Jaunųjų geografų mokyklos
RUDENS SESIJA 2015 M. SPALIO 26-28 D.
SPALIO 26 D. (PIRMADIENIS)
Iki 11.00 – atvykimas (būti pavalgiusiems), dalyvių registracija, apsigyvenimas,
saugos instruktažas Lietuvos jaunimo turizmo centre, Filaretų g. 17, Vilnius.
Atsakinga Loreta Kisnieriūtė
11.30 – 12.30 – Stovyklos atidarymas. Programos aptarimas. Instruktažas. Arbata.
Atsakingos Loreta Kisnieriūtė, Genovaitė Kynė
13.00 – 17.00 – Geologinis tyrimas vietovėje ir VU Geologijos ir mineralogijos
katedroje. Atsakingi Simonas Saarmann ir Genovaitė Kynė
17.00 – 18.30 – Vakarienė mieste (planuojama Forum Cinemas Vingis Čili picerijoje).
Atsakinga Loreta Kisnieriūtė
18.40 – 20.40 – Forum Cinemas Vingis, Salė 10, filmo, sukurto pagal tikrus faktus
„Everestas“ peržiūra ir aptarimas. Anglų k., 3D; Subtitrai: Lietuvių k. (Žmonijos pastangos
įveikti aukščiausio planetos kalno viršūnę... filme pasakojama apie dviejų ekspedicijų kelionė į
viršukalnę siaučiant tokiai sniego audrai, kokios alpinizmo entuziastams dar nėra tekę
patirti...Atšiauriausios gamtos stichijos epicentre herojai akis į akį susidurs su protu sunkiai
suvokiamomis aplinkybėmis, kurių akistatoje jie turės pripažinti, jog jų siekiai ir svajonės virto
nuožmia išgyvenimo kova. Filmuota Everesto papėdėje, Tibete ir Italijos Alpėse.)

Iki 21.30 grįžimas į nakvynės vietą Filaretų g.17.
Atsakingos Linoreta Vasilevičienė ir Loreta Kisnieriūtė
SPALIO 27 D. (ANTRADIENIS)
8.00 – 8.30 – pusryčiai.
9.00 – 14.00 - Edukacinis užsiėmimas "3 geografiniai žvilgsniai į Vilnių".
I. 9.00 Subačiaus regykla; II. Pučkorių atodanga; III. Baltasis tiltas miesto centre.

Turėti kompasą ir fotoaparatą. Atsakingos dr. Giedrė Godienė ir Loreta
Kisnieriūtė
14.00 – 15.00 – pietūs mieste (planuojama Saugomų teritorijų tarnybos kavinėje).
15.00 – 16.30 – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje pažintis su klimatologų,
meteorologų ir sinoptikų darbu. Teorija derinama su praktika (Rudnios g. 6).
Atsakingi Loreta Kisnieriūtė ir dr. Virginijus Gerulaitis
17.00 – 18.00 – vakarienė
19.00 – 21.00 JGM vakaronė. Vakaras, skirtas prisiminti JGM įkūrėją dr. Rimantą
Krupicką. (Lietuvos jaunimo turizmo centre, Filaretų g. 17 nakvynės vietoje).
Atsakingos Linoreta Vasilevičienė ir Genovaitė Kynė
SPALIO 28 D. (TREČIADIENIS)
8.00 – 9.00 – pusryčiai.
9.30 – 12.00
– Edukacinis užsiėmimas „Kuriu JGM tyrimų žemėlapį“,
panaudojant GIS. Atsakingos dr. Jurgita Rimkuvienė ir Genovaitė Kynė.
12.00 – 13.00 – pietūs
14.00 – 15.00 – Rudens sesijos apibendrinimas. Atsiliepimai. Namų darbai
Atsakingi Virginijus Gerulaitis ir Genovaitė Kynė.
iki 16.00 – išvykimas į namus
Jums kainuos kelionė į Vilnių pirmyn ir atgal.
Nakvynė 14 eurų (už dvi naktis)
Stovyklos kaina 10 eurų. (į šią kainą įskaičiuota: viešasis transportas Vilniuje; bilietas į kino
teatrą ir kanceliarinės priemonės).
Kompleksiniai pietūs kavinėje apie 3-4 eurai (3 kartai).
Su savimi turėti: moksleivio pažymėjimą; JGM skarelę; tinkamą pagal orų sąlygas aprangą ir
avalynę; asmens higienos priemones; JGM užrašus; fotoaparatą; asmeninius vaistus; užkandžių;
nedidelį termosą arba puodelį, šaukštą ir dubenėlį (maistui). Nakvynės vietoje bus patalynė, mini
virtuvėlė: arbatinukas, mikrobangų krosnelė. Rankšluosčius turėkite savo.
Pasiteiravimui dėl šios stovyklos JGM vadovės: Loreta Kisnieriūtė 867768552; Genovaitė
Kynė 861498597;

Pasimatysime JGM pavasario sesijoje Kaune

