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Geografijos šerdis – erdvinis, kritinis mąstymas, gebėjimas ne tik,

kaip kadaise, aprašyti naujai atrastus kraštus, bet ir suvokti laiko

ir erdvės neatsiejamumą, gamtinį ir kultūrinį kontekstą, įvardinti,

paaiškinti ir harmonizuoti ryšius, sąveikas tarp visuomenės ir

gamtos, tarp įvairių gyvenimo sričių.



• Rengiamas virtualus branduolinio turizmo 
maršrutas 

• Projektas „Ignalinos atominės elektrinės (IAE)
regiono branduolinio edukacinio turizmo
plėtojimo didaktinės technologijos (EDUATOM)“
(No. 01.2.2-LMT-K-718-01-0084/232)

• Projektas finansuotas iš Europos regioninės
plėtros fondo (projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-
0084 / 232) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos
mokslo taryba (LMTLT).

• Mokslinis ir praktinis klausimas – kaip sujungti
neformaliojo ugdymo aplinkas (virtualus
branduolinio turizmo maršrutas) su formaliuoju
ugdymu (bendrojo ugdymo turiniu)

• Geografija - dalykas, kuris skirtas ugdyti  
energetinį raštingumą, padėti geriau suprasti 
energetiką (įskaitant atominę), aplinkos apsaugą 
ir kitus iššūkius.



Ignalinos atominė elektrinė ir Visaginas 
kaip branduolinio turizmo vieta

Energetinis turizmas + Kultūrinis turizmas + Kinematografinis +
Katastrofų turizmas (Černobylis ir HBO serialo filmavimas)



Serialas „Chernobyl“ paskatino branduolinį turizmą

Ekskursijos į IAE ir Visaginą Ekskursijos į 

Černobylio zoną



„Post“ Tapatumas: post-
sovietinis, atominis, industrinis 

Kultūrinis turizmas

Visaginas kaip monoindustrinio, 
(post)industrinio,  
(post)sovietinio, (post)atominio 
miesto identiteto  sudėtinga 
konfigūracija ir naujo identiteto 
paieška

Daugiau nei 30 etninių grupių 
groups



Branduolinio/ atominio turizmo temos IAE regione 
(EDUATOM projekto maršrutas)

ATOMINĖS 
ENERGETIKOS 
EKONOMIKA ir  

poveikis aplinkai ir 
žmogaus sveikatai 

Branduolinė 
VAIZDUOTĖ

(literatūra, menas, 
kinas)

VISAGINAS

Mono-(post)industrinis

(post)atominis

(post)sovietinis

Daugiakultūrinis
miestas

ATOMAS 

Radioaktyvumas 
branduolinė reakcija 

Branduolinio kuro 
ciklas

Reaktorius

Radioaktyvios atliekos

Atviras branduolinio kuro ciklas



Branduolinio turizmo maršruto ir ugdymo turinio jungtys

• Integruotos pamokos - geografija + 
istorija + literatūra+ rusų kalba

• Integruotos pamokos - geografija + 
istorija + rusų kalba.

• Funkcinės miesto zonos, kraštovaizdžio 
tyrimai, monoindustrinis sovietmečio 
miestas ir kaita (tyrimais paremtas 
mokymasis, GIS, naratyvinė geografija, 
skaitmeninis pasakojimas, kapinių socio-
demografinis-istorinis  tyrimas)

• Geografija  - virtualus 
edukacinis žaidimas apie 
Lietuvos energetiką

• Integruotos pamokos  -
geografija + ekonomika + 
žmogaus sauga

Integruotos pamokos –
chemija+ fizika+ geografija 
(jėgainės veikimo 
principai). 
Reaktoriaus 2D simuliacija
Fenomenu grįstas ugdymas –
branduolinė energetika kaip 
fenomenas

ATOMAS 

Radioaktyvumas  
Reakcija 

Branduolinio kuro 
ciklas

Reaktorius

Radioaktyvios 
atliekos

ATOMINĖS 
ENERGETIKOS 
EKONOMIKA ir  

poveikis aplinkai 
ir žmogaus 
sveikatai 

Branduolinė 
VAIZDUOTĖ

(literatūra, 
menas, kinas)

VISAGINAS

Mono-
(post)industrinis

(post)atominis

(post)sovietinis

Daugiakultūrinis
miestas



Branduolinio turizmo maršruto ir ugdymo turinio 
jungimas

• Fenomenu grįstas ugdymas (phenomenon-based learning) –

branduolinė energetika kaip fenomenas

• Kontekstinis mokymasis

• Neformaliojo ir formaliojo ugdymo(si) jungimas

• Dalykų integracija

• Tyrimais grįstas mokymasis (enquiry-based learning)

• IT taikymas (GIS, Digital Storytelling)

• Naratyvinės strategijos

• Žaidimais grįstas mokymasis (game-based learning) 



Geografijos dalyko vaidmuo 

• Geografija yra pagrindinis dalykas mokykloje, skirtas žmonijos 
išlikimui (‘a curriculum of survival’), užtikrinti žmonijos 
ateitį (‘a curriculum of the future‘) ir siekia ugdyti  darnaus 
vystymosi kompetencijas (sustainability and envinronmental
literacy) (Lambert, 2013, Butt, 2011). 

• Geografija – vienas svarbiausių dalykų, kuris suteikia galimybę 
suprasti globalumą, globalius iššūkius 

• Geografija yra pagrindinis dalykas, skirtas ugdyti energetinį 
raštingumą, suprasti su energijos gamyba ir vartojimu 
susijusius iššūkius 



Energijos geografija kaip dalykas apie ateitį ir „išlikimą“  

• Mokymas apie būtinybę pereiti nuo iškastinio kuro prie alternatyvių 
energijos šaltinių – atsinaujinantys energijos šaltiniai (Thoyre & 
Harrison, 2016)

• Susirūpinimas dėl iškastinio kuro ir atominės/ branduolinės 
energetikos sukeliamų pasekmių aplinkai ir ekonominio netvarumo

• Energijos geografijos dėmesys energijos gamybai ir vartojimui kaip 
socialiniam  santykiui. Tai santykis tarp žmogaus ir aplinkos (Calvert, 
2016). 

• Socialiniai energijos klausimai ir problemos 



Energetinis raštingumas
(Horst et al, 2016; Fowler (1976); DeWaters (2013)

• Įgalina piliečius įvertinti ir priimti su  energija ir energetika 
susijusius sprendimus vietiniame, nacionaliniame ir globaliame 
lygmenyse 

• Suprasti energetikos technologijų ir mokslo vaidmenį bei poveikį 
visuomenei 

• Įgalina priimti informuotus politinius sprendimus apie energiją ir 
energetiką;  

• priimti asmeninius ūkio ir gyvenimo būdo sprendimus, susijusius 
su energija ir energetika

• 3 energetinio raštingumo dimensijos: kognityvinė (žinių), 
nuostatų ir vertybių, ir elgesio



Energijos geografija yra ekonominės geografijos dalis

• Energija analizuojama ir pristatoma per energetiką kaip ūkio šaką 

• Energijos/ energetikos raida, transportas, rinkos ir naudojimo
modeliai bei jų priklausomybė nuo erdvės, regiono ir išteklių 
valdymo situacijos (Calvert, 2016, p. 104) 

• Energijos tiekimo grandinės ir jų raida; vietos faktoriai ir erdviniai 
energijos sektoriaus investavimo tipai; rizikos, susijusios su 
poveikiu aplinkai ir ekonomikai (ypač kalbant apie atominę 
energetiką); kaip energijos technologijos pasiskirsto skirtingose 
šalyse; suprati kaip atrodo energijos žemėlapis , kur išdėstyta 
energijos gamybos, paskirstymo, naudojimo regioninė įvairovė 
(Solomon et al., 2004, Calvert, 2016

• Energetinių kraštovaizdžių kaita



Lietuvos energetinio kraštovaizdžio kaita ir piliečių energetinio 
raštingumo poreikis 

• Energetinio kraštovaizdžio pokyčiai ES ir Lietuvoje (nuo 1996 and 2013) (Dahlmann
et al., 2017): vis labiau įsitvirtina mišrusis kuro modelis, mažėja monopolija ir 
nuosavybės koncentracija vienose rankose, didėja nuosavybės decentralizacija 
(daugiau operatorių)

• Lietuva ir Baltijos regionas - (istorinė priklausomybė nuo sovietinės energetikos 
infrastruktūros, kuro šaltinių iš Rusijos. Vis dar didelė nuosavybės koncentracija 
energetikos ūkyje. 

• Atominės energetikos uždarymas (2009), IAE demontavimas, radiaoktyvių atliekų 
tvarkymas

• Priemonės didinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę, tinklų sinchronizacija su 
Europos tinklu, atsinaujinančių šaltinių energetikos plėtojimas, energetikos rinkos 
reforma. 

• Didėjantis atsinaujinančių energijos šaltinių vaidmuo (Lietuvos Nacionalinė
energetinės nepriklausomybės strategija, 2018). Energijos gamybos 
decentralizavimas, piliečių ekonominis, finansinis įsitraukimas 

• Energijos gamybos ir vartojimo sprendimai namų ūkyje ir kaimynystėje 

• Politinė energetikos darbotvarkė ir piliečių dalyvavimas (Referendumas dėl naujos 
atominės elektrinės statybų (2012), Astravo atominė elektrinė kaip darbotvarkė



Atominė energetika kaip energijos geografijos sritis

• Atominė energetika bendroje geo-
ekonomikoje ir geopolitikoje 

• Globalios atominės energetikos 
infrastruktūros konfigūracija ir 
pasiskirstymas 

• Šalys ir tinklai, veikiantys pasaulio 
atominėje energetikoje

• Ekonominis atominės energetikos 
veikimo modelis geopolitiniai ir 
geoekonominiai interesai 

• Kaip atominė energetika įkomponuota 
į bendrą šalių ir regionų energijos 
infrastruktūrą

• Branduolinio kuro ciklo (Nuclear Fuel
Cycle) samprata – dėmesys poveikiui 
aplinkai 



Geografijos ugdymo turinio tyrimo 
metodologija

• Mokslinės literatūros apie energetinį raštingumą ir energijos 
geografiją analizė 

• Bendrojo ugdymo programų (Bendrosios programos, 2008) 
analizė 

• Mokyklose naudojamų vadovėlių analizė 2004-2010 (16 
vadovėlių , 6-12 klasės).  

• Interviu su 9 geografijos mokytojais



16 geografijos vadovėlių analizė 

Šalna, R., Tuskenienė, V. (2009). Žemė. Geografijos vadovėlis 6 klasei. I dalis. „Briedis“. 

Šalna, R., V. Tuskenienė, V. (2004). Žemė. Geografijos vadovėlis 6 klasei. II dalis. „Briedis“. 

Šalna, R., Sapožnikovas, G., Čepaitytė, G. (2005). Žemė. Geografijos vadovėlis 7 klasei. I dalis. Briedis 

Šalna, R., Sapožnikovas, G., Čepaitytė, G. (2005). Žemė. Geografijos vadovėlis 7 klasei. II dalis. Briedis 

Šalna, R., Sapožnikovas, G. (2006). Žemė. Geografijos vadovėlis 8 klasei. I dalis. Briedis 

Šalna, R., Sapožnikovas, G.(2006). Žemė. Geografijos vadovėlis 8 klasei. II dalis. Briedis 

Šalna, R. Baleišis, E., Baubinas, R., Daugirdas, V. (2005). Žemė. Geografijos vadovėlis 9 klasei. I dalis. Briedis. 

Šalna, R. Baleišis, E., Baubinas, R., Daugirdas, V. (2005). Žemė. Geografijos vadovėlis 9 klasei. II dalis. Briedis. 

Valančienė, E., Dijokienė, S. (2007). Lietuva. Europa. Pasaulis. Geografija. Vadovėlis IX klasei. Šviesa, Kaunas. 

Šalna, R., Baubinas, R., Mačiulytė, J., Padriezas, V., Tuskenienė, V., Žolynas, M. (2006). Žemė. Geografijos vadovėlis 10 klasei. Briedis. 

Valančienė, E., Česnavičius, D. (2008). Lietuva. Europa. Pasaulis. Geografija. Vadovėlis X klasei. Šviesa, Kaunas.

Gerulaitis, V., Česnavičius, D. (2008 antrasis leidimas, 2007). Bendroji geografija 11 – 12 kl. Antroji knyga. Šviesa, Kaunas. 

Gerulaitis, V., Česnavičius, D. (2008 antrasis leidimas,2007). Bendroji geografija 11 – 12 kl. Trečioji knyga. Šviesa, Kaunas.

Česnavičius, D., Gerulaitis, V., Kynė, G. (2008). Regioninė geografija. Vadovėlis XI – XII klasei. Šviesa, Kaunas. 

Šalna, R., Sapožnikovas, G., Motiejūtė, G., Šumeta, M., Šalna, R. (2010). Gaublys. Gamtinė geografija. Geografijos vadovėlis 11 – 12 klasei. 
Didakta, Vilnius. 

Šalna, R., Sapožnikovas, G., Motiejūtė, G., Šumeta, M., Šalna, R. (2010). Gaublys. Visuomeninė geografija. Geografijos vadovėlis 11 – 12 klasei 
Didakta, Vilnius.



Analizuojamuose vadovėliuose su energija susijusios sąvokos 
ir temos: 

• Energijos ištekliai, 

• Neatsinaujinantys ir atsinaujinantys ištekliai, 

• Energijos ekonomika 

• Energijos naudojimo socialinis ir poveikio aplinkai aspektai



• Analizuojami pristato atominės energetikos kaip ūkio šakos istorinę raidą ir 
pokyčius 

• Daugiausiai dėmesio šiai temai skirta 10 klasėje (Šalna et al, 2006; Valančienė
& Česnavičius, 2008) pristatant globalią ekonomiką, technologijas, socialinį 
gyvenimą. 

• Bendra samprata formuojama nuo 7 klasės (Šalna et al., 2005a, 2005b), 
pristatant urano rūdos kasyklas 8 klasėse (Šalna & Sapožnikovas, 2006a, 
2006b)

• Atominės energijos tema susijusi su pasaulio regionų pažinimu pristatant 
atominių elektrinių skaičių, gamybos apimtis, Černobylio avarijos pasekmes. 

• 11–12 klasėse (Česnavičius, 2008; Gerulaitis, Česnavičius, 2007a, Gerulaitis 
Česnavičius, 2007. Gerulaitis, Česnavičius, 2007c), aptariami socialiniai ir 
urbanistiniai, kariniai, moksliniai ir techninio progreso, geopolitiniai 
aspektai 

• Energetinių kraštovaizdžių įvairovė, energijos gamybos technologiniai 
aspektai, socialiniai pokyčiai



Atominės energetikos pristatymas

• Aptariami atominės energetikos aspektai – ekonominis, 
geopolitinis, poveikio aplinkai, socialinis, karinis ir technologinis. 

• Ekonominis požiūris dominuoja: energijos šaltiniai, gavyba, 
gamyba

• Daug pavyzdžių iš kitų regionų ir šalių apie atominė energetiką. 
Pvz. JK – apie atominės energetikos augimą, JAV, Japonija, 
Prancūzija minimos kaip turinčios didžiausią AE skaičių, atominės 
energetikos vaidmuo energetiniame pasaulio žemėlapyje 
(Česnavičius et al., 2008)

• Socialinis požiūris pristatomas kaip ekonominė nauda (arba kaip 
praradimai), socialinės gerovės pokyčiai   

• Daug pavyzdžių iš kitų regionų (Amerika, Azija, Europa, Baltijos 
šalys, t.t ), tačiau vis dar trūksta energetinio raštingumo ugdymo 
mokiniui artimuosiuose kontekstuose (namai, namų ūkis, 
kaimynystė, regioninis ir nacionalinis kontekstas). 



Geopolitinio, socialinio ir poveikio aplinkai aspektai 
vadovėliuose – labai trumpai ir epizodiškai

• Geopolitinis aiškinimas (11–12 klasės) – karinis branduolinės energijos 
naudojimas (branduoliniai ginklai) (Česnavičius, Gerulaitis, 2007). IAE 
uždarymas nurodant kaip į sąlygą stojimo į ES (10, 11–12 klasės)
(Česnavičius, Gerulaitis, 2007) 

• Socialinis urbanistinis aspektas – kaip energija gaminama ir vartojama. 
12 klasėje ši tema iliustruojama aprašant  Visagino miestą, kuris patiria 
ekonomines, socialines problemas uždarius IAE

• Poveikis aplinkai: atominė energija pristatoma kaip aplinkos neteršianti 
šaka (CO2)

• Radioaktyvių atliekų poveikis aplinkai

• Šilumos poveikis vandens telkiniams, kas sąlygoja ekosistemų pokyčius 

• Černobylio avarijos poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai – nedaug 
informacijos (Česnavičius et al., 2008; Gerulaitis 2007) 

• Poveikio aplinkai aspektas nėra pristatytas detaliai ir plačiai.



Iš tyrimo kyla klausimai: 

• Kaip mokytojas dėsto energijos geografiją ir kokius 
šaltinius naudoja, kai mokykloje vis dar naudojami seni 
vadovėliai, kurie pristato senus energijos kraštovaizdžius 
(pvz. atominė energetika kaip veikianti) ir nėra atspindėti 
nauji energetikos lauko bruožai ir strateginiai tikslai? 

• Kaip ugdyti mokinių energetinį raštingumą ne tik 
kognityviniame, bet ir nuostatų, vertybių ir elgesio
lygmenyse, įtraukiant mokiniui artimus kontekstus? 



Išvados ir rekomendacijos

Būtini pokyčiai pereinant prie naujos energijos paradigmos geografijoje: 

• Ugdymo turinyje (programos, vadovėliai) atskirai išskirti ir pabrėžti 
energetinį raštingumą,  pristatyti atsinaujinančios energetikos temas; 
stiprinti socialinių ir aplinkosaugos temų pristatymą; 

• Stiprinti energetinio raštingumo mokymo kompetencijas mokytojų 
rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo lygmenyje;

• Stiprinti naujų mokymo(si) strategijų taikymą (fenomenu, žaidimais, 
tyrimais, naratyvinėmis strategijomis, IT paremtą, integruotą, kontekstinį
mokymąsi). Naudojami geografijos vadovėliai (2004-2010) pristato seną 
energijos paradigmą, kai atskleidžiamas iškastinio kuro ir atominės 
energetikos vaidmuo.

Naujoji energijos paradigma taikoma remiantis mokytojų iniciatyva ir 
kompetencija - pabrėžiama nauja žalioji atsinaujinančių šaltinių energetika, 
aplinkosaugos ir socialiniai energijos aspektai, taikomi nauji metodai.


