
Algimantas Česnulevičius, LEU

GAMTAMOKSLINĖ EDUKACIJA: 
BŪKLĖ IR PERSPEKTYVOS

Prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius, Lietuvos edukologijos universitetas



Algimantas Česnulevičius, LEU

Problemų kompleksas:

1. Studijų programų reforma. 

2. Studijų liberalizacija ir moduliacija.

3. Mokyklų sistemos reforma.

4. Demografinė “duobė” ir abiturient ų emigracija.

5. Doktorantūros problemos.
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Geografijos studijų programos Lietuvos aukštosiose mokyklose

1. Lietuvos edukologijos universitetas: geografija 

(papildomai turizmo vadyba)

2. Vilniaus universitetas: geografija

hidrologija ir meteorologija

3. Klaipėdos universitetas: hidrologija ir okeanografija

visuomeninė geografija

Lietuvos edukologijos universiteto bakalaurų studijų programos diplomas:

Geografijos pedagogikos, gamtinės ir visuomeninės geografijos 
bakalauras, mokytojas
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Mažiausia apimtis kreditais Dalykų grupės

202020Bendrieji 
geografiniai 
krypties pagrindai

101012Inžineriniai 
krypties pagrindai

12168Socialiniai krypties 
pagrindai

161220Fiziniai krypties 
pagrindai

Bendrosios 
geografijos 
pakraipos 

programose

Visuomeninės 
geografijos 
pakraipos 

programose

Gamtinės 
geografijos 
pakraipos 

programose
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35%

28%

29%

8%

Lietuvos edukologijos universitetas

Geografijos bakalaurų studijų programa –
Bendrosios geografijos pakraipa

1 2 3 4

1 – gamtinė geografija ir gamtotyra, 2 – visuomeninė geografija,
3 – geografijos edukologija, 4 - metageografija
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37%

39%

10%

14%

1 2 3 4

1 – gamtinė geografija ir gamtotyra, 2 – visuomeninė geografija,
3 – gamtinė – visuomeninė geografija, 4 - metageografija

Vilniaus universitetas

Geografijos bakalauro studijų programa – Bendrosios geografijos 
studijų pakraipa
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62%12%

4%

22%

Vilniaus universitetas

Meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programa – Gamtinės 
geografijos pakraipa

1 2 3 4

1 – gamtinė geografija ir gamtotyra, 2 – visuomeninė geografija,
3 – gamtinė – visuomeninė geografija, 4 - metageografija
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63%7%

27%

3%

Klaip ėdos universitetas

Hidrologijos ir okeanografijos bakalauro studijų programa – Gamtinės 
geografijos pakraipa

1 2 3 4

1 – gamtinė geografija ir gamtotyra, 2 – visuomeninė geografija,
3 – gamtinė – visuomeninė geografija, 4 - metageografija
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12%

50%
9%

29%

Klaip ėdos universitetas

Visuomeninės geografijos bakalauro studijų programa – Visuomeninės 
geografijos pakraipa

1 2 3 4

1 – gamtinė geografija ir gamtotyra, 2 – visuomeninė geografija,
3 – gamtinė – visuomeninė geografija, 4 - metageografija
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Studijų sistema
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18. Laisvai pasirenkami dalykai sudaro ne mažiau kaip 5 % studijų
programos apimties ir suteikia studentams galimybe savo nuožiūra keisti 
studijas laisvai pasirenkant studijuojamus dalykus iš bet kurios 
universitetinių studijų mokslo ar meno srities.

19. Studentas turi turėti galimybe ne mažiau kaip 20 % studijų
apimties rinktis iš alternatyviai pasirenkamųjų dalykų. Pageidautina, kad 
alternatyvas dėstytų skirtingi d ėstytojai.

24.3. Lauko praktikai organizuoti tikslinga tur ėti vieną ar kelias 
stacionarias praktikos bazes su reikiama materialine įranga. Galima ir 
mobili lauko praktikos organizavimo sistema. Geografų rengime 
rekomenduojama kompleksinė geografinė lauko praktika už Lietuvos rib ų, 
padedanti pažinti kitų šalių ar regionų geografinės aplinkos įvairovę.
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Tarptautin ės migracijos srautai
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VALSTYBINIS GEOGRAFIJOS BRANDOS EGZAMINAS

2011 - 12076 (Mokyklinis brandos egzaminas)

2012.03.15 – 5273 
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Valstybinio geografijos brandos egzamino galimos SSGG (stiprybės, silpnybės, 
galimybės ir grėsmės)

Stiprybės

Abiturient ų
motyvacija

Silpnybės

Mažesnis  
egzaminą
laikančių

abiturientų
skaičius 

Galimybės

Geografijos 
ir jai 

giminingų
studijų

programų
pasirinkimas 

Grėsmės

Galimas 
egzaminą
laikančių

abiturientų
kritin ės
masės 

mažėjimas 
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Doktorantūra;

Fiziniai mokslai,  Geografija 06 P – 2011 metais doktorantūra neakredituota.

Socialiniai mokslai, Geografijos pakraipos doktorantūros programa neakredituota 
(nepatvirtinta). 

Socialiniai mokslai. Akredituota edukologija  07 S doktorantūros programa 
(geografijos edukologija). 



Algimantas Česnulevičius, LEU

Yra tarptautinius reikalavimus atitinkan čių, tiriamajam 
darbui pasirengusių aukštos kvalifikacijos meno tyrėjų
praktik ų poreikis kultūros ir meno srityje.

Bendradalykinių mokslo sričių specialistu, tarpdisciplininių
studijų ir tyrim ų poreikio augimas akademiniame pasaulyje ir 
darbo rinkoje skatina doktorantūrą atsinaujinti.

Aukščiausios kvalifikacijos specialistų ir mokslin ės 
kompetencijos poreikio versle prognozuojamas augimas 
palankus doktorantūros plėtrai.

Lėta aukštųjų technologijų diegimo šalies pramonėje (versle) 
sparta mažina aukščiausios kvalifikacijos ir kompetencijos 
specialistų poreikį.

Didėjanti konkurencija ver čia universitetus siekti geresnių
rezultatų ir stiprinti doktorant ūros studijų kokybę.

Smuks doktorantūros studijų prestižas, devalvuosis mokslo 
daktaro laipsnis, jei nebus imtasi priemonių palaikyti ir kelti 
doktorantūros studijų kokybės.

Yra politin ė valia pertvarkyti doktorant ūros studijas, 
konsoliduoti išteklius ir tobulinti j ų finansavimą.

GrėsmėsGalimybės

Įteisinta doktorantūros studijų formų ir finansavimo būdų
įvairovė. 

Šiuo metu vykdoma meno aspirantūra ir jos teikiamas meno 
licenciato laipsnis neatitinka vyraujančių tarptautini ų
tendencijų ir reikalavim ų. 

Kai kuriu mokslo kryp čių mokslininkų potencialas yra labai 
aukštas.

Teisiškai ir organizaciškai nesureguliuotas studijų procesas 
tarpkryptin ėse studijose.

Daugelis Bolonijos proceso nuostatų jau įdiegtos. 

Doktorantūros studijose vyrauja sustabarėję ir inertiški studij ų
būdai.

Lietuvoje yra trečiosios studijų pakopos tradicija.

SilpnybėsStiprybės
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Studijų šakos
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Mokslo šakos
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Centro tikslas – vykdyti geografijos edukacijos tyrimus humanitarinių, 
socialinių ir gamtos mokslų sričių bei kelių mokslo krypčių sandūroje, skleisti jų
rezultatus, teikti konsultacijų, kompetencijų ir ekspertines paslaugas geografinio 
švietimo srityje. 

Geografinių edukologinių

tyrim ų centras

Artimiausia reali perspektyva
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Geografijos 
edukologijos dalykai 
(personalinis ryšys)
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Geografijos 
edukacinių tyrim ų

centro vieta LEU 
edukacinėje 
struktūroje
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GETC uždaviniai

Vykdyti geografijos 
edukacijos teorijos,

metodologijos, istorijos 
ir lyginamuosius tyrimus

Koordinuoti mokslin į
tiriam ąj į darbą

geografijos edukacijos
srityje

Dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose 
geografijos studijų, moksleivių geografinio 

ugdymo tyrimuose, programose pagal 
projektinius ar užsakomuosius 
darbus, inicijuoti j ų rengimą

Nuolat atlikti geografijos studijų
programų, bendrojo lavinimo
mokyklos geografinio ugdymo 

dokumentų, mokymo priemonių
ekspertizę

Rengti mokslu pagrįstas 
metodines 

rekomendacijas ir
vykdyti j ų sklaidą

geografinio švietimo 
srityje

Organizuoti kvalifikacijos k ėlimo kursus, 
bendradarbiauti su kitais universiteto 

atitinkamais padaliniais, ugdymo 
centrais, mokyklomis; siūlyti įvairius studijų

modulius geografijos ir kitoms studijų
programoms

Teikti siūlymus geografijos 
studijų ir mokymo klausimais 

bei juose dalyvauti;skelbti
mokslinius straipsnius Lietuvos 

ir užsienio leidiniuose ir 
daryti pranešimus mokslinėse 

konferencijose

Siūlyti Centro 
paslaugas viešuosiuose

pirkimuose

Vykdyti studentų
bendrųjų, 

dalykini ų ir didaktini ų
kompetencijų tyrimus
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Išvados: 

1. Laisvės nėra ir nebus.

2.  Skęstančių gelbėjimas jų pačių reikalas.

3. Viskas migloje.

Ką daryti ?

1. Reali metodinė aukštųjų mokyklų parama viduriniam mokslui: vadovėliai, 
metodiniai leidiniai, teminiai leidiniai. 

2. Mokomųjų kompiuterini ų programų mokykloms adaptacija ir kūrimas. 

3. Distanciniųmokymo ir tyrimo metodų diegimas.  


