
                                                        

                          
 

 

 
 

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti  

GIS konferencijoje „Mano Lietuva 
žemėlapiuose“  

 

 

Konferencija vyks 2015 m. gruodžio 4 d. (penktadienis). 
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose (Katedros a. 4, 
Vilnius) 
 
Pradžia – 12 val.  
Registracija – nuo 11.30 val. 
 

Konferencijoje, skirtoje bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams ir mokytojams, bus kalbama apie 
geografinių informacinių sistemų (GIS) naudą, taikymą įvairiose srityse, naudojimą mokymui (-
si). Renginio metu bus pristatyti geriausi konkurso „Kuriu žemėlapį „Mano Lietuva“ darbai ir 
apdovanoti laureatai. Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai susipažins su Valdovų rūmuose 
eksponuojamais žemėlapiais, vertins jų reikšmę seniau ir dabar. 
 

 

 
  



                                                        

                          
 

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA 

11.30 – 12.00 Konferencijos dalyvių registracija 

12.00 – 12.10 Konferencijos atidarymas. 
Linas Gipiškis, Hnit-Baltic  
dr. Jolanta Karpavičienė,  Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmai  

12.10 – 12.30 GIS mokykla, geomentoriai ir kitos „Hnit-Baltic“ veiklos. dr. Jurgita 
Rimkuvienė, Hnit-Baltic 

12.30 – 12.45 GIS kelias į mokyklą. Iššūkiai ir ateities vizija. Giedrė Motiejuitė, Joniškio Aušros 
m-kla 

12.45 – 13.00 GIS geografijos pamokoje ir geografijos klubo veikloje. 
Asta Tamulevičienė,  Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija 

13.00 – 13.15 Jaunųjų geografų mokyklos rudens sesijos metu sukurtų interaktyvių 
žemėlapių pristatymas 

13.15 – 13.30 GIS naudojimas mokykloje. Mokytojo patirtis. Aušrinė Živaitienė, Jonavos 
Jeronimo Ralio gimnazija 

13.30 – 14.00 Kavos pertrauka 

14.00 – 14.20 Ekspedicija Dausuva - Belizas 2015. Kelionės įspūdžių žemėlapis. Genovaitė 
Kynė, Lietuvos geografų draugija  

14.20 – 14.30 Norite studijuoti GIS? (trumpas studijų programų, kuriose mokoma 
geoinformacinių technologijų pristatymas).  Lina Ciūnienė, Hnit-Baltic 

14.30 – 15.30 Žemėlapio konkurso darbų pristatymas, laimėtojų apdovanojimas 

15.30 – 15.40 Istoriniai žemėlapiai geografijos pamokose. Edukacinės programos 
pristatymas. Genovaitė Kynė, Simono Daukanto gimnazija 

15.40 – 17.00 Edukacinė programa „Žemėlapiai Valdovų Rūmų rinkiniuose. Dalius 
Avižinis, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Valdovų 
Rūmai Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyrius 

16.00 - ... Konferencijos dalyviai, kurie nedalyvauja edukacinėje programoje, kviečiami 
susipažinti su valdovų rūmų ekspozicija. 

 

Organizatorius pasilieka teisę keisti programą. 

 
Dalyvavimas renginyje – nemokamas, bet būtina registracija. 
 
Kviečiame registruotis http://www.hnit-baltic.lt/gis-konferencija-mano-lietuva-zemelapiuose/    
iki 2015 m. lapkričio 27 d.  

http://www.hnit-baltic.lt/gis-konferencija-mano-lietuva-zemelapiuose/

