
Geografijos mokymas(sis)
nuotoliniu būdu



Ruošiantis mokyti nuotoliniu būdu:

Peržiūrėkite savo ilgalaikius kiekvienos klasės 
planus ir atsakykite sau į klausimus:

• Kur sustojome?

• Kiek mokymosi siekinių dar liko įgyvendinti?

• Kurių veiklos sričių temos / užduotys 
dominuoja likusiu mokymosi periodu?



Pamokos / ugdomosios veiklos planas

• Tema / problema: 

• Ką turiu išmokti?
Rašyti mokymosi uždavinius remiantis jūsų parengtu ugdymo planu ir Bendrosiomis programomis

• Ką turiu daryti kad išmokčiau? Kaip mokysiuosi?
Užduotys / veiklos su aktyviomis nuorodomis 
Atrinkti tinkamas klasei užduotis. 
Naudoti esančius skaitmeninius resursus. 
Užduotys turi būti įvairios, skatinančios kūrybiškumą, nereikalaujančios daug laiko dirbti prie 
kompiuterio. Užduotys neturėtų būti vien iš vadovėlio ir pratybų.

• Kaip galiu pasitikrinti, ar jau moku?
Vertinimas ir įsivertinimas. 
Vertinimas turi sietis su pateiktomis užduotimis. 
Gali būti testai, klausimynas ir k.

• Rekomenduojama literatūra



Integracija 

Siekiant tolygiai ir aktyviai įtraukti mokinius į 
mokymosi procesą reiktų bendradarbiauti su 
kitų mokomųjų dalykų – istorijos, ekonomikos, 
matematikos, biologijos, chemijos, informacinių 
technologijų ir kt. – mokytojais. 



Geografijos  ugdomosios 
veiklos sritys 

Veiklos sritis 5-6 klasė 7-8 klasė 9-10 klasė 11-12 klasė

1. Orientavimasis erdvėje ir 
žemėlapyje

• Svetainė „GEOGRAFIJA 6–
8 KLASĖMS“

• Maps.lt / beta versija
• GIS Mokykla

• Svetainė „GEOGRAFIJA 6–
8 KLASĖMS“

• Maps.lt beta versija
• GIS Mokykla
• Žemėlapių rinkinys 

geografijos pamokoms

• SMP „Geografija“ 9-10 
klasė

• Valstybės erdviniai 
duomenys atvirai 
mokyklai

• GIS Mokykla

• SMP „Geografija“ 11-12 
klasė

• Valstybės erdviniai 
duomenys atvirai 
mokyklai

2. Geografinės informacijos 
skaitymas

• Geografija 6-ai klasei
• Svetainė „GEOGRAFIJA 6–

8 KLASĖMS“
• GIS Mokykla

• Svetainė „GEOGRAFIJA 6–
8 KLASĖMS“

• GIS Mokykla

• SMP „Geografija“ 9-10 
klasė

• Valstybės erdviniai 
duomenys atvirai 
mokyklai

• GIS Mokykla

• SMP „Geografija“ 11-12 
klasė

• Valstybės erdviniai 
duomenys atvirai 
mokyklai

3. Regiono pažinimo raiška • Geografija 6-ai klasei
• Svetainė „GEOGRAFIJA 6–

8 KLASĖMS“
• GIS Mokykla

• Svetainė „GEOGRAFIJA 6–
8 KLASĖMS“

• GIS Mokykla

SMP „Geografija“ 9-10 klasė SMP „Geografija“ 11-12 klasė

4. Aplinkos pažinimas ir 
tyrimai

• Svetainė „GEOGRAFIJA 6–
8 KLASĖMS“

• Maps.lt beta versija
• GIS Mokykla

• Svetainė „GEOGRAFIJA 6–
8 KLASĖMS“

• Maps.lt beta versija
• GIS Mokykla

• SMP „Geografija“ 9-10 
klasė

• Maps.lt beta versija
• GIS Mokykla

• SMP „Geografija“ 11-12 
klasė

• Maps.lt beta versija

Duomenų bazės:
• Metodų rinkinys „Pažink Europą“
• Lietuvos erdvinės informacijos portalas
• Geography Education on Social Media
• EUROGEO Newsletters

https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos

https://www.manoeuropa.lt/es-komunikacija/es-%C5%A1vietimo-metodai-ir-rekomendacijos/mokymo-apie-es-metod%C5%B3-rinkinys-pa%C5%BEink-europ%C4%85/
https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos
https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos
https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos


Ugdymo sodas 



Geografija VI klasei



Geografija 6–8 klasė

http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/


Tema 









GIS mokykla



GIS mokyklos scenarijai

(1) Stebėk, žymėk, matuok (žemėlapio kūrimas)

* Mokiniai turi prisijungimus prie mokyklos ArcGIS Online paskyros

Pažvelk pro langą. 
Kokius objektus gali 

pažymėti žemėlapyje?

Kurk interaktyvų 
žemėlapį.

https://www.gismokykla.lt/zemela
pio-kurimas/

Pažymėk žemėlapyje 
tai, ką matai (taškai, 

linijos, plotai)
https://www.gismokykla.lt/objektu-

pridejimas/

Išmatuok atstumus 
(tarp medžių, namų)

https://www.gismokykla.lt/matavim
ai-3/

Išsaugok* ir pasidalink 
žemėlapiu

https://www.gismokykla.lt/zemelapio-kurimas/
https://www.gismokykla.lt/objektu-pridejimas/
https://www.gismokykla.lt/matavimai-3/


GIS mokyklos scenarijai

(2)Tiriame kartu. Ieškokite informacijos, žymėkite 
objektus, kurkite bendrą žemėlapį

* Mokytojas ir mokiniai turi prisijungimus prie mokyklos ArcGIS Online paskyros

Pasirinkite temą 
tyrimui 

Mokytojas sukuria 
duomenų rinkimo 

formą*
https://www.gismokykla.lt/apklausos/

Rinkite 
informaciją, 

pildykite formą

Kurkite bendrą žemėlapį* 
(bendrai renkam duomenis –

bendras ir rezultatas)
https://www.gismokykla.lt/survey123-

rezultatu-panaudojimas/

Sukurkite aplikaciją 
žemėlapio pagrindu

https://www.gismokykla.lt/survey123-
rezultatu-panaudojimas/ 

https://www.gismokykla.lt/apklausos/
https://www.gismokykla.lt/survey123-rezultatu-panaudojimas/
https://www.gismokykla.lt/survey123-rezultatu-panaudojimas/


GIS mokyklos scenarijai

(3)Analizuok, vertink (Infografikų aplikacijos 
kūrimas)

* Mokytojas ir mokiniai turi prisijungimus prie mokyklos ArcGIS Online paskyros

Ieškok erdvinių 
duomenų ir turinio

https://www.gismokykla.lt/turinio-
paieska/

Vertink duomenis ir 
klausk kodėl?

https://www.gismokykla.lt/analize-
2/

Papildyk duomenis 
arba paruošk naujus 

https://www.gismokykla.lt/redaguoja
mo-zemelapio-kurimas-is-sablono/

Rink duomenis lauke
https://www.gismokykla.lt/collector-for-

arcgis/

Pristatyk duomenis 
infografikų aplikacijoje
https://www.gismokykla.lt/aplikacijos-

konfiguravimas-su-web-appbuilder/

https://www.gismokykla.lt/turinio-paieska/
https://www.gismokykla.lt/analize-2/
https://www.gismokykla.lt/redaguojamo-zemelapio-kurimas-is-sablono/
https://www.gismokykla.lt/collector-for-arcgis/
https://www.gismokykla.lt/aplikacijos-konfiguravimas-su-web-appbuilder/


GIS mokyklos scenarijai

(3) Apibendrink informaciją, pasakok istoriją –
sukurk žemėlapio pasakojimą

* Mokytojas ir mokiniai turi prisijungimus prie mokyklos ArcGIS Online paskyros

(1) Scenarijaus 
interaktyvus 

žemėlapis

Sukurk savo žemėlapio 
pasakojimą*

https://storymaps.arcgis.com/stories/cea
22a609a1d4cccb8d54c650b595bc4

Papildyk žemėlapio 
pasakojimą*

https://www.gismokykla.lt/arcgis-online-
pazengusiems/aplikacija-aplikacijoje/

(2) Scenarijaus 
aplikacija

https://storymaps.arcgis.com/stories/cea22a609a1d4cccb8d54c650b595bc4
https://www.gismokykla.lt/arcgis-online-pazengusiems/aplikacija-aplikacijoje/


Pilietinis ugdymas 






