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Stebinanti žaisminga geografija
MOKSLAS, MUZIKA, DAILĖ, MAISTAS, ELGESYS, TECHNOLOGIJOS, KINAS, ASTRONOMIJA...



Viešų geografiją populiarinančių 
renginių  platforma

§ Visiems prieinami vieši renginiai
§ Kūrybiškumas pristatant geografiją ir jos teikiamas naudas visuomenei
§ Renginiai geografijos, geografinių veiklų, pačių geografų įvairovei atskleisti
§ Akademinės ir populiariosios geografijos jungtis, akademinių žinių mainai ir 

sklaida
§ Siekis perkelti geografijos srities renginius iš mokslo centrų į periferijas
§ Dalyvaujamojo pobūdžio, demokratiški susiėjimai, patirtys ir įtrauktis
§ Viduje ir lauke, dieną, vakare ar naktį - kuo įvairesniems žmonėms 

MOKSLAS, 

MUZIKA, 

DAILĖ, 

MAISTAS, 

ELGESYS, 

TECHNOLOGIJOS, 

KINAS, 

ASTRONOMIJA...



Renginių formos 
stebinanti, žaisminga geografija

§ Konferencijos, diskusijos, debatai, pristatymai, pokalbiai
§ Parodos, 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 įvairiausios geografinės žinios ir gilinamasi į tai, kaip žmonės suvokia vietovę
§ Interviu, kraštovaizdžio ir įvairiausių procesų kaitos analizės (palyginimai)
§ Piešimas, fotografija, kartografavimas, žemėlapiai ir kt. 



Geografijos naktis 

2016 m. Zadare, Kroatijoje sumanyta akcija 

2017 m. vyko Kroatijoje ir Prancūzijoje

2018 m.133 renginiai 62 vietovėse 7 
šalyse:Kroatijoje, Prancūzijoje, Italijoje, 
Vengrijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Portugalijoje

2019 m. >100 renginių 12-oje Europos šalių 
(Italijoje - 51), 6-i renginiai Afrikos šalyse ir 
Gvianoje - Pietų Amerikoje!

http://www.eugeo.eu/nuitgeo-geonight.html



LT: 10 švieselių balandžio 5 d.

GEONIGHT_LT2019
455 dalyviai
(1305 - su Č. Kudabos 
konkursu) 
Daugiausiai – vaikai ir 
moksleiviai



Geonaktis LT-
2020 
balandžio 3 d. 
5 virtualūs 
renginiai

Vilnius - Kruonis - Vilkaviškis - Nida - 
Kazitiškis; visa Lietuva:

apie 400 dalyvių



Kaišiadorių raj. Kruonio 
gimnazijos virtualus 
renginys “Kramtyk 
geografiją” siūlė linksmai 
pasinerti į geografijos 
įdomybes visą dieną. 
Vad. Kruonio gimnazijos 
geografijos mokytoja 
Daiva Kruliauskienė



FB viktorina “Pažvelk pro savo 
langą geografiniu žvilgsniu” 
kvietė sužinoti 10 svarbių faktų 
apie Kazitiškio seniūniją.

Kazitiškio bibliotekos (Ignalinos 
rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos filialo) 
bibliotekininkė 
Rasa Trubilienė 



Specialus geografinis  tyrimas 
zoom.us programa, nustatęs 
Covid karantino metu 
populiariausias Vilkaviškio 
gyventojų lankymosi vietas: 
žemėlapis 
“Mano gimtasis kraštas” 
Vilkaviškio Atviras jaunimo 
centras, vadovaujant 
Rasai Venclovei  



Kuršių nerijos nacionalinio 
parko direkcija  FB paskyroje 
suorganizavo viktoriną, skirtą 
parko kraštovaizdžio gamtinių 
vertybių mėgėjams.
Kornelija Dambrauskienė
 ir kt.)



Lietuvos geografų draugija -    
akcija “Geografinis langas”: 
kviesta smalsiai pažvelgti pro savo 
“Karantininį” langą, pasidalinti 
matomais vaizdais ir jų 
geografiniais aiškinimais - 
pastebėti kuo daugiau geografijos 
šeimos disciplinų, jų požymių.
Sudarytas “Geografinio 
lango”žemėlapis.

dr. Giedrė Godienė ir 
dr. Jurgita Rimkuvienė



Geografinis langas

https://geografudraugija.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6a5f7ca787374355a54e5c88932ae032&fbclid=IwAR0t0AbC4O-
J84kXlWTdW61OhZ4QgtMnEVr3oQIwYSBzgfwwGUGYaY4-RTg



Susitikime 
2021 m. balandžio 9 d.
TARPTAUTINĖ REGISTRACIJA : 
https://www.geonight.net/2021/02/05/propose-an-event-form-in-lithuanian-language/

alexis.alamel@univ-lille.fr ; tabusi@unistrasi.it
Nacionalinis koordinatorius: www.lgd.lt; g.godiene@gmail.com


