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LGMA skyrių dinamika 2002–2017 m.  



LGMA narių skaičius 2005–2017 m. 

LGMA skyrių pirmininkai raginami ir toliau telkti mokytojus į bendruomenę, organizuoti renginius , 
keistis vizitais su kitų savivaldybių skyriais, skatinti ir nedaug pamokų turinčius mokytojus domėtis 
geografijos naujovėmis, kelti kvalifikaciją.   



LGMA leidiniai 2016/2017 LGMA dovanos 



Geografijos naktis, April 6th, 2018 (Friday) 
 

Daugiau informacijos bus paskelbta atskiru straipsniu www.geografija.lt  



Geografija radijuje nuo 2017 metų birželio   

Nuoroda į radijo puslapį yra 

www.geografija.lt  

 

http://www.geografija.lt/


Geografijos ugdymo aktualijos 
2017-2018 mokslo metai 

 

Šarūnas Gerulaitis, Ugdymo plėtotės centras  

 



Aktualijos  

• 2017-2018 mokslo metais mokslo dienų skaičius 
didinamas 10 dienų. 

• Pamokose daugiau įvairovės, praktinės tiriamosios 
veiklos.  

• Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų 
stiprinimas ugdyme.  

• Atnaujinto  ugdymo turinio įgyvendinimas: lietuvių kalba 
ir literatūra; Bendroji sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 
rengimo šeimai bendroji programa (2016). 

• Siekiant stiprinti nacionalinio saugumo ir pilietiškumo 
ugdymo nuostatas: skelbiamas konkursas “Mano 
žemėlapis Lietuvai”, skirtas Lietuvos 100-mečio 
paminėjimui; vykdomas projektas “Pažink valstybę”, 
tęsiamas per Mokytojo TV“ s tiesioginių transliacijų ciklas 
- „Lietuvos istorijos CV – ką turėtų žinoti ir akcentuoti 
istorijos mokytojai“ ir 500-ąsias Reformacijos metines 
pamintėti skirtas  pamokų  ciklas.  
 

https://www.facebook.com/LietuvosZinios/videos/1907054952654689/?hc_ref=ARTKWPKVAtw8225kvcgBVbUXNVkR64nHg_c27nkHkPJxfV8Pq1sqZRk2A820QaO4bcI


Ugdymo turinio raidos prioritetai 
 2006-2012 metais 

• Orientuoti ugdymo turinį į kompetencijų ugdymą 
 

• Užtikrinti ugdymo ir vertinimo tikslų atitikimą 
 

• Ypatingą dėmesį skirti mokinių pažinimui, ugdymo individualizavimui ir diferencijavimui 
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Bendrųjų programų peržiūra.  
Ką galime padaryti jau dabar?   

• Integracija socialinio ugdymo srityje 
(turinio apimčių mažinimas) 

• Labiau suderintas turinys atsisakant tam 
tikrų temų programose, bet užtikrinant, 
kad jos bus padengtos per kito socialinio 
ugdymo dalyko turinį 

• Tematika: neaktualios ir / arba naujos 
aktualios temos 

• Nusistovėjusių mitų griovimas  

 



UT perkrova 

• Tikslas  

• Uždaviniai 

• Mokinių gebėjimų raida 

• Ugdymo gairės: 5-6 klasė, 7-8 
klasė, 9-10 klasė 

 • Turinio apimtis: 7-8 klasė, 9-10 klasės 
medžiagoje išskiriamas turinio 
minimumas (išskirta kursyvu), kuriuo 
siekiama apibrėžti pakankamą turinį 
patenkinamam mokinių pasiekimų 
lygiui pasiekti.  

 



Apskritieji stalai 2017 / 2018  

2015 metai  
Bendrųjų programų vaidmuo mokytojo darbe. 
 
- Bendrųjų programų atnaujinimas negali būti savitikslis.  
- Keičiant, koreguojant ar pildant programas būtinos  
išsamios diskusijos, geografijos mokytojų bendruomenės 
bei akademinės geografų visuomenės nuomonė.  
- Programų kaita ne visada garantuoja geresnius 
pasiekimus. Pasiekimai didžiąja dalimi priklauso nuo 
mokytojų. 



GISmokykla.lt 



GIS programinė įranga mokykloms – nemokamai! 
Esri GIS programa Europos mokykloms. 

Tikslas: 

• Gerinti Lietuvos moksleivių  geografinį 
pažinimą bei analitinį mąstymą, pasitelkiant 
geoinformacines (GIS) technologijas, skatinti 
kūrybiškumą,  į(-si)traukiant į klasės, mokyklos 
bendruomenės projektų veiklas. 

Kam skirta? 

• Lietuvos pradinėms ir bendrojo ugdymo 
mokykloms bei nepelno siekiančioms 
organizacijoms, kurių pagrindinė veikla yra 4 – 
18 metų vaikų ugdymas bei švietimo paslaugų 
teikimas. 

Ką gauna mokykla? 

• ArcGIS Online ir ArcGIS Pro programinę įrangą, 
prieigą prie Lietuvos ir pasaulio geoduomenų, 
GIS mokymo (-si) medžiagos. 

Užsisakykite ir dalyvaukite žemėlapių konkurse! 

 

 



Žemėlapių konkursas “Mano žemėlapis Lietuvai” 
Kas rengia konkursą? 

• Trečiąjį kartą organizuojamą konkursą rengia UAB „Hnit-Baltic“, Ugdymo 
plėtotės centras, Vilniaus universiteto Geomokslų instituto Kartografijos 
ir geoinformatikos katedra ir Lietuvos geografų draugija. 

Kas gali dalyvauti? 

• 3-12 klasių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų pavieniai mokiniai ar 
kūrybinės grupės (iki trijų mokinių). 

Kada? 

• Konkursas vyks nuo 2017 m. rugsėjo  4 d. iki 2018 m. vasario 16 d. 

Ką turite žinoti? 

• Darbus kurkite su ArcGIS Online mokyklos paskyra, naudodami  
žemėlapių pasakojimo kūrimo įrankius. 

Finalinis renginys 

•  Konkurso baigiamasis renginys numatomas 2018 m. kovo mėn., Vilniuje.  

Viešinimas 

Rinktinis mokinių darbų Lietuvos šimtmečiui skirtas žemėlapio pasakojimas, 
bus viešinamas www.gismokykla.lt bei https://sodas.ugdome.lt/.  Visi 
darbai bus prieinami https://www.facebook.com/gismokykla  

 

http://www.gismokykla.lt/
https://sodas.ugdome.lt/
https://www.facebook.com/gismokykla


Visų LGMA rajonų ir miestų skyrių pirmininkų 
prašoma 
 
- informuoti geografijos mokytojus apie LGMA veiklą ir jos 
kryptis; 
- agituoti mokytojus jungtis ir stiprinti LGMA gretas; 

- teikti siūlymus bei pastabas dėl LGMA veiklos organizavimo.   




