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Kontekstai švietime

Šio mėnesio 
ištraukos....



Kraštovaizdžio pažinimas
Nusakoma, kas yra kraštovaizdis... Lygina Europos geografinių zonų kraštovaizdžius...

Analizuojama žmogaus įtaka gamtinių ir kultūrinių kraštovaizdžių kitimui...

Urbanizacija ir kraštovaizdis???

Nuotraukos: Shutterstock, 2022



Kaip mes mokysime  
kraštovaizdžio? (1)

Nuotraukos: GCSE, 2022; Krause and Klöppel, 1996

Praktikos darbai:
• Upelio tyrimas (6 kl.)

• Kraštovaizdžio tyrimas (7 kl.)

• Kiti 6-8 kl ir I ir II g. (9-10) kl. 

Kraštovaizdžio struktūrą:
• Sferas

• Kraštovaizdžio elementai

• Natūralus ar žmogaus paveiktus kraštovaizdžius

• Geografines zonas???



Skiria natūralius ir žmogaus 
paveiktus kraštovaizdžius? Ar 
įmanoma atskirti?

Nuotraukos: VSTT, 2019



Ar svarbiau kontekstai ir 
integralumumas?

Kaip mes mokysime  
kraštovaizdžio? (2)





Kas yra kraštovaizdis?

• Leidinys - Geografijos metodika (K. Augulis), Kaunas, 1947 m. Nurodoma - žemėvaizdis arba 
kraštovaizdis (landšaftas, peizažas). Pateikiamas žemėvaizdžių tyrimo planas. 

Išskiria matomą (šviesa, žemės paviršiaus formos, augalai, gyvuliai, kultūriniai padariniai ir kiti matomi 
daiktai) ir nematomą kraštovaizdį (kvapas, triukšmas, nuotaika, pajautimas).

• Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (VLE) - kraštóvaizdis, landšãftas, Žemės paviršiaus gamtinių 
(paviršinių uolienų, pažemio oro, paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir 
(ar) antropogeninių (archeologinių objektų, žemės naudmenų, statinių, inžinerinių įrenginių ir 
informacinio lauko) komponentų, susijusių medžiaginiais, energetiniais ir informaciniais ryšiais, 
teritorinis junginys; šią integraciją išreiškiantis įvaizdis. Skiriamas gamtinis ir kultūrinis 
kraštovaizdis.

• Lietuvių kalbos žodyne - Kraštovaizdis yra aiškinamas, kaip gamtos vaizdas, reginys, peizažas

• Aiškinamasis geografijos terminų žodynas, 2021:

Kraštovaizdžio sinonimai - žemėvaizdis, peizažas, kraštobūdis

Neteiktini terminai  – landšaftas, kraštoveidis



Kraštovaizdis nacionaliniuose 
dokumentuose 

2008 m. bendroji 

programa (pagrindinis 

ugdymas)

2011 m. bendroji 

programa (vidurinis 

ugdymas)

2016 m. geografijos 

valstybinio brandos 

egzamino programa 

2022 m. bendroji 

programa (pagrindinis 

ir vidurinis ugdymas)

27 kartai (geografija, 

istorija, ekonomika ir 

verslumas)

11 kartų (tik geografijos 

programa)

1 kartas 33 kartai (geografija, 

istorija)



BP Pagrindinis ugdymas, 
2008
7-8 klasė 

Istorija

Apibūdinti Europos kraštovaizdžio bruožus viduramžiais.

Geografija 

Skirti ir apibūdinti natūralius (pvz., savanos, stepės, dykumos, miško ir kt.) ir žmonių veiklos paveiktus 
kraštovaizdžius, aiškinasi jų kitimo priežastis.

Naudojantis geografinės informacijos šaltiniais, mokoma skirti Europos regionus ir nagrinėti jų bruožus: 
Baltijos šalių (kraštovaizdis, gyventojai, ūkio problemos); Šiaurės Europos (gamtos ypatumai, gamtos 
išteklių įsisavinimas; Vakarų Europos (kraštovaizdis).

9-10 klasė 

Ekonomika ir verslumas

Nusakyti urbanizacijos ir kraštovaizdžio kaitos ryšį XIX a. Aiškinti pramonės įtaką aplinkai (tarša, 
kraštovaizdžio keitimas). 



BP Vidurinis ugdymas, 2011

Bendrasis kursas 

Įvardyti gamtinio komplekso (ekosistemos) komponentus, pateikti jų ryšių pavyzdžius. Nurodyti 
skirtumus tarp gamtinių ir antropogeninių kraštovaizdžių.

Išplėstinis kursas

Įvardyti gamtinio komplekso komponentus, pateikti jų pavyzdžių. Nurodyti 3 skirtumus tarp gamtinių ir 
antropogeninių kraštovaizdžių. 

Įvardyti gamtinio komplekso komponentus, pateikti jų ryšių pavyzdžių, nurodyti skirtumus tarp 
gamtinių ir antropogeninių kraštovaizdžių.

Geografijos VBE programa, 2016



Pagrindinis ir vidurinis 
ugdymas, 2022

Pasiekimas 6 klasė 7–8 klasės 
9–10 (I-II 

gimnazijos) klasės

11-12 (III-IV 

gimnazijos) klasės

Gamtinių ir 

visuomeninių sistemų 

sąryšingumo analizė. 

(B3) 

Skiria natūralius ir 

žmogaus paveiktus 

kraštovaizdžius. 

Apibūdina gamtos 

reiškinių poveikį 

žmonėms ir jų 

gyvenimo būdui bei 

žmonių ūkinės veiklos 

įtaką kraštovaizdžiui, 

nurodo kelias gamtos 

apsaugos priemones. 

Įvardija, apibūdina ir 

paaiškina gamtinės ir 

visuomeninės 

aplinkos veiksnių 

ryšius, randa jų 

regioninius skirtumus 

ir paaiškina 

priežastis. Vertina 

žmogaus ir gamtos 

tarpusavio sąveikos 

poveikį aplinkai 

įvairiose geografinėse 

erdvėse. 

Analizuoja, lygina ir 

vertina gamtinių ir 

antropogeninių 

aplinkos veiksnių 

poveikį 

kraštovaizdžiui ir 

aplinkai bei daro 

išvadas. 

Analizuoja ir kritiškai 

vertina dabartiniame 

pasaulyje gamtinių ir 

visuomeninių procesų 

pokyčius.

Probleminėms 

situacijoms spręsti 

pasiūlo sprendimo 

būdus, atsižvelgiant iš 

įvairių perspektyvų 

(asmeninės, lokalios, 

nacionalinės, 

globalios). 



Mokymo(si) turinys. 
6 klasė 7 klasė 8 klasė

23.6. Lietuvos kraštovaizdžiai. 

23.6.1. Kraštovaizdis. 

Nusakoma, kas yra kraštovaizdis. 

Susipažįstama su pagrindinėmis Lietuvos 

paviršiaus formomis ir jų išsidėstymu, jų 

susidarymas siejamas su paskutiniojo 

apledėjimo poveikiu.

23.6.3. Lietuvos vidaus vandenys. 

Susipažįstama su Lietuvos vidaus 

vandenimis. Nagrinėjamos upyno dalys ir 

aiškinamasi, kaip tekančios upės

prisideda prie kraštovaizdžio formavimo. 

Nagrinėjamas Lietuvos pajūrio 

kraštovaizdis, aiškinamasi, kaip kinta 

Baltijos jūros krantai. [...]

24.3. Europos gamtos ypatumai. 

24.3.4. Europos geografinės zonos. 

Mokomasi atpažinti ir lyginti skirtingus 

Europos geografinių zonų kraštovaizdžius, 

ieškoma priežasties ir pasekmės ryšių 

skirtingose Europos regionų vietose.

24.5.2. Upės darbas. 

Susipažįstama su upės slėnio dalimis, 

tyrinėjama, kaip upės formuoja 

kraštovaizdį.

24.7.2. Tiriamieji darbai. 

[...] kraštovaizdžio tyrimas) privaloma 

atlikti du tyrimus

25.3. Geografinės zonos ir jų aplinkos 

ūkinis naudojimas. 

25.3.2. Žmogaus ūkinės veiklos poveikis 

aplinkai. 

Apibūdinamas gamtos sąlygų poveikis ir 

tinkamumas žemės ūkiui atskirose 

geografinėse zonose. Aiškinamasi, kaip 

žmonės naudoja išskirtinai nesvetingus 

gyvenimui kraštovaizdžius, įvertinama 

vandens svarba žemės ūkiui. [...] 

Analizuojamas žmogaus prisitaikymas 

prie gamtinių sąlygų ir įtaka gamtinių ir 

kultūrinių kraštovaizdžių kitimui, 

nurodomos ir vertinamos priemonės 

darniam teritorijų vystymui.

25.5.2. Tiriamieji darbai. 

[...] kraštovaizdžio tyrimas) privaloma 

atlikti du tyrimus



Mokymo(si) turinys. III 
gimnazijos klasė (geografija)

28.6.8. Urbanizacija ir kraštovaizdis. Analizuojamas globalizacijos poveikis 
urbanistiniam kraštovaizdžiu.

Lietuvos istorija: 

27.4.6.2. Nagrinėjama LDK ūkio racionalizacija XVI a. ir jos įtaka kraštovaizdžiui.

Mokymo(si) turinys. III gimnazijos 
klasė (istorija)



Kraštovaizdis VBE užduotyse





SOCIALINIAI 
MOKSLAI, 8 
KLASĖ 2016 M. 
STANDARTIZUOTI 
TESTAI

26,3 59,0

14,1 37,6

34,4 53,0

Sunkumas      Skiriamoji geba 



SOCIALINIAI 
MOKSLAI, 8 KLASĖ 

2018 M. 
STANDARTIZUOTI 

TESTAI



Užduotis Sunkumas Skiriamoji geba

1.1a Ką galima sužinoti apie šią vietovę iš A ir B šaltinių? Apie kraštovaizdį.

26,6 36,1
1.1b Ką galima sužinoti apie šią vietovę iš A ir B šaltinių? Apie ekologinę 

situaciją. 38,0 45,4
1.1c Ką galima sužinoti apie šią vietovę iš A ir B šaltinių? Apie istorinio paveldo 

objektus. 32,0 51,3
1.2 Kuri iš pateiktų pokalbio dalyvių pozicijų rodo piliečio atsakomybę? 71,4 37,8
1.3 Kurio pokalbio dalyvių norų patenkinimas sukeltų ekologinę problemą? 70,2 56,3
1.4 Pasiūlyk sprendimus, kur būtų galima įrengti aktyviojo poilsio zoną 

turistams 29,7 38,2
1.5 Nurodyk bendruomenės narius, į kurių poreikius reikia atsižvelgti. 36,1 31,1
1.6 Tarkime, kad buvo tinkamai, atsižvelgiant į aplinkosaugos reikalavimus ir 

vietos bendruomenės poreikius, buvo įrengta aktyvi poilsio zona turistams 

šaltinyje A pažymėtoje vietoje. Prognozuok, kaip tokiu atveju galėtų keistis šios 

vietovės: kraštovaizdis ir gyventojų socialinė padėtis. 21,6 35,7



Mokymo priemonės (1) 



Mokymo priemonės (2) 

Konferencija - Geografija: mokslas ir edukacija, 2019 m. gruodžio 6 d.



Mokymo priemonės (3) 



Kraštovaizdžio sampratos ugdymas geografijos pamokose (.pdf). Dr. Giedrė Godienė, VU 
Geomokslų institutas

https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/ed82ba0e-c7cf-4d8f-983c-69613c0ea616.pdf
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