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Santrauka
Lietuvos mokyklose geografinės informacinės sistemos (GIS) dar tik pamažu bando įsitvirtinti, o jų taikymas – retas reiškinys pedagoginėje praktikoje. Straipsnio tikslas – atskleisti GIS taikymo, rengiant užduotis geografijos pamokoms, galimybes. Praktiškai kuriant užduotis, kurioms atlikti reikalinga programinė įranga, moksleiviams
siūloma pateikti užduočių lapą, užduočių atlikimo eigą bei instrukcijas. GIS taikymas
per pamokas suteikia ne tik galimybę sukurti ir analizuoti žemėlapius, bet ir skatina
moksleivių kritinį, erdvinį mąstymą, padeda ugdyti bendrąsias kompetencijas.
Reikšminiai žodžiai: geografinės informacinės sistemos (GIS), metodinės priemonės, geografijos pamokos.
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Šiuo metu mokytojai vis daugiau dėmesio skiria informacinėms kompiuterinėms technologijoms, joms perprasti bei pritaikyti ugdymo(si) procese. Kadangi moksleiviai su informacinėmis technologijomis susiduria kasdieninėje veikloje – internetinėje erdvėje bendrauja su draugais, ieško informacijos ar
tiesiog klausosi muzikos, manoma, kad, naudojant informacines sistemas, galima sudominti moksleivius bei juos įtraukti į aktyvią mokymosi veiklą. Ypač tai
aktualu per geografijos pamokas, nes žemėje vykstantys skirtingi geografiniai
reiškiniai tapo neatsiejami nuo šių dienų aktualijų ir naujienų. Įvairios kompiuterinės technologijos leidžia ne tik vaizdžiai susipažinti su geografiniais dėsningumais ir vykstančiais procesais Žemėje, bet kartu suteikia galimybę virtualiai
apsilankyti kiekvienoje pasaulio valstybėje ar vietovėje.
Dažnai geografijos pamokose kaip mokymo(si) priemonės yra naudojamos
kompiuterinės pateiktys, įvairaus ilgio filmai ar animaciniai siužetai bei skaitmeniniai žemėlapiai. Šiuos skirtingus informacijos perteikimo būdus papildo
ir GIS.

Geografinių informacinių sistemų taikymo per geografijos pamokas patirtis

GIS Lietuvos mokyklose dar tik pamažu bando įsitvirtinti, o jų panaudojimas dažniau yra teorinė galimybė, o ne praktikoje įgyvendinama patirtis. Apie
GIS naudą ir pritaikomumą yra kalbama gana seniai, vis dėlto praktinis šių sistemų pritaikymas yra problematiškas dėl kelių priežasčių – mokytojų žinių stokos,
programinės įrangos trūkumo, pasirengti skirtų laiko sąnaudų.
Šiame straipsnyje yra pristatoma GIS taikymo bendrojo lavinimo mokykloje patirtis.

Literatūroje galima rasti skirtingus GIS apibrėžimus, tačiau pačiai sistemai
yra būdingi du pagrindiniai reikalavimai: tai objekto padėtis erdvėje ir kita su
objektu susijusi informacija (atributiniai duomenys). Be šių dviejų sudedamųjų
dalių GIS negalėtų egzistuoti.
Mokyklose naudojamuose vadovėliuose taip pat yra pateikiami skirtingi
GIS apibrėžimai, pvz.: „GIS – kompiuterinė sistema, jungianti skaitmeninį žemėlapį su jame esančių objektų duomenų bazėmis“ (Šalna, Sapožnikovas, Čepaitytė, 2005, p. 17); „Technologija, leidžianti vartotojams pateikti užklausas geografijos klausimais ir vizualizuoti atsakymus“ (Waugh, 2002, p. 285); „GIS yra
skirtos skaitmeniniams erdvės duomenims kaupti, saugoti, vaizduoti, redaguoti,
integruoti ir analizuoti“ (Gerulaitis, Kynė, Varanavičienė, Krušinskienė, Tamošiūnienė, 2010, p. 16).
Eksperimentiniame tyrime dalyvavę šeštų klasių moksleiviai GIS apibūdino kaip aktyvų žemėlapį kompiuterio ekrane (Olberkytė, 2000). Moksleivių suvokimas apie GIS atspindi sistemos įvairiapusiškumą, nes GIS pateikia ne vieną
žemėlapį iš karto, o atskirus žemėlapius, kurie vaizduoja skirtingas elementų
grupes. Skirtingi informacijos sluoksniai išplečia įprasto žemėlapio galimybes,
leidžia lyginti skirtingus reiškinius bei ieškoti priežastinių ryšių.
Anot L. Bevainio (2006, 2011), GIS naudojimas ugdo geografinį raštingumą,
lavina orientavimosi informacijos šaltiniuose bei jos pateikimo įgūdžius. Manoma, kad GIS taikymas bendrojo lavinimo mokyklose padeda skirtingais lygiais
formuoti informacinius gebėjimus, atsižvelgiant į moksleivio santykį su GIS:
moksleivis geba rasti geografinius objektus („žinios apie…“); moksleivis geba
naudotis GIS programine įranga („žinios, kaip…“); moksleivis geba pats spręsti,
kada ir kaip naudotis tam tikromis GIS funkcijomis bei galimybėmis, siekdamas
gauti atsakymus į rūpimus klausimus („žinios, kodėl…“).
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Kitose šalyse didelis dėmesys skiriamas moksleivių erdviniam mąstymui
lavinti. JAV švietimo sistemoje dirbantys specialistai teigia, kad erdvinis mąstymas turėtų būti pripažintas kaip esminė vidurinio išsilavinimo dalis, nes
tai – problemų sprendimo sudedamoji dalis (National Geography Standards,
1994). GIS leidžia spręsti problemas skirtingais lygmenimis – tiek lokaliu, tiek
globaliu.
1995 m. Danielius Z. Sui teigė, kad GIS mokymas / taikymas mokyklose susideda iš dviejų dalių: mokymas apie GIS ir mokymas su GIS. Žinoma, abi dalys
yra svarbios pedagoginėse studijose, nes būsimi mokytojai turi ne tik žinoti GIS
galimybes, bet ir mokėti jas pritaikyti moksleiviams (Sui, 1995).
M. F. Goodchildas ir K. K. Kempas išskyrė keturis argumentus, dėl kurių
GIS turėtų būti naudojamos mokyklose: vietinio lygmens svarba (moksleiviai
turi galimybę tyrinėti pačią artimiausią aplinką ir spręsti jos problemas); GIS yra
bene geriausias įrankis analizuoti aplinkos reiškinius ir spręstri problemas; GIS
gali sudominti moksleivius geografijos ir kitais mokslais; GIS yra patraukli priemonė, nes tai naujos technologijos, taip pat tai gali pastūmėti moksleivius rinktis tolimesnes gamtos mokslų ar kitas taikomąsias studijas (Goodchild, Kemp;
cit. pgl. Keiper, 1999).

Akvilė Kamarauskaitė, Asta Lapėnienė

2. Geografinių informacinių sistemų taikymo per
pamokas tyrimo metodika

48

Siekiant atskleisti moksleivių požiūrį į GIS panaudojimą geografijos pamokose, moksleiviams buvo parengtos dvi užduotys. Jos sukurtos atsižvelgiant į moksleivių amžių bei bendrąsias ugdymo programas naudojant ArcGISDesktop 10 programinę įrangą. Kadangi naudojama programinė įranga yra mokama, užduotims
atlikti buvo pasitelkta nemokama GIS programa ArcGIS Explorer Online. Pastaroji
programa suteikia galimybę sukurti norimą žemėlapį internete neįdiegiant papildomo programinio paketo. Taip pat moksleiviams buvo sukurtas specialus mokymosi aplankas, kuris padėjo greičiau perprasti programinės įrangos pagrindines
funkcijas.
Tyrimo pradžioje, moksleiviams pristačius reikalingas priemones (užduočių lapas, užduoties eiga ir instrukcijos), buvo akcentuojama, kad mokytojos pagalba yra galima tik tuo atveju, jei atsakymo nerandama pateiktoje medžiagoje.
Dažniausiai būdavo užduodami klausimai, susiję su techninėmis problemomis,
kurios kartais pasitaikydavo dėl kompiuterių pajėgumų.

Tyrimas buvo atliktas 2011 m. spalio mėnesį Kauno m. progimnazijoje. Atliekant tyrimą dalyvavo 7–8 klasės moksleiviai, kurie patys išsakė norą praktiškai susipažinti su GIS mokantis geografijos. Svarbu paminėti, kad tyrime dalyvavo tik tie moksleiviai, kurie išreiškė norą, todėl dalyvių grupę būtų galima apibūdinti kaip motyvuotą, aktyvią, nebijančią naujovių bei mėgstančią geografijos
dalyką mokykloje (moksleivių vertinimai siekia 8–10 balų geografijos pamokose). Tyrimas vyko ne pamokos metu, moksleiviai jautėsi gana laisvai, susidūrę su
sunkumais, iš karto klausdavo mokytojos.
Kadangi geografija kaip atskirtas mokslas yra labai integralus, todėl svarbu
išskirti parengtos užduoties („Europos kalbos Afrikos žemyne“) integracinius
ryšius. Pirmiausia analizuojama tema yra siejama su istorine Afrikos žemyno
praeitimi (istorijos dalykas), kuri nulėmė skirtingų kalbų paplitimą šiame žemyne (įvairios užsienio kalbos). Remiantis Bendrosiomis ugdymo programomis,
socialinį ugdymą su informacinėms technologijomis „sieja bendri siekiai ugdyti
mokinių gebėjimus ieškoti, analizuoti, kritiškai vertinti, apibendrinti ir perteikti
informaciją kitiems“ (Bendrosios ugdymo programos, 2008, p. 934), todėl GIS
gali tapti puikia priemone mokinių gebėjimams tobulinti.
Antroji užduotis („Žemėlapio kūrimas“) buvo orientuota ne į konkrečių
geografijos žinių įgijimą, o į iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos ugdymą. Remiantis ugdymo dokumentais, ugdant šią kompetenciją siekiama, kad
moksleiviai „išmanytų ir naudotų tinkamas idėjų paieškos strategijas, mokėtų
rasti įkvėpimo šaltinius; pasitelkę vaizduotę, drąsiai generuotų įvairias idėjas;
gebėtų apgalvoti, atrinkti, patikrinti idėjas ir jas veiksmingai realizuoti“ (Bendrųjų kompetencijų ugdymas, 2008, p. 3). Šiuo atveju moksleivių kūrybiškumas
būtų ugdomas pasitelkiant GIS priemones.
Tyrimo metu buvo taikomi šie metodai:
• užduočių parengimo (buvo sukurtos konkrečios užduotys moksleiviams, paruoštas mokymosi aplankas, kartu su užduotimis buvo parengta ir užduoties įgyvendinimo eiga, kurioje numatyti tiek mokytojo,
tiek mokinio veiksmai);
• stebėjimo (buvo stebima, kaip moksleiviai atlieka užduotis, fiksuojama,
su kokiais sunkumais jie susidūrė bei kaip juos išsprendė);
• fokus grupės (atlikę užduotį, moksleiviai dalyvavo diskusijoje, kurioje
pasidalijo savo patirtimi, kaip jiems sekėsi atlikti užduotis, apibūdino
užduočių atlikimo procesą, įvardijo didžiausius savo darbo pasiekimus
bei sunkumus, su kuriais susidūrė);
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•

refleksijos (kuriant užduotis ir vykdant tyrimą buvo rašomas mokytojo
veiklos dienoraštis, kuris padėjo įvardyti mokytojo požiūrį į GIS taikymą per geografijos pamokas);
• analizės (buvo analizuojami individualūs tyrimo dalyvių pasisakymai,
nagrinėjamas mokytojo dienoraštis).
Šie metodai leido atskleisti įvairiapusišką tyrimo dalyvių požiūrį į GIS panaudojimo per geografijos pamokas galimybes.
Kuriant užduotis, kurioms atlikti reikalinga speciali programinė įranga, buvo remiamasi šiomis nuostatomis: GIS yra tik įrankis reiškinių analizei,
objektų erdviškumui nustatyti ar problemoms spręsti (mokymas su GIS, o ne
apie GIS); su GIS naudojimu susijusi užduotis turi būti susijusi su Bendrosiose
ugdymo programose numatytomis ugdymo gairėmis; užduotis turi turėti stiprius integracinius ryšius; užduočiai atlikti reikalingos GIS funkcijos nėra per
sudėtingos, o jų atlikimo eiga turi būti pateikiama moksleiviams (kad būtų išvengta mokymosi apie GIS); pateikiama užduotis turi būti pakankamai glausta
(kad moksleiviai ją galėtų atlikti per vieną pamoką).
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Viena iš dažniausiai pasitaikančių problemų mokyklose – mokytojų negebėjimas pasinaudoti GIS teikiamomis galimybėmis. Lietuvos edukologijos
universiteto parengtoje metodinėje priemonėje, kuri buvo skirta apžvelgti informacinių technologijų svarbą bei panaudojimą mokant geografijos, yra numatyti keturi problemų sprendimo metodo etapai, kurių metu gali būti naudojamos GIS (Olberkytė, 2001; Krupickas, Olberkytė, 2004). Vienas iš būtų
sėkmingai taikyti GIS per geografijos ir kitas pamokas – tai suteikti galimybę
moksleiviams savarankiškai spręsti problemas (Cox, Abbott; cit. pgl. Bevainis, 2011). Tokiu tikslu yra sudaromos grupės, kurios sprendžia skirtingus
pamokos metu iškeltus klausimus, reikalaujančius atsakymų naudojant GIS.
Šiuo atveju pagrindiniai mokytojo vaidmenys – padėjėjas, vadovas, šaltinis,
o mokinio – problemos sprendėjas, planuotojas, mokytojas, atlikėjas (Audet,
Ludwig, 2000).
Sudarant užduotis buvo atsižvelgiama į tai, kad jos yra skirtos progimnazijos moksleiviams ir kad tai yra pirmoji moksleivių pažintis su GIS. Vienai užduočiai atlikti buvo reikalinga GIS programinė įranga bei mokytojas vadovas, o

antroji užduotis galėjo būti atlikta namuose (yra reikalingas iš anksto parengtas
programos naudojimo vadovas).
Užduotį, kuriai parengti reikalinga programinė įranga, sudarė keturios dalys:
• pamokos planas (pamokos planas yra skirtas mokytojams; jame formuluojama tema, mokymosi uždavinys, reikalingos priemonės, vertinimo
būdai, numatoma mokytojo ir mokinio veikla kiekviename užduoties
atlikimo etape; pamokos planas ypač reikalingas tiems mokytojams,
kurie nėra visiškai įvaldę pačios programos funkcijų; mokytojai prieš
pamoką patys turėtų išbandyti užduotį);
• užduočių lapas (tai medžiaga, skirta moksleiviui; jame trumpai pristatoma tema, jos kontekstas, svarbumas; nurodomas pamokos tikslas bei
pateikiami klausimai, į kuriuos moksleiviai, atlikdami skirtingus GIS
programos žingsnius, turi atsakyti; užduoties lapas yra naudojamas
moksleivių darbui patikrinti ir jam įvertinti);
• užduoties eiga (tai moksleiviams skirta medžiaga, kurioje detaliai nurodomi visi reikalingi užduoties žingsniai; kiekvienas etapas yra iliustruojamas programos lango vaizdu, kad moksleiviai galėtų vizualiai pamatyti, ar jų atliekami veiksmai yra vykdomi teisingai);
• instrukcijos (tai moksleiviams skirta pagalbinė medžiaga, kurioje yra
aprašoma, kaip atlikti konkrečias programos funkcijas, pvz., nežinant,
kaip atlikti užklausą, prie užduoties eigos medžiagos yra pateikiamas
konkretus instrukcijos (pagalbos) numeris, kuris padeda instrukcijų
aplanke rasti atsakymą į reikiamą klausimą).
Tokia užduoties pateikimo forma yra pasirinkta atsižvelgiant į užduoties pritaikomumą – taip siekiama, kad bet kuris geografijos mokytojas, turėdamas visą
užduočiai atlikti reikalingą medžiagą (nuo pamokos plano iki instrukcijų aplanko),
moksleivius galėtų lengvai supažindinti su GIS ir analizuojama tema. Atliekant šį
tyrimą buvo pasirinktas ESRI kompanijos produktas ArcGISDesktop 10 programa.
Antroji užduotis, kuri buvo skirta moksleiviams, gali būti pateikiama ir
atliekama pamokos metu (kai moksleiviai turi galimybę naudotis kompiuterių
klase) arba skirta kaip namų darbas. Moksleiviai pateiktą užduotį atliko namuose. Jie patys galėjo pasirinkti jiems aktualią temą ir ją pavaizduoti pasitelkdami
specialią programą (ArcGIS Explorer Online). Šiuo atveju moksleiviams buvo pateiktas programos aprašas, kad būtų galima greičiau atlikti užduotį. Taip pat
moksleiviai galėjo pasirinkti ir kitą žemėlapių kūrimo programą (buvo stengiamasi suteikti galimybę rinktis, kuri programinė įranga jiems yra priimtinesnė).

Akvilė Kamarauskaitė, Asta Lapėnienė

Geografinių informacinių sistemų taikymo per geografijos pamokas patirtis

51

galėjo pasirinkti ir kitą žemėlapių kūrimo programą (buvo stengiamasi suteikti galimybę r
kuri programinė įranga jiems yra priimtinesnė).

Geografija ir edukacija (1)
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darbą, skatinti jų kūrybiškumą. Žinoma, pasirinkta tema turėjo būti tinkama vaizduoti erdvėje
Pastarosios užduoties tikslas buvo leisti moksleiviams patiems prisiimti at-

atveju sakomybę
buvo ugdomas
moksleivių erdvinis mąstymas). Naudojant laisvos prieigos progra
už atliktą darbą, skatinti jų kūrybiškumą. Žinoma, pasirinkta tema
įrangasturėjo
ir norint
moksleivius
supažindinti
su atveju
konkrečia
jiems
galima pateikti iš
būti tinkama
vaizduoti
erdvėje (šiuo
buvo tema,
ugdomas
moksleivių

erdvinis
Naudojant
laisvos prieigos
programines
įrangas
ir norint (moksleivia
parengtą
temųmąstymas).
sąrašą, pvz.:
„Didžiųjų
geografinių
atradimų
keliautojai“
moksleivius supažindinti su konkrečia tema, jiems galima pateikti iš anksto pa-

pavaizduoti
Kolumbo,
Vasko
da Gamos
ir Magelano
maršrutus),
rengtąK.
temų
sąrašą, pvz.:
„Didžiųjų
geografinių
atradimųkelionių
keliautojai“
(mokslei- lankytinos Li
turi pavaizduoti K. Kolumbo, Vasko da Gamos ir Magelano kelionių maršvietos irviai
pan.

rutus), lankytinos Lietuvos vietos ir pan.
Atliekant užduotį „Europos kalbos Afrikos žemyne“ buvo ugdoma:
Žinios •(moksleiviai
sužino, sužino,
kokioskokios
Europos
kalbos
yrayraoficialios
Afrikos valstybių k
Žinios (moksleiviai
Europos
kalbos
oficialios Afrikos
valstybių
kalbos,
suvokia kalbųAfrikos
paplitimo
dėsningumus
žemy-kurios kalba Eu
suvokia kalbų
paplitimo
dėsningumus
žemyne,
įvardijaAfrikos
valstybes,
ne, įvardija valstybes, kurios kalba Europos kalbomis).
kalbomis).
• Gebėjimai (moksleiviai mokosi vizualiai pateikti geografinę informaciją;
gebėjimus apibendrinti
informaciją,
pateikti
rezultatus irinformaciją;
analizuoGebėjimai ugdo
(moksleiviai
mokosi vizualiai
pateikti
geografinę
ugdo gebė
jamų kalbų paplitimą sieti su istoriniais ir politiniais procesais žemyne).
apibendrinti informaciją, pateikti rezultatus ir analizuojamų kalbų paplitimą sieti su istorin
• GIS įgūdžiai (moksleiviai gali atidaryti ir vizualizuoti vektorines laipolitiniais procesais
žemyne).
kmenas (shp
formato); žymėti žemėlapio objektus, naudodami atributų
lentelę;
analizuoti rezultatus;
gautus
pateikti
žemėlapyje
bei
GIS įgūdžiai
(moksleiviai
gali atidaryti
ir rezultatus
vizualizuoti
vektorines
laikmenas
(shp for
jį išsaugoti .pdf ar .jpg formatu).

Atliekant užduotį „Europos kalbos Afrikos žemyne“ buvo ugdoma:

•

•

•

žymėti žemėlapio objektus, naudodami atributų lentelę; analizuoti rezultatus; gautus rezu

Akvilė Kamarauskaitė, Asta Lapėnienė

pateikti žemėlapyje

52

bei jį išsaugoti .pdf ar .jpg form

1 pav. Moksleivių sukurtas žemėlapis

Šios užduoties atlikimo metu buvo ugdomos ir kitos kompetencijos (mokymosi
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2 pav. Moksleivio sukurto žemėlapio „Pasaulio karalienė“ fragmentas
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4. Mokinių ir mokytojų požiūris į užduočių, taikant
geografines informacines sistemas, privalumus ir
tobulinimo galimybes
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Siekiant atskleisti moksleivių požiūrį į GIS panaudojimo per geografijos
pamokas galimybes, buvo taikomas fokus grupės metodas. Atlikus užduotį su
profesionalia GIS programa (tai truko nuo 35 iki 50 min., atsižvelgiant į tyrimo
dalyvius), moksleivių grupei buvo pateikiami klausimai, kurie padėjo įvardyti
atliktų užduočių privalumus bei iškilusius sunkumus.
Anot tyrimo dalyvių, kurti žemėlapius buvo „įdomi ir naudinga patirtis,
praversianti ateityje“. Moksleiviams ypač patiko, kad žemėlapius galima publikuoti viešoje erdvėje ir Facebook interneto svetainėje, o prisijungus savo vardu
bet kada žemėlapius redaguoti. Trečdalis respondentų teigė, kad pradėję kurti
žemėlapius jie pakeitė temą.
Tyrime dalyvavę moksleiviai teigė, kad žemėlapį sukurti nebuvo sudėtinga, nes buvo pateiktas programos naudojimo vadovas. Pagrindinis moksleivių
įvardytas užduoties trūkumas – žemėlapio išsaugojimo apribojimas, nes sukurto
žemėlapio negalima išsaugoti paveikslėlių tipo formatais (.jpg, .tiff ar kt.).
Moksleiviai, paprašyti vienu žodžiu apibūdinti, kaip pasisekė atlikti pirmąją užduotį, dažniausiai minėjo, kad jiems buvo „įdomu“ ir „nauja“ (kaip minėta
anksčiau, moksleiviams tai buvo pirmoji pažintis su GIS). Taip pat keli moksleiviai teigė, kad užduočiai atlikti reikėjo skirti daugiau laiko, nes vykdant kiekvieną funkciją ją reikėjo atidžiai sekti instrukcijų lape.
Apibendrinant mokinių ir mokytojų požiūrį į atliktą GIS užduotį, pabrėžtina, kad mokytojų nuomonė yra aprašyta remiantis tyrimo atlikėjos dienoraščiais, kurie buvo rašomi nuo užduočių kūrimo pradžios ir iki jas pateikiant
moksleiviams.
Bendraujant su kitais mokytojais dažnai galima išgirsti dar vieną problemą,
su kuria susiduriama, norint taikyti GIS mokant geografijos, – tai programinės
įrangos licencija ir duomenų gavimas / prieinamumas. Kadangi tyrimo atlikėja turėjo galimybę naudotis programine įranga mokymo tikslais (ji suteikiama
nemokamai), o duomenys buvo gauti iš Europos geografų asociacijos, šios problemos nėra įtrauktos.
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1 lentelė. Mokinių ir mokytojų požiūris į GIS užduočių atlikimą
Mokinių požiūris
Užduoties atlikimo eiga
• Atlikti GIS užduotį užima daugiau laiko nei
įprastą užduotį.
• Užduotis atlikti kompiuteriu yra įdomiau nei
tradiciniu būdu.
• Atliekant užduotį, reikia labai atidžiai sekti
visus veiksmus (vienas moksleivis tai įvardijo kaip „įtampos jautimą“).
• Atliekant užduotį, galima praktiškai pamatyti, kaip rengiami žemėlapiai, kaip veikia GIS
(įdomiau, nei studijuoti teorinę medžiagą).
• Sukurtas žemėlapis yra puikus darbo rezultatas („Labai smagu sukurti žemėlapį savo jėgomis!“).
• Pamokos laikas prabėga greičiau nei įprastinės pamokos.
Užduoties turinys
• Atliekant užduotį, jaučiama baimė suklysti
(nes nežinomos visos GIS funkcijos).
• Lengviau įsiminti informaciją.
Bendrųjų kompetencijų ugdymas
• Išmokstama naujų įgūdžių (informacinių
technologijų).

Mokytojų požiūris
• Moksleiviai užduotis atlieka su dideliu susidomėjimu (didėja moksleivių motyvacija mokytis).
• Kompiuterių klasės užimtumas (sunku suderinti laiką, kada būtų galima dirbti kompiuterių klasėje).
• Kompetencijos, dirbant su GIS, trūkumas;
parengti reikalingą medžiagą užima gana
daug laiko.
• Pamoka įgauna netradicinės pamokos bruožų.

• Pamokos metu yra galimybė integruoti skirtingus mokomuosius dalykus.
•
•
•
•

Ugdomas moksleivių kritinis mąstymas.
Lavinamas moksleivių erdvinis mąstymas.
Skatinamas moksleivių kūrybiškumas.
Moksleiviai mokosi priimti sprendimus, ieškoti atsakymų.

1. Taikant GIS pamokų metu, svarbu atsižvelgti į mokytojų pasirengimo
lygį, turimas programines įrangas ir duomenis, moksleivių amžiaus
grupę, gebėjimus bei mokymosi tikslą – mokymąsi apie sistemas ar mokymąsi su sistemomis. Taikant GIS per pamokas susiduriama su problemomis, kurios iškyla dėl mokytojų žinių trūkumo, techninių galimybių ribotumo, laiko stokos pasirengti pamokai, didelio moksleivių
skaičiaus klasėse, metodinių priemonių trūkumo.
2. Kurti žemėlapius yra viena iš galimybių per pamokas taikyti GIS. Tokio
tipo užduotys skatina moksleivių kūrybiškumą, iniciatyvumą, lavina
informacinių technologijų gebėjimus, todėl mokytojai, kurie neturi galimybės naudotis specialiomis žemėlapių kūrimo programomis, turėtų
skatinti moksleivius naudotis laisvos prieigos programomis internete.
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Išvados
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3. Norint išvengti mokymosi apie GIS ir tokiu būdu populiarinti geografijos mokslą, moksleiviams reikėtų pateikti detalią užduoties atlikimo
eigą, kurios laikydamiesi kiekvienas moksleivis užduotį galėtų atlikti
savarankiškai, pasinaudodamas programos naudojimosi instrukcija.
Savarankiškai atlikdami užduotis moksleiviai tampa patys atsakingi už
savo mokymąsi, bendradarbiauja su klasės draugais, o mokytojo vaidmuo pamokos metu kinta – jis tampa mokymosi veiklos vadovu.
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THE EXPERIENCE OF USING GEOGRAPHIC INFORMATION
SYSTEM IN GEOGRAPHY LESSONS

Akvilė Kamarauskaitė, Asta Lapėnienė

Summary

Akvilė Kamarauskaitė, Asta Lapėnienė

Lithuanian schools it might be stressed that GIS is very rarely used and its use is
more theoretical. The purpose of the article is to underline the Geographic information
system opportunities while preparing the tasks for geography lessons.While creating the
tasks which require special software it is offered to follow such recommendations: provide pupils with task lists and introduce to task proceeding and instructions how to perform with different functions. If the schools do not have special software or because of
other reasons cannot implement this kind of tasks then it is offered to use free of charge
programs that are dedicated for maps’ creation and analysis. GIS application in the lessons provides opportunities not only create and analyze the maps but also stimulates
pupils’ critical, spatial thinking and it contributes to general competence developing.
Keywords: Geographic information system (GIS), methodical measures, geography
lessons.
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