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Geografinės informacinės sistemos (GIS) 

GIS - tai įrankis, galintis padėti visiems 
besimokantiesiems visų amžiaus grupių ir 
akademinių disciplinų moksleiviams suprasti 
juos supantį pasaulį. GIS padeda mokiniams 
ir mokytojams dalyvauti tyrimuose, skatinti 
kritinį mąstymą, integruotą mokymąsi. 

Presenter
Presentation Notes
GIS gali suteikti moksleiviams neribotų galimybių pažinti įvairialypį pasaulį, tyrinėti ryšius ir tendencijas tarp objektų, suteikia įrankius rinkti, kaupti, analizuoti ir pateikti erdvinę informaciją žemėlapių pavidalu. GIS pagalba mokytojai ir dėstytojai gali sudominti bet kurio amžiaus moksleivius ir studentus naujausiomis technologijomis ir įtraukti juos į įdomius, skatinančius erdvinį mąstymą ir gilesnį aplinkos pažinimą, tyrimus. GIS pagalba susiejami skirtingi mokymosi dalykai - informatika, geografija, istorija, ekonomika, statistika ir suteikia pagrindą tolesnėms studijoms.



Pranešimo turinys 

• Ką HNIT-BALTIC nuveikė 2014 – 2015 metais 
• Ar GIS samprata ir technologijos jau mokykloje: 

– GIS priemonės mokymui (si), 
– GIS priemonės kūrybai. 
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HNIT-BALTIC iniciatyvos 
• GIS dienos renginiai -  

lapkričio 3-iasis trečiadienis, nuo 
1999 m.: 
– Registruokite savo GIS renginį 

http://www.gisday.com/register.html  
• Savivaldybių specialistų ir  

mokytojų bendri GIS darbai, 
• Mokytojų ir mokinių pažintis su GIS  

technologijomis: 
– Atviruose ArcGIS Online 

mokymuose apmokėme > 70 
mokytojų ir dėstytojų, 

– UPC projektų metu organizuoti GIS 
technologijų mokymai, 

– Viso apmokyta apie 130 mokytojų. 
 

http://www.gisday.com/register.html


Renginiai: paroda „Mokykla“ 



Konkursas „Kuriu žemėlapį „Mano Lietuva“ 
• Konkursas vyksta! 
• Registruotis http://www.hnit-baltic.lt/zemelapiu-

konkursas/, 
• Apdovanojimai lapkričio mėn. konferencijoje 

moksleiviams ir mokytojams „Mano Lietuva“. 
 
 

 

http://www.hnit-baltic.lt/zemelapiu-konkursas/
http://www.hnit-baltic.lt/zemelapiu-konkursas/


Konkursas „Kuriu žemėlapį „Mano Lietuva“ 

2014 m. rezultatai: 
• Atrinkti konkursui 23 darbai 
• Aktyviausi mokytojai: 

– Eugenija Bieliauskaitė, 
– Judita Leišytė, 
– Akvilė Kamarauskaitė, 
– Loreta Latvienė. 

• Nugalėtojai mokiniai apdovanoti konferencijos 
„GIS švietimui“ metu. 

Presenter
Presentation Notes
Uždaroji akcinė bendrovė „Hnit-Baltic“, Ugdymo plėtotės centras ir Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Kartografijos centras, siekdami puoselėti gimtosios vietos, krašto ir Lietuvos pažinimą, sudominti geografija ir geografinėmis informacinėmis sistemomis, skelbia mokinių skaitmeninių žemėlapių konkursą. II. KONKURSO TIKSLAI Konkurso tikslas – gerinti gimtosios vietos, krašto ir Lietuvos pažinimą naudojant geografines informacines sistemas, kuriant skaitmeninius žemėlapius ir jais dalijantis su kitais interneto erdvėje. Siekiama, kad mokiniai:domėtųsi geografija ir kartografija;naudotų geografines informacines sistemas;domėtųsi savo artimiausia aplinka, stebėtų ją ir fiksuotų pokyčius;siektų išsikelto tikslo;kūrybiškai atliktų užduotis;ugdytųsi kritinį ir erdvinį mąstymą.  III. KONKURSO DALYVIAIKonkurse gali dalyvauti 6–12 klasių valstybinių ir nevalstybinių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. IV. DARBŲ ATLIKIMO TECHNIKADarbas turi būti sukurtas naudojantis „ArcGIS Online“ žemėlapių kūrimo platforma (ji pasiekiama internete adresu: www.arcgis.com ).Darbe būtinai turi būti kartografinis pagrindas (pvz., ortofoto, gatvės vaizdo, paviršiaus) pagal žemėlapio temą ir vaizduojamas teritorijas, taip pat turi būti įtraukti duomenų sluoksniai su teritorijų, įvairių objektų žymėjimais.



HNIT-BALTIC iniciatyva - GIS mokykla 

www.gismokykla.lt 



Memorandumas 

HNIT-BALTIC ir Lietuvos geografijos mokytojų 
asociacija (LGMA) pasirašė memorandumą:  
• skatinti GIS technologijų naudojimą Lietuvos 

mokyklose geografijos pamokose ir neformaliojo 
ugdymo veiklose, 

• vykdyti bendras iniciatyvas ir projektus, 
nukreiptus į GIS technologijų naudojimo 
skatinimą 

• bendradarbiauti vykdant Geomentorių 
programą.  
 

Presenter
Presentation Notes
GEOMENTORIŲ PROGRAMAMisija:Padėti mokytojams bei mokiniams pažinti modernius geografinius metodus ir technologijas, praktinius taikymo pavyzdžius, ugdyti jaunų žmonių erdvinį mąstymą ir supratimą apie GIS taikymą įvairiausiose profesinėse srityse, prisidėti prie švietimo būklės gerinimo Lietuvoje. Tikslas:Suburti iniciatyvių GIS patirtį turinčių specialistų - mentorių bendruomenę, pasirengusią dalintis savo žiniomis ir patirtimi. Iniciatyva siekia įtraukti ir pedagogus, skatinti jų bendradarbiavimą tarpusavyje bei su įvairių profesijų GIS specialistais, plėsti savo GIS žinias ir gebėjimus.



Ar GIS samprata ir technologijos jau mokykloje? 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo geografijos programų 
užduotis galima atlikti įprastomis priemonėmis ir/arba 
panaudojant šiuolaikines technologijas!? 



Ar GIS samprata ir technologijos jau mokykloje? 

1 scenarijus: trūksta teorinių ir praktinių žinių apie 
geografinę informacinę sistemą. 
Pasiūlymai: 

– Ieškoti metodinių nurodymų Ugdymo  
plėtotės centro  svetainėje 
http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/  

– Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 
programoje savivaldybių švietimo ugdymo centruose, 

– Ieškoti informacijos www.hnit-baltic.lt ar 
 www.maps.lt,  

– Keistis/dalintis informacija/žiniomis su kolegomis, 
– Kt. 

 
 

http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/
http://www.hnit-baltic.lt/
http://www.maps.lt/


Ar GIS samprata ir technologijos jau mokykloje? 

2 scenarijus: trūksta praktinių GIS technologijų 
naudojimo įgūdžių. 
Pasiūlymai:  

– Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 
programoje savivaldybių švietimo ugdymo centruose, 

– Pasinaudoti geomentorių pagalba. 
 www.gismokykla.lt 



Ar GIS samprata ir technologijos jau mokykloje? 
2 scenarijus: trūksta praktinių GIS technologijų naudojimo 
įgūdžių. 
Pasiūlymai: 

– Naudotis jau parengtomis interaktyviomis pamokomis Ugdymo 
sode (UPC): 

• Urbanizacija: 
http://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/97 

• Religijos: http://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/103 
• Globalinės problemos: 

http://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/38 
• Miestai: http://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/39 
• Gamtos ištekliai: 

http://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/77 
 

 



Ar GIS samprata ir technologijos jau mokykloje? 
2 scenarijus: trūksta praktinių GIS technologijų 
naudojimo įgūdžių. 
Pasiūlymai: 

– GIS pradžiamokslio rinkinys www.gismokykla.lt, 
ArcGIS Online naudojimo pamokos 
 

 

http://www.gismokykla.lt/


Ar GIS samprata ir technologijos jau mokykloje? 
3 scenarijus: jau turiu patirties su GIS, laukiu naujų 
iššūkių . 
Pasiūlymai: 

– Naudokitės ArcGIS Online paskyros 
administruojamos UPC, teikiamais privalumais 

 

Sarunas.Gerulaitis@upc.smm.lt 



Ar GIS samprata ir technologijos jau mokykloje? 
3 scenarijus: jau turiu patirties su GIS, laukiu naujų 
iššūkių . 
Pasiūlymai: 

– Dalyvaukite interaktyvių žemėlapių konkurse „Kuriu 
žemėlapį „Mano Lietuva“ 
 http://www.hnit-baltic.lt/zemelapiu-konkursas/      

– Pasidalinkite savo žiniomis su informatikais, istorikais, 
tapkite tarpdisciplininiųs 
technologijų skleidėjais, 

– Tapkite geomentoriumi 
 

 

http://www.hnit-baltic.lt/zemelapiu-konkursas/


Ar GIS samprata ir technologijos jau mokykloje? 
3 scenarijus: jau turiu patirties su GIS, laukiu naujų 
iššūkių . 
Pasiūlymai: 

– Išbandykite Esri parengtas geografijos pamokas, 
kuriose naudojamos GIS technologijos 
http://edcommunity.esri.com/Resources/Collections/ma
pping-our-world  

– Dalinkitės patirtimi Esri education konferencijoje 
http://www.esri.com/events/euc/education  
 
 

 

http://edcommunity.esri.com/Resources/Collections/mapping-our-world
http://edcommunity.esri.com/Resources/Collections/mapping-our-world
http://edcommunity.esri.com/Resources/Collections/mapping-our-world
http://edcommunity.esri.com/Resources/Collections/mapping-our-world
http://edcommunity.esri.com/Resources/Collections/mapping-our-world
http://edcommunity.esri.com/Resources/Collections/mapping-our-world
http://edcommunity.esri.com/Resources/Collections/mapping-our-world
http://edcommunity.esri.com/Resources/Collections/mapping-our-world
http://www.esri.com/events/euc/education


ArcGIS Online naudojimo pavyzdys: 
Lietuvos gimnazijų ir mokyklų reitingai 

http://mapslt.maps.arcgis.com/home/ 



Ačiū už dėmesį 
 

Klausimai?? 

Jurgita Rimkuvienė 
HNIT-BALTIC projektų vadovė 

jrimkuviene@hnit-baltic.lt 
869980695 

mailto:jrimkuviene@hnit-baltic.lt
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