Maloniai kviečiame Jus dalyvauti trečiojoje konferencijoje

Geografijos mokslo aktualijos:
mokslininkai – mokytojams
Konferencija vyks 2016 m. balandžio 15 d. (penktadienį)
Vilniaus universiteto Jungtinio gyvybės mokslų centro didžiojoje auditorijoje (R106),
Saulėtekio al. 7
Pradžia 10 val. Registracija nuo 9 val.
ORGANIZACINIS KOMITETAS:
Prof. dr. Darijus Veteikis (Vilniaus universitetas)
Prof. dr. Dovilė Krupickaitė (Vilniaus universitetas, Lietuvos geografų draugija)
Rimantas Jokimaitis (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija)
Šarūnas Gerulaitis (Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos geografų draugija)
Genovaitė Kynė (Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, Lietuvos geografų
draugija)
Konferencija skirta geografijos, istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojams,
mokslininkams, studentams ir vyresniųjų klasių mokiniams. Konferencijos tikslas –
pristatyti aktualias geografijos mokslo naujienas, jas aptarti, diskutuoti ir keistis
idėjomis geografų bendruomenėje.
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KONFERENCIJOS PROGRAMA
9.00–10.00

Konferencijos dalyvių registracija

10.00–10.15 Konferencijos atidarymas

Prof. habil. dr. Osvaldas Rukšėnas, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto dekanas
Prof. dr. Dovilė Krupickaitė, Vilniaus universitetas, Lietuvos geografų draugijos prezidentė
10.15–12.30 Pirmininkauja prof. dr. Darijus Veteikis, Vilniaus universitetas
10.15–10.45

Krašto istorija vietovardžiuose
Doc. dr. Filomena Kavoliutė, VU Gamtos mokslų fakulteto Geografijos ir
kraštotvarkos katedra
Pranešimo tikslas – atkreipti dėmesį į Lietuvos žemėlapiuose užrašytų vietovių vardus; ne tik
upių, bet ir gyvenamųjų vietovių – kaimų, viensėdžių, miestelių. Įsiklausyti ir suvokti jų
prasmę. Atrasti ryšį su vietovių gamtovaizdžio esamais ar buvusiais bruožais, senųjų
bendruomenių charakteriu, gyvenusių šeimų „kelmais“ ar istoriniais įvykiais, vykusiais jų
gyvenamose vietovėse. Dar svarbiau – išmokyti to vaikus.

10.45–11.15

Religinis Sirijos konflikto pagrindas
Dr. Rolandas Tučas, VU Gamtos mokslų fakulteto Geografijos ir kraštotvarkos
katedra
Bene svarbiausia šiandienos geopolitinė aktualija – karas Sirijoje ir kai kuriose kitose Artimųjų
Rytų šalyse. Šio brutalaus karo padariniai yra ne regioninė, o globali problema. Tačiau
pranešime apsiribojama tik Sirijos teritorijoje vykstančiais procesais. Ieškoma atsakymų į
klausimus, kodėl Sirijoje toks didelis politinis susiskaldymas, kokie yra šios šalies teritorijos
politinės diferenciacijos ypatumai, o svarbiausia – kokie galimi Sirijos politinės ateities
scenarijai.

11.15–11.45

Prieglobstis Europos Sąjungoje ir Lietuvoje: problema ar galimybė
Dr. Karolis Žibas, Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas
Pabėgėlių krizė kliudė ir Europos kontinentą, iš esmės pakeisdama imigracijos ir prieglobsčio
(politikos) situaciją žemyne. Nuo Antrojo pasaulinio karo ES dar nebuvo susidūrusi su tokiais
tarptautinės migracijos iššūkiais. Atsižvelgusį dabartines migracijos tendencijas Europos
Sąjungoje (ES) ir už jos ribų, pranešime bus diskutuojama apie Viduržemio jūros regione ir
Europos Sąjungoje vyraujančią migracijos krizę, galimus problemų sprendimo būdus ir ES
politikos įtaką šiuolaikiniams migracijos procesams. Atkreipiamas dėmesys ir į Lietuvos
prieglobsčio politikos problematiką.

11.45–12.15

Lietuvos kraštovaizdžio tvarkymo planas

12.15–12.30

Prof. habil. dr. Paulius Kavaliauskas, Ričardas Skorupskas
VU Gamtos mokslų fakulteto Geografijos ir kraštotvarkos katedra
Europos kraštovaizdžio konvencijos realizavimo reikalavimai įpareigojo mūsų šalį parengti
naujo tipo teritorijų planavimo dokumentą – Nacionalinį kraštovaizdžio planą (NKTP), kuris
apibendrino mūsų valstybės kraštovaizdžio pažinimą ir numatė svarbiausias gaires tvaraus
kultūrinio kraštovaizdžio formavimui Lietuvoje. NKTP turi tiesioginių sąsajų su šalies
švietimo sistemoje įgyvendinamu geografinės sferos pažinimu, gamtosaugos supratimu ir ypač
žmogaus ūkinės veiklos ryšiais su gamtine aplinka. Jame nuosekliai pateikiama kultūrinio
kraštovaizdžio samprata, turima kraštovaizdžio įvairovė ir galimybės užtikrinti tvariam šalies
vystymui reikalingą bendrąją ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą.
Diskusija

Stendinis pranešimas „Lietuvos nacionalinis atlasas“, dr. Linas Bevainis, Vilniaus universitetas

12.30–13.15Kavos pertrauka
1 3 . 1 5 – 1 6 . 0 0 Pirmininkauja prof. dr. Dovilė Krupickaitė, Vilniaus universitetas, Lietuvos geografų
draugija
13.15–13.45

Kinijos geopolitinio augimo pabaiga? Argumentai už ir prieš
Dr. Konstantinas Andrijauskas, VU TSPMI, Orientalistikos centras
Kinijos Liaudies Respublika jau dalijasi su JAV didžiausios pasaulio ekonomikos statusu ir
vertinama kaip svarbiausia pretendentė į antros ar net vienintelės supervalstybės vaidmenį
XXI amžiuje. Vis dėlto pastaraisiais metais vis daugiau kalbama apie objektyvų šalies
ekonominio augimo tempų mažėjimą, kuris, kita vertus, vyksta beprecedenčio jos aktyvumo
tarptautinėje politikoje ir ekonomikoje sąlygomis. Atsižvelgiant į paskutines aktualijas,
šiame pranešime siekiama argumentuotai atskleisti dabartinio Kinijos geopolitinio augimo
sąlygas ir perspektyvas.

13.45–14.15

Naujienos iš Žemės gelmių
Dr. Kęstutis Kadūnas, Lietuvos geologijos tarnyba
Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos ir pasaulio šalių, geriamajam vandeniui ruošti
naudojanti tik požeminį vandenį. Požeminis vanduo yra pagrindinis Lietuvos geriamojo
vandens šaltinis, jo sunaudojama tik nedidelė dalis. Geologai yra nustatę, jog saugiai,
nepažeidžiant gamtinės pusiausvyros iš gelmių galima išgauti net 3,72 mln. m3 vandens per
dieną. Kadangi tai atsinaujinantieji gamtos ištekliai, nepriklausomai nuo galimų klimato
kaitos scenarijų, jų pakaks ilgam. Pagrindinis iššūkis ateityje bus ne turimų požeminio
vandens išteklių kiekis, bet jų kokybės išsaugojimas.
Pranešimo tikslas – supažindinti dalyvius su šalies požeminio vandens būkle.

14.15–14.45

Lietuvos finansai 2015: euro įtaka šalies ūkiui
Dr. Gitanas Nausėda, AB SEB bankas
Pranešime apžvelgiami svarbiausi lūkesčiai ir baimės, sietos su euro įvedimu. Vertinama,
kurie iš jų pirmaisiais euro gyvavimo metais pasiteisino, o kurie – ne. Nagrinėjamas euro
įvedimo poveikis šalies finansinei reputacijai, infliacijai, palūkanų normoms ir pan. Euro
pasirodymas vertinamas bendrame Lietuvos makroekonominiame kontekste, lyginama kitų
Baltijos šalių euro įvedimo patirtis.

14.45–15.15

15.15–16.00

GIS technologijos geografijos, istorijos pamokų praturtinimui
Dr. Jurgita Rimkuvienė, UAB Hnit-Baltic

Interaktyvūs, dėstomai temai pritaikyti žemėlapiai, paįvairinantys pamokas ir įtraukiantys
mokinius į aktyvią veiklą. Pavyzdžiais iliustruosime, kaip GIS technologijos gali būti
naudojamos pamokose, patarsime, kaip mokytojo ir mokinio reikmėms pritaikyti
www.GISmokykla.lt turinį.
Diskusija
Lankymasis (pagal poreikį) Nacionaliniame fizinių ir technologinių mokslų centre
(CERN) ir VU zoologijos muziejuje

Renginį remia:
Lietuvos geografų draugija, Vilniaus universitetas, Ugdymo plėtotės centras, UAB Hnit-Baltic.
Kviečiame registruotis Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje adresu www.upc.smm.lt
iki 2016 m. balandžio 12 d.
Informacija apie konferenciją: www.upc.smm.lt ir www.lgd.lt

