
Geografijos naktis
EUROPINIS GEOGRAFIJOS POPULIARINIMO RENGINYS

http://www.eugeo.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=94:nuitgeo-geonight-3&catid=7:notizie



Geografijos naktis – renginių Europoje 

platforma

 Visiems prieinami vieši renginiai

 Kūrybiškumas pristatant geografiją ir jos teikiamas naudas visuomenei

 Renginiai geografijos ir geografinių veiklų, pačių geografų įvairovei atskleisti.

 Akademinės ir populiariosios geografijos jungtis, akademinių žinių sklaida

 Siekis perkelti geografijos srities renginius iš mokslo centrų į  periferijas

 Dalyvaujamojo pobūdžio, demokratiškas 

 Viduje ir lauke, vakare ar naktį, kad būtų galima pakviesti dalyvauti kuo 
įvairesnius žmones 

http://www.eugeo.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=94:nuitgeo-geonight-3&catid=7:notizie



Atrask geografiją

per 1 naktį!

2017 m. inicijavo Prancūzijos Nacionalinis geografijos komitetas (CNFG)



Veiklų tikslai

 Geografijos mokymas

 Akademinių žinių mainai

 Geografijos profesijos ir darbų, kuriuos atlieka geografai, pristatymas

 Vizualumas ir geografija

 Asmenybės augimas su geografija

 Nauda ir džiaugsmas, kurį teikia geografija



Geografija gali nustebinti, 

teikti džiaugsmą ir yra 

nepaprastai reikalinga
.



Geografijos naktis – renginių formos

 Konferencijos, diskusijos, debatai, 

 parodos, kavinėse vykstantys geografiniai žaidimai, pasirodymai

 originalūs geografiniai projektai, gamtinių ir visuomeninių procesų tendencijų 

komentarai ir kt. 

 Teminiai pasivaikščiojimai, ekskursijos, naktiniai pasivažinėjimai dviračiu 

mieste/parke, kurių metu pristatomos geografinės žinios ir gilinamasi į tai, kaip 

žmonės suvokia vietovę,

 interviu, kraštovaizdžio ir įvairiausių procesų kaitos analizės (palyginimai)

 piešimas, fotografija, kartografavimas, žemėlapiai ir kt. 



Stebinanti žaisminga 

geografija
MUZIKA, DAILĖ, MAISTAS, ELGESYS, TECHNOLOGIJOS, KINAS, ASTRONOMIJA...



Geografijos naktis 2018 m. – 133 renginiai 62 vietovėse

 2016 m. Zadare, Kroatijoje 

sumanyta akcija 

 2017 m. vyko Kroatijoje ir 

Prancūzijoje

 2018 m. Kroatijoje, Prancūzijoje, 

Italijoje, Vengrijoje, Graikijoje, 

Ispanijoje, Portugalijoje

Viešose vietose!!!



Geografijos naktis



2018 m. Geografijos naktis Italijoje 

 22 miestuose - 37 renginiai - daugiau nei 10 000 žmonių

 Eeigą fiksavo nacionalinio lygmens media. 





2018 m. Geografijos naktis Prancūzijoje

 Smagus vakarojimas 17-oje miestų 20 renginių; vien Paryžiuje >1000 dalyvių

 Džiaugėsi įvairiausiais geografijos aspektais ir tuo pačiu aiškinosi, kaip 

pasaulį gelbėjanti geografija gali suteikti tau darbą.

http://www.cnfg.fr/wp-content/uploads/2018/11/2018_CR_NDLG_def.pdf



2018 m. Geografijos naktis Prancūzijoje

http://www.cnfg.fr/wp-

content/uploads/2018/11/

2018_CR_NDLG_def.pdf



2018 m. Geografijos naktis Prancūzijoje

http://www.cnfg.fr/wp-

content/uploads/2018/11/

2018_CR_NDLG_def.pdf



2018 m. Geografijos naktis Vengrijoje

 11 vietovių 14 renginių; 819 dalyvių. 

 Buvo organizuojami pasivaikščiojimai, paskaitos, sukurtas tinklalapis, FB grupė, 
nuotraukų konkursas. 

 Idėja – drauge sutikti saulėlydį, juo pasigrožėti, fiksuoti įspūdžius balandžio 6 d. tarp 
18.30 iki 20.30 val., pasidalyti savo fotografijomis (dalyvavo 6 geografijos katedros, 3 
muziejai, mokyklos, bažnyčia...) 



2018 m. Geografijos naktis Portugalijoje

 Geografinis piknikas Porte



Italijos 

geografinė 

naktis 

2019



Būti viename žemėlapyje?

2019



Ar prisijungsime 

2019 m. balandžio 5 d.




