
Tarptautinės geografijos 
olimpiados 2017 metais  

 



Tarptautinių olimpiadų vyksmo etapai 
1. Paraiška olimpiados organizatoriams 

2. Oficialus pakvietimas dalyvauti olimpiadoje  

3. Savivaldybių etapo olimpiada  

4/5. Atrankos konkursas / Respublikinė olimpiada 

4/5. Respublikinė olimpiada / Atrankos konkursas  

6. Pasiruošimas Baltijos šalių olimpiadai 

7. iGEO Baltijos šalių olimpiada (dalyvauja 8 mokiniai) 

8. Pasirengimo iGEO laikotarpis (4 mokiniai) 

• Teorinis ir praktinis pasiruošimas 

• Plakato parengimas   

• Kultūros pristatymo paruošimas  

9. iGEO olimpiada  

10. Informacijos sklaida, visuomenės informavimas (refleksijos)  



Tarptautinių olimpiadų turinys 
The tests are based around these 12 pre-defined topics: 
• Climate & climate change 
• Hazards & hazard management 
• Resources & resource management 
• Environmental geography & sustainable development 
• Landforms, landscapes & land use 
• Agricultural geography & food problems 
• Population & population change 
• Economic geography & globalisation 
• Development geography & spatial inequality 
• Urban geography, urban renewal & urban planning 
• Tourism & tourism management 
• Cultural geography & regional identities 

 



Tarptautinių olimpiadų struktūra 

Baltijos šalių olimpiada Pasaulinė olimpiada 

Sudėtis 8 mokiniai 
2-3 vadovai 

4 mokiniai 
2 vadovai 

Užduotys teorinė užduotis 
2 lauko tyrimai  
multimedijos testas 

teorinė  užduotis 
2 lauko tyrimai 
multimedijos testas 

Vertė 40% / 40% / 20% 40% / 40% / 20% 

Laikas 4 – 5 dienos  5 – 6 dienos 

Kalba anglų anglų 



Baltijos šalių olimpiada 2017 metais 



Teorinių užduočių tematika 

• Biotechnologijų sektorius ir gamybos vietos 
parinkimas 

• GMO gamyba ir pasiskirstymas 

• Ciklono susiformavimas ir vystymasis 

• Tarptautinis turizmas 

• Nuošliaužos 

• Tarptautinė migracija 





Lauko tyrimas I. Senamiestis 

• Senamiesčio pastatų I aukšto panaudojimo 
kartografavimas 

• Automobilių parko analizė mašinų stovėjimo 
aikštelėje 

• Senamiesčio situacijos analizė (kruizinių laivų 
turistų kiekio kaita, senamiesčio aplinkos  
pokyčiai, vietinių gyventojų ir turistų 
problemos senamiesčio teritorijoje, potvyniai 
senamiestyje) 







1 lauko tyrimas.  
Klaipėdos 

senamiestis   



Lauko tyrimas II. Melnragė 

• Teritorijos kartografavimas (žemės panaudojimo 
kartografavimas, skirtingo amžiaus pastatų 
kartografavimas, specifinės paskirties objektų 
žymėjimas) 

 

• Teritorijos analizė (pakrantės zonos gamtiniai 
procesai, uosto gylio analizė, išorinio uosto 
poveikis gamtai ir Melnragės gyventojams) 



Fieldwork II 



Pažintinė, kultūrinė veikla (1) 

Žemėlapio žinojimo BLIC turnyras,  
laimėjo Domantas Pukelis. 

Žaidimą organizavo Latvijos komandos vadovai 



Pažintinė, kultūrinė veikla (2) 

Ekskursija į Klaipėdos jūsų uosto direkciją 



Pažintinė, kultūrinė veikla (3) 

Specializuota geografinė ekskursija į Kuršių nerijos 
nacionalinį parką. Rėmėjas: Kuršių nerijos NP.   



Pažintis  

su Nida 

Getting to know Nida                          Name: ________________________________________________________ 

In this sheet you can see often visited and popular places in Nida. 

Exercise – find and visit these places. Please take a selfie of each visited place as prove. Prizes will be given to those 

who will finish and will collect the most selfies.  

 
Nida‘s deer (Nidos briedis) 
 

 
UNESCO mark 
  

 
Dune of Parnidis and sundial 
 

 
Monument to maestro Kernagis 

 
Italian view  
 

 
Hill of Urbo and lighthouse 

Pažintinio 
orientavimosi 

varžybos dviračiais 
Nidoje. 

 
Metodiką kūrė:  
Mokyt. ekspertė 

Angelė Pakamorienė 



Darbas su Lietuvos moksleivių komanda 



Pasiruošimas olimpiadai 



Užduočių vertinimas 

II lauko tyrimo vertinimo instrukcijos aptarimas.  
Dalyvauja: Lietuva, Rusija, Latvija 



Klaipėda, Simono Dacho progimnazija 

6 šalys: LT, LV, EST, PL, BY, RU 

43 moksleiviai 



Auksas: Domantas Kuryla, Vilnius (mokytoja Jolita Milaknienė) 
Auksas: Tomas Sinkevičius, Vilnius (mokytoja Linoreta Vasilevičienė) 
 
Bronza: Domantas Pukelis, Tauragė (mokytoja Jūratė Orlovienė) 
Bronza: Dovydas Vasiliauskas, Kaunas (mokytoja Jūratė Liukaitienė) 
Bronza: Kipras Tallat-Kelpša, Šiauliai (mokytoja Sniegina Raubaitė) 
Bronza: Mindaugas Dženkaitis, Kaunas (mokytoja Jūratė Liukaitienė) 

 



14th International Geography Olympiad 



4 medaliai 
Domantas Kuryla  
Vilniaus licėjus 
Mokytoja: Jolita Milaknienė 

Gilbertas Umbražūnas,  
Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija 
Mokytoja: Elena Miliauskienė 

Domantas Pukelis  
Tauragės „Versmės” gimnazija 
Mokytoja: Jūratė Orlovienė  

Vincas Vosylius  
Kauno KTU gimnazija 
Mokytoja: Jūratė Liukaitienė  



Medaliai iGEO olimpiadose 



41 valstybė / 160 moksleivių  





Written response tests 
Teorinės užduotys  

1. Sporto geografija 

2. Transportas ir aplinka 

3. Klimatas ir orai Etiopijos plokščiakalnyje  

4. Potvyniai ir atoslūgiai 

5. Dirvožemių degradacija 

6. Maisto ištekliai  



Singidunum universitetas: teorinių užduočių 
atlikimo vieta  



Fieldwork (Aplinkos tyrimas)  

 



Multimedia quiz (Vaizdinė užduotis) 



Plakatų pristatymo vakaras 





Kultūros vakaras 



Kultūros vakaro rezultatai 



Apdovanojimų naktis, prieš rezultatų 
paskelbimą 



Jau visi su medaliais... 


