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Ką darė LGMA per 

karantino laikotarpį?



Sudaryta ilgalaikė sutartis su 
eTest.lt platformos savininkais 
dėl galimybės ja naudotis 
LGMA nariams.

LGMA nariams tokia galimybė 
yra nemokama  



Per COVID-19 karantiną atlikti darbai
• Kurtos geografijos pamokos LRT ir parengtos taikymo metodikos  pamokoms 

• Parengtos geografinės rekomendacijos • Netflix

• Sudarytas pamokoms tinkamos VIDEO medžiagos nuorodų BANKAS

• Sudarytas 2011–2019 m. LGMA forumų pranešimų BANKAS, Estera Matulevičienė

• Sudaryta geografinių žaidimų internete BANKAS, Jovita Achmedova

• Pristatyta SOCRATIVE testavimo sistema. TRUMPAI ir AIŠKIAI

• Dalijomės patirtimi. CLASSROOM GOOLE platforma pagal Loretą Latvienę

• Dalijomės patirtimi. MOODLE ir ZOOM platformos pagal Robertą Šalną

• Dalijomės patirtimi. EDPUZZLE panaudojimas geografijos pamokose pagal Angelę 
Pakamorienę

• Patarimai mokytojams, kaip suvaldyti mokinius ZOOM pamokoje, Robertas Šalna

https://geografija.lt/2020/03/netflix/
https://geografija.lt/2020/03/media/
https://geografija.lt/2020/03/geografiniai-zaidimai-internete/
https://geografija.lt/2020/03/2011-2019-m-lgma-forumu-pranesimai-bankas/
https://geografija.lt/2020/03/geografiniai-zaidimai-internete/
https://geografija.lt/2020/03/socrative-testavimo-sistema-trumpai-ir-aiskiai/
https://geografija.lt/2020/03/dalijames-patirtimi-classroom-goole-platforma-pagal-loreta-latviene/
https://geografija.lt/2020/03/moodle-platforma-pagal-roberta-salna/
https://geografija.lt/2020/03/dalijames-patirtimi-classroom-goole-platforma-pagal-loreta-latviene/
https://geografija.lt/2020/04/edpuzzle-panaudojimas-geografijos-pamokose/
https://geografija.lt/2020/04/patarimai-kaip-suvaldyti-mokinius-zoom-pamokoje/




Stiprybės Silpnybės

GrėsmėsGalimybės

• Sutelkta didžiulė bendruomenė

• Sukaupta ilgametė patirtis

• Vykdoma daug įvairių veiklų

• Svarūs tarptautinių olimpiadų 
rezultatai 

• Vyksta geografiją viešinantys 
renginiai 

• Mokytojus veikiantis biurokratizmas 

• Dalies mokytojų abejingumas LGMA 
veiklai 

• Didaktinių tyrimų stygius 

• Finansų trūkumas didesnės apimties 
veikloms

• Mokytojų ruošimo sistemos problemos 

• Tvari geografijos vieta mokykloje

• Aplinkos tyrimų įtvirtinimas 
ugdymo procese

• Dalyvavimas ugdymo programų 
atnaujinime  

• Dalyvavimas tarptautiniuose 
projektuose

• Biurokratiški valdžios sprendimai

• Mokytojų nuomonės nepaisymas

• Geografijos mokytojų skaičiaus mažėjimas 

• Kitų sričių specialistų skvarba į geografiją

• Valandų skaičiaus mažinimas dėl dalykų 
integracijos 

2019 m. GEOGRAFIJOS SSGG analizė
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Surengtos nuotolinės 2020 metų geografijos 
olimpiados 

• Rajonų/miestų geografijos olimpiada 
• I turas

• II turas 

• Respublikinė geografijos olimpiada 
• I turas

• II turas 

• Rezultatų ir nugalėtojų paskelbimo ceremonija 



Lietuvos triumfas
EGeo
olimpiadoje 

Jaunučių kategorijos medalininkai:

Aukso medalis. Ugnius Žagarys – Kauno 

technologijos universiteto gimnazija, 

mokytoja Neringa Sartanavičienė.

Bronzos medalis. Maksim Borovec –

Klaipėdos Simono Dacho progimnazija, 

mokytoja Vilma Norvaišienė.

Bronzos medalis. Matas Udrėnas – Vilniaus 

licėjus, mokytoja Linoreta Bertašiūtė.

Jaunių kategorijos medalininkai:

Aukso medalis. Simas Kontrimas – Mažeikių Merkelio 

Račkausko gimnazija, mokytojas Dainius Stasys.

Aukso medalis. Gabija Vasiliauskaitė – Kauno 

technologijos universiteto gimnazija, mokytoja Neringa 

Sartanavičienė.

Sidabro medalis. Julius Nikolajevas – Vilniaus licėjus, 

mokytoja Jolita Milaknienė.



2021 m. 
olimpiados

2021 m. sausio 29 d. (penktadienis)

Nacionalinis ADVENTUR geografijos žinių konkursas

2021 m. kovo 2–4 d. (antr.–ketv.) 

Olimpiada „Mano gaublys“ 2-4 ir 6-12 kl. 

2021 m. kovo 17 d. (trečiadienis) 

Rajoninis olimpiados turas (9-12 klasės)

2021 m. balandžio 20–21 d.  

Nuotolinė 7-8 kl. Geografijos olimpiada NAUJIENA

2021 m. lapkričio 18 d.   
Nacionalinė 
aplinkosaugos olimpiada

2021 m. gegužės 6–8 d. (IV-VI d.) 

Respublikinė olimpiada 9-12 kl., Palanga



2021 metų 
olimpiados tema

Ramiojo vandenyno 
regionas



LGMA 2021 m. leidiniai



Patvirtinta ir sukurta LGMA vėliava 


