŲ SKAIČIUS:

Atlikę testą, suskaičiuokite surinktus taškus. Kuo daugiau taškų surinkote (20-30), tuo labiau Jums verta imtis
Brandos darbo. Jei surinkote mažai taškų (0-10), turėtumėte pagalvoti galbūt geriau laikyti egzaminus. Viską gerai
apsvarstykite ir priimkite sprendimą.

