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Pranešimo tikslas 

Aptarti esmines geografijos

ugdymo turinio kaitos kryptis,

didaktines-metodines geografijos

ugdymo nuostatas,

kurias diktuoja švietime vykstantys pokyčiai.



Ugdymo turinys (toliau UT)

Ugdymas – dvasinių, 
intelektinių, fizinių asmens galių 
auginimas bendraujant ir 
mokant.

Ugdymo turinį sudaro šie 
segmentai:
◊ ko mokoma ir mokomasi;
◊ kaip mokoma ir mokomasi; 
◊ su kuo mokoma ir mokomasi;
◊ kas ir kaip vertinama. 

Plačiąja 

prasme

Formalus UT –

siaurąja prasme

Paslėptas UT 



Bendrųjų programų atnaujinimo chronologinė kaita 
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Projektai
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Metai

Nuo poveikio, mokymo
Nuo žinių ir supratimo

prie mokymosi paradigmos
prie kompetencijų ugdymo

2003–2012 m. Valstybinės švietimo 
strategijos įgyvendinimo laikotarpis

Valstybinės švietimo 2013–2022 metų  
strategijos įgyvendinimo laikotarpis

PPU BP – Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos
VU BP – Vidurinio ugdymo bendrosios programos
LK PPU BP – Lietuvių kalbos ir literatūros Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos

Ugdymo turinys vis labiau unifikuojamas



UT diskursas ir valdymo / realizavimo subjektai 

Mokslinis – universitetai (paradigmų kaita ir tyrimai)

Politinis (LR Seimas, LR vyriausybė, ŠMM ir jos 
pavaldžios institucijos (pvz., UPC, NES; tarptautinės 
institucijos; nevyriausybinės organizacijos)

Mokyklos (mokyklos administracija, mokytojai, mokiniai, 
tėvai)

Visuomenės (nuomonės, požiūriai, žiniasklaida)

Savivaldybė

Mokykla

Mokytojas 

Leidyklos

Pagal: dr. Š. Nagrockaitę

Pokytis 



Turinio paieškų metas (1989-1993 metai)

Alternatyvios mokomųjų dalykų programos, 1991 (projektai)

Mokymo tikslai:

1. Supažindinti su pagrindine geografijos kategorija 
— teritorija, kurioje vyksta sudėtingi gamtos ir visuomenės 
reiškiniai.

2. Suformuoti sisteminį požiūrį į gamtos ir visuomenės 
reiškinius bei procesus, vykstančius laike ir erdvėje.

3. Išmokyti analizuoti kai kuriuos reiškinius ir procesus, 
susijusius su kitais sistemos reiškiniais ir procesais.

4. Formuoti požiūrį į pasaulio vientisumą, susidedantį iš 
tam tikrų specifinių dalių (teritorijų), ir matyti specifines 
dalis kaip neatskiriamą pasaulio dalį.

5. Išmokyti modeliuoti (kartografuoti) pasaulio gamtinius 
ir visuomeninius reiškinius, analizuoti modelį bei daryti 
išvadas.

Pastaba: kiekvienų mokslo metų pabaigoje tikslingos ekskursijos: V kl.—savo apylinkėje; VI kl.—savo 
apskrityje; VII-VIII kl.— Respublikos sostinė, pajūris, kitos vietovės; IX kl — gretima valstybė.



Lietuvos švietimo koncepcija (1992)

1990 metų kovo 11 dieną, Lietuvos 
sugrįžimas į pasaulio žemėlapį.

1991 metų rugsėjo 17 Lietuva tampa  
dieną JTO nare 

(prielaida kurti ir būtinybę imtis 
sisteminės, visas švietimo sritis 

aprėpiančios pertvarkos). 



Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios 
programos (1994 projektai, 1996)

Pavartojama sąvoka „curriculum“ – atskleisti dalyko sampratą,
siekiamus ugdymo bei lavinimo tikslus ir uždavinius, galimus
optimalius metodus, dalyko ryšius su kitais dalykais, taip pat
glaustai pagrindines temas ir problemas.



Geografija – visuomenės mokslų dalis (1)

Geografija apima tris pagrindines reiškinių 
sistemas:
• Erdvinę – aprėpiančią skirtingų 

regionų erdvines sąsajas
• Ekologinę – aprėpiančią žmogų ir 

gamtinę  aplinką bei jų sąsajas
• Vientisą globalinę – aprėpiančią 

vietinius, regionus, nacionalinius ir 
pasaulinius gamtinius bei 
sociokultūrinius procesus, suvokiamas 
universalių, globalinių ryšių kontekste. 1997



Geografija – visuomenės mokslų dalis (2)

I-IV klasė – geografijos žinios yra pateikiamos integruotame 
kurse „Aš ir pasaulis“
V klasė – geografijos žinios integruojamos į „Gamta ir 
žmogus“ bei į istorijos kursą „Lietuvos istorija“
VI klasė – „Žemė – žmonių planeta“, tai savotiškas geografijos 
pradžiamokslis
VII klasė – „Pasaulio dalių geografija“. Kursas skirtas 
kompleksinei pasaulio dalių, žemynų bei kai kurių šalių 
gamtinei, geografinei, gamtiniai-sociokultūriniai, ekonominiai 
apžvalgai.
VIII klasė – „Pažintis su Europa“
IX klasė – „Lietuvos geografija“ geografinei, sociokultūriniai 
– ekonominiai, regioninei apžvalgai.
XI klasė – „Pasaulio visuomeninė  geografija“
XI-XII klasė – dalykų profiliavimas („Globalizacija“, „Kultūrų 
geografija“, „Bendroji geografija ir geologijos pagrindai“ kt.).



Kintanti realybė

1999 – 2001 metais, rengiantis prisiimti 
narystės Europos Sąjungoje 
įsipareigojimus, švietimui iškilo 
būtinybė perimti Europos teisės švietimo 
srityje reikalavimus ir užtikrinti jų 
įgyvendinimą. 

2004 m. Lietuva tampa ES ir NATO nare.



Nauja dokumentų banga

2001

2003 m. bendrosiose 
programose koduojama 
būtinybė –

• užtikrinti ugdymo kokybę; 

• šalies politinio, ekonominio, 
socialinio ir kultūrinio 
gyvenimo kaitą; 

• žinių visuomenės plėtrą; 

• mokyklos 
bendruomenės ir vietos 
bendruomenės kaitą. 



BENDROSIOS PROGRAMOS IR IŠSILAVINIMO STANDARTAI 
Priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas

• Bendrosios programos nusako ugdymo kryptį (tikslus ir 
uždavinius), taip pat tai, ko ir kaip turėtų būti mokomi moksleiviai 
(ugdymo turinį ir metodus), kad įgytų jiems būtiną žinojimą ir 
supratimą, išsiugdytų esminius gebėjimus ir vertybines nuostatas. 

• Standartai nusako laukiamus ugdymo rezultatus. Jais 
konkretinamos bendrosios programos, tiksliau apibrėžiamas 
moksleivių gebėjimų, žinių ir supratimo platumas bei gilumas, 
nusakoma, kaip moksleiviai turėtų pademonstruoti, ko yra 
išmokę (nurodyti, paaiškinti, analizuoti, sukurti, teikti pavyzdžius, 
kelti hipotezes, planuoti ir atlikti bandymus, grafiškai pavaizduoti 
duomenis, analizuoti šaltinius ir t.t.). 



Geografija – socialinio ugdymo dalis

Pagrindinėje mokykloje geografijos mokomasi koncentrais, nagrinėjant 
savitas geografijos pažinimo sritis: 
1) geografinis pažinimas, 
2) gamtinė geografija, 
3) visuomeninė geografija, 
4) regioninė geografija. 

Geografijos mokymas privalo remtis praktine moksleivių veikla: 
– darbu su įvairia kartografine, statistine medžiaga; 
– geografinės aplinkos stebėjimais ir tyrimais; 
– savarankiškais grupiniais ir individualiais darbais. 



Šarūnas Gerulaitis, Linas Jašinauskas, Ginta Rusteikaitė
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Rezultatai. Nacionaliniai tyrimai 
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VI  klasės mokinių surinktų geografijos testo taškų

pasiskirstymas pagal lytį (standartizuoti taškai).

Tyrimo metu buvo siekiama:
• nustatyti mokinių istorijos, geografijos ir pilietinės

visuomenės pagrindų žinias, jų supratimą ir
gebėjimus;

• nustatyti mokinių požiūrį į atskirus socialinio
ugdymo dalykus;

• nustatyti mokinių pasiskirstymą pagal
pasiekimų lygmenis (žemą, patenkinamą,
pagrindinį, aukštesnįjį);

• atskleisti veiksnius lemiančius mokinių
mokymą ir mokymąsi;

• nustatyti mokinių pasiekimus priklausomai
nuo lyties, šeimos aplinkos, mokyklos tipo,
gyvenamosios vietovės;

• patikrinti ar realūs mokinių pasiekimai
atitinka socialinio ugdymo Bendrųjų
programų ir išsilavinimo standartų
reikalavimus (2003 m.).



Pasaulio krypčių nustatymas yra sunkus uždavinys 
tiek VI, tiek X klasės mokiniams
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Teisingai žemėlapyje nustatytos  pasaulio 
kryptys VI, VIII, X klasėje (%)

10 klasė. Kokia kryptimi yra taškas A nuo taško B ?

Išnagrinėjus rezultatus matyti, kad pasaulio krypčių nustatymas yra sunkus uždavinys tiek šeštokams, dešimtokams, bet 
buvo ankstesnių metų tyrime ir aštuntokams (žr. 52 pav.). Pastebėta, kad 10 klasės mokiniai labai įdomiai interpretavo 
pasaulio krypčių nustatymą pvz. „į kairę“, „į apačią“, “tiesiai“ ir tt. 



Naujų prioritetų išsikėlimas. Ugdymo turinio 
strategija (2006-2012 m.)

Ugdymo turinio proceso tikslas: pritaikyti ugdymo turinį taip, 
kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip 
asmenybė, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir 
prasmingam, aktyviam gyvenimui

Ugdymo turinys pritaikomas kompetencijų ugdymui šiuolaikinėje 
visuomenėje.

Kompetencija  - tam tikros srities žinių, gebėjimų ir nuostatų 
visuma, įrodytas sugebėjimas atlikti užduotis, veiksmus pagal 
sutartus reikalavimus

Esminės kompetencijos - tai visų žmonių asmeninei realizacijai, 
aktyviam pilietiškumui, socialinei įtraukčiai, mokymuisi visą 
gyvenimą  ir užimtumui būtinos kompetencijos. Europos 
Parlamento ir Tarybos Rekomendacija (2005/0221(COD):



Didaktinė žinių ir gebėjimų struktūra

Pagal dr. Z. Kairaitį



Geografinis ugdymas: nuo žinių kompetencijų link 
(2008 m)

Rengiant ir įgyvendinant Bendrąsias programas laikomasi 
šių ugdymo turinio atnaujinimo krypčių:
• orientuoti ugdymo turinį į bendrųjų kompetencijų ir 

esminių dalykinių kompetencijų ugdymą, ypatingą 
dėmesį kreipiant mokymuisi mokytis;

• stiprinti ugdymo individualizavimą, atsižvelgiant į 
skirtingus mokinių poreikius;

• stiprinti ugdymo turinio integraciją siekiant, kad 
mokiniai suprastų ir galėtų kūrybingai taikyti tai, ką 
išmoko; 

• suderinti dalykų turinio apimtis, atsisakant 
aktualumą praradusių ugdymo turinio elementų ir 
įtraukiant naujus, aktualius;

• ugdymo turinį išdėstyti taip, kad ugdymo turinio 
elementus būtų lengviau klasifikuoti (planuojant, 
rengiant metodinę medžiagą, vertinant, publikuojant 
elektroninėje erdvėje ir pan.).



Geografinis ugdymas: nuo žinių kompetencijų link

Tikslas:

Siekiama, kad pagrindinėje mokykloje mokiniai:

• įgytų supratimą apie žmonių gyvenimą demokratinėje visuomenėje, istorinį ir 
kultūrinį žmonijos ir lietuvių tautos palikimą, gamtos ir žmogaus savitarpio 
ryšius; 

• kad išsiugdytų gebėjimus aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, bendrauti ir 
bendradarbiauti, siekti įgyvendinti jiems ir visuomenei svarbius tikslus; 

• kad ugdytųsi tautinę ir pilietinę savimonę, grindžiamą demokratinėmis ir 
kultūrinėmis tautos vertybėmis.



Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas

• Mokymasis mokytis

• Komunikavimas

• Darnus vystymasis

• Sveikata ir gyvenimo įgūdžiai 

• Kultūrinis sąmoningumas

Įgyvendinama per visų dalykų pamokas, neformalaus 
ugdymo  veikloje, mokyklos bendruomenės renginiuose.



Laukiami rezultatai

Mokinys, mokydamasis pagal Bendrąsias 
programas, tampa:

1. pasitikintis savimi;  

2. bendraujantis ir bendradarbiaujantis;

3. pasirengęs mokytis visą gyvenimą; 

4. aktyvus – dalyvauja bendruomenės gyvenime, 
prisideda prie Lietuvos, Europos  ir pasaulio 
kultūros ir gamtinės aplinkos puoselėjimo.



Vidurinis ugdymas 

Geografijos programą sudaro du kursai: bendrasis ir 
išplėstinis.



Valstybinių brandos egzaminų užduotys

Kuria kryptimi nuo Šilutės miesto yra durpynų? Farerai – tai Danijai priklausantis 18 salų salynas Atlanto 
vandenyne. Kuria kryptimi reikėtų skristi lėktuvu iš 
Kopenhagos, norint pasiekti Farerų salas? 



Globalizacijos kryptis: procesai, iššūkiai ir siekiai

Iššūkiai Siekiai

Tolerancija 

Taika

Darnus gyvenamosios erdvės tvarkymas

Tvari ekonomika

Spartus gyventojų skaičiaus 
didėjimas

Globaliniai aplinkos 
pokyčiai visame pasaulyje

Socialinė ir ekonominė 
nelygybė

Spartus gamtos išteklių 
mažėjimas

Žmonių 
judėjimas

Informacijos 
srautai

Naujos 
technologijos ir 
komunikacijos

Gamyba ir 
prekyba

Pinigų srautai ir 
kapitalo 
judėjimas

Tarpkultūriniai 
vaizdiniai ir idėjų 
judėjimas



Senoji ir naujoji karta XXI amžiuje: kintantis ugdymo peizažas

Pokyčiai švietimo srityje yra nuolatinis ir sudėtingas procesas, kuriam įtaką daro sparti globalizacija, 
kintančios ekonominės, socialinės ir politinės sąlygos, sparti informacinių ir komunikacinių 
technologijų plėtra.



Darnaus vystymosi tikslai iki 2030 metų 
(Jungtinių tautų valstybių vadovų susitikimas, Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030, 2015, 

rugsėjo 25d.)

• Kovoti su skurdu, kelti gyvenimo 
lygį ir žmonių gerovę
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Apsaugoti gamtą
• Apsaugoti gamtą • Plėtoti infrastruktūrą, didinti 

prieinamumą prie išteklių

Lietuvos pažangos strategija  „Lietuva 2030“



Ką pataria tarptautiniai ekspertai?
(OECD, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija)

• Ankstinti privalomo mokymosi pradžią

• Ilginti mokymosi laiką 

• Didinti mokymosi pagalbą nepalankiose socialinėse 
ekonominėse sąlygose gyvenantiems vaikams

• Daugiau dėmesio skirti pasiekimų atotrūkio tarp 
berniukų ir mergaičių mažinimui

• Naudoti vertinimo duomenis ugdymo kokybei gerinti

• Vertinti kompetencijas

• Sukurti ir visose mokyklose diegti  validžią ir patikimą 
mokinių  pasiekimų vertinimo sistemą



Geros mokyklos koncepcija (2015) –
mokyklos raidos orientyras, brėžiantis,
kokie mokyklos bruožai laikomi vertingais
šalyje

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programų aprašo (2015)
nuostatos formuoja bendrojo ugdymo kaitos
kryptis. Tai taip pat susitarimai ir principai,
kaip kuriamas, atnaujinamas ir
įgyvendinamas ugdymo turinys



Gairėse nustatomos pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo Bendrųjų 
programų pokyčių sritys, 

apimant tikslus, ugdymosi 
rezultatus (kompetencijas), 
mokymosi turinį, mokinių 
pasiekimų vertinimo kaitą.

2019



Ugdymo rezultatai 

Ugdymo rezultatas – nuolat besimokantis, 
sąmoningai ir atsakingai veikiantis jaunas žmogus, 
kuriantis asmeninę ir visuomeninę gerovę tiek 
savarankiškai, tiek kartu su kitais

Geros mokyklos koncepcijoje rezultatai 
traktuojami ne vien kaip formalūs akademiniai 
(egzaminų, testų) pasiekimai. Išskiriamos kelios 
rezultatų rūšys: asmenybės branda, pasiekimai ir 
pažanga

Gairėse – (Apraše) ugdymo(si) rezultatai –
nuosekliai įgyjamos dvasinę, intelektinę ir fizinę 
asmens brandą rodančios kompetencijos. 



Geografijos BP projektas, 2020

Projektą rengia:

Dr. Zigmas Kairaitis

Dr. Arūnas Bukantis

Rytas Šalna 

Angelė Pakamorienė

Dr. Laima Railienė

Asta Rutkienė 

Lina Barauskienė



Tikslas 

2008 m. 

• Plėtoti mokinių geografinį pasaulėvaizdį, skatinti domėtis savo ir kitų šalių 
gamtos bei visuomenės įvairove, plėsti geografijos žinias ir supratimą, 
padėti ugdytis socialinę kompetenciją.

• Plėtoti mokinių geografinį pasaulėvaizdį, grįstą gamtos ir socialinių mokslų 
žiniomis jų sąryšingumu bei šiuolaikinėmis tyrimų technologijomis, siekiant 
ugdyti vientisą pasaulio sampratą ir vaizdinį, formuoti darnaus vystymosi 
nuostatas, skatinti pagarbą skirtingoms kultūroms, kompetentingai ir 
atsakingai dalyvauti visuomenės gyvenime.

2020 m. 



2008 m.

Siekdami geografijos dalyko tikslo, mokiniai: 
1. plėtoja savo prigimtinį smalsumą, vaizduotę ir norą pažinti 

pasaulį;

2. mokosi orientuotis gamtinėje ir visuomeninėje aplinkoje, 
naudoja kartografijos kūrinius ir geografines informacines 
sistemas (GIS), kaip patikimus informacinius šaltinius;

3. domisi ir gilina erdvinį supratimą apie savo gyvenamą 
vietą, Lietuvą, Europą ir pasaulį nuo lokalaus iki globalaus 
lygmens;

4. renka ir analizuoja įvairiuose informaciniuose šaltiniuose 
pateiktą geografinę informaciją, ją kritiškai  vertina ir 
įvairiais būdais  pateikia;

5. geba tinkamai vartoti geografijos  sąvokas ir vietovardžius, 
taiko įgytas geografijos žinias ir gebėjimus;

6. laikosi kasdieniame gyvenime darnaus vystymosi principų 
prisiimdamas asmeninę atsakomybę;

7. ugdosi pagarbos jausmą pasaulio kultūroms ir  žmonių 
gyvensenai;

8. geba kompetentingai ir kūrybingai atlikti geografinius  
tyrimus bei pateikti duomenimis grįstas išvadas.

Siekdami geografijos dalyko tikslo, 
mokiniai: 

1. mokosi orientuotis gamtinėje ir 
visuomeninėje aplinkoje, naudoja 
kartografijos kūrinius kaip patikimus 
informacinius šaltinius;

2. renka ir analizuoja įvairiuose 
informaciniuose šaltiniuose pateikiamą 
informaciją, kritiškai ją vertina;

3. domisi Lietuvos, kitų šalių gamtos ir 
visuomenės įvairove;

4. įvairia geografine veikla aktyviai tiria 
savo ir kitų kraštų gamtinę ir 
visuomeninę aplinką, susipažįsta su ja. 

2020 m.

Uždaviniai



2020 m.
1. Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje:

1.1. Orientavimasis erdvėje
1.2. Orientavimasis kartografiniuose kūriniuose
1.3. Geografinės padėties nustatymas

2.  Gamtinės ir visuomeninės geografijos sistemų pažinimas:
2.1. Gamtinių sistemų  nagrinėjimas
2.2. Visuomeninių sistemų nagrinėjimas
2.3. Gamtinių ir visuomeninių sistemų  sąryšingumo nagrinėjimas

3. Pasaulio geografinis pažinimas:
3.1. Pasaulio šalių, regionų, vietovių gamtinių ir visuomeninių  bruožų 

nagrinėjimas
3.2. Pasaulio šalių, regionų, vietovių kaitos laike ir erdvėje nagrinėjimas
3.3. Pasaulio šalių, regionų, vietovių bruožų ir ypatumų  erdvinės raiškos 

aiškinimas (interpretavimas) 

4. Geografinių tyrimų gebėjimai:
4.1. Geografinių klausimų kėlimas 
4.2. Geografinės informacijos paieška ir atranka 
4.3. Geografinės informacijos tvarkymas ir  pateikimas 
4.4. Geografinės informacijos analizavimas ir interpretavimas 
4.5. Atsakymas į geografinius klausimus ir išvadų formulavimas 

Pasiekimų sritys ir posričiai

2008 m. 

1. Orientavimasis erdvėje ir 
žemėlapyje
2. Geografinės informacijos 
skaitymas
3. Regionų pažinimo raiška 
4. Aplinkos pažinimas ir tyrimai



Pasiekimų raida

1-2 mokymosi metai 3-4 mokymosi metai 5-6 mokymosi metai 7-8 mokymosi metai 9-10 mokymosi metai

1. Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
1.1 Orientavimasis erdvėje
1.2 Orientavimasis kartografiniuose kūriniuose
1.3 Geografinės padėties nustatymas
1.1 Mokytojui padedant orientuotis 
realioje erdvėje ir artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje.

1.1 Remiantis aplinkos požymiais, 
naudojantis savo pasirinktomis ir 
mokytojo rekomenduojamomis 
priemonėmis, orientuotis pažįstamoje 
aplinkoje ir vietovėje.

1.1 Parinkti ir derinti įvairias priemones, 
įskaitant elementarius ir skaitmeninius 
kartografinius šaltinius, orientavimuisi 
pažįstamoje aplinkoje ir 
vietovėje. Paaiškinti erdvinius ryšius tarp 
objektų, taikyti pagrindines topografinės 
orientacijos žinias regiono ir globalioje 
geografinėse erdvėse.

1.1 Pasirinkti, derinti ir taikyti 
kompleksines priemones, įskaitant GPS 
bei kartografinius šaltinius, 
savarankiškam orientavimuisi 
įprastoje aplinkoje ir vietovėje. Nustatyti 
laiko juostų / zonų santykį su pasauliniu 
koordinuotuoju laiku.

1.1 Tikslingai naudoti GIS ir GPS 
technologijas, kartografinius šaltinius 
savarankiškam orientavimuisi 
nepažįstamoje aplinkoje ir vietovėje.
Gebėti įtraukti geografinius faktus ir 
objektus į erdvines sistemas ir nustatyti 
tarp jų egzistuojančius erdvinius ryšius.

1.2 Elementariai orientuojasi realioje 
erdvėje, apibūdinti pažįstamą vietovę 
pagal judėjimo maršrutą.

1.2 Elementariai orientuotis artimiausioje 
aplinkoje, vietovės plane, Lietuvos 
žemėlapyje ir gaublyje, geba įvardyti 
juose esančią bendriausią gamtinių ir 
visuomeninių objektų ir reiškinių 
informaciją.

1.2 Orientuotis įvairaus mastelio bei 
tematikos žemėlapiuose ir gaublyje,
naudoti kartografinį žodyną, nusakyti 
kartografiniuose šaltiniuose esančią 
gamtinių ir visuomeninių objektų bei 
reiškinių informaciją.

1.2 Analizuoti ir lyginti įprastuose 
kartografiniuose šaltiniuose simboliais 
išreiktą gamtinių ir visuomeninių objektų 
ir reiškinių informaciją.

1.2 Analizuoti, interpretuoti ir kritiškai 
vertinti kartografinių kūrinių informacijos 
patikimumą,
tikslingai ir kūrybiškai naudoti GIS 
technologijas, kartografinius simbolius 
kurdami topografinius eskizus ir 
paprastus žemėlapius.

1.3 Nurodyti savo gyvenamosios vietos 
adresą.

1.3 Lietuvos žemėlapyje rasti ir parodyti 
svarbiausius geografinius objektus, 
pasaulio žemėlapyje – žemynus ir 
vandenynus.

1.3 Įvairaus mastelio žemėlapiuose ir 
gaublyje remiantis geografinio tinklo 
elementais apibūdinti geografinių 
objektų padėtį, padedant mokytojui, 
nustatyti geografines koordinates.

1.3 Įvairaus mastelio žemėlapiuose, 
remiantis geografinio tinklo elementais 
bei skaitmenine kartografine informacija 
nustatyti geografinių objektų padėtį, 
palyginti įvairių objektų padėties 
ypatumus, nurodyti elementarius kelis jų 
skirtumus.

1.3 Geografinės padėties nustatymui 
kūrybiškai pasirinkti įvairius geografinės 
informacijos šaltinius, įskaitant ortofoto
ir kosmines nuotraukas, naudoti GIS 
technologijas bei nustatyti objektų 
gamtinę, ekonominę ir geopolitinę 
geografinę padėtį, analizuoti, 
interpretuoti ir kritiškai vertina jos 
ypatumus.



Geografijos mokymosi turinys 6-10 klasėje

6 klasė 7 klasė 8 klasė 9 klasė 10 klasė
• Įvadas į geografiją • Orientavimasis • Orientavimasis 

kartografinėje informacijoje

• Pasaulio politinis žemėlapis 

ir išsivystymo skirtumai

• Lietuvos ir pasaulio 

ekonomika

• Orientavimasis • Europos politinis žemėlapis 

ir gyventojai

• Pasaulio ir Lietuvos klimatas • Lietuvos ir pasaulio 

gyventojai

• Globalizacijos procesai

• Planeta Žemė • Europos gamtos ypatumai • Geografinės zonos ir jų 

aplinkos ūkinis naudojimas

• Urbanizacija Lietuvoje ir 

pasaulyje

• Pasaulio kultūrų ir religijų 

geografija

• Atmosfera ir orai • Ūkinė veikla Europoje • JAV, Kinijos ir  Rusijos 

valstybių bei Lotynų 

Amerikos, Užsacharės

Afrikos, Azijos–Ramiojo 

vandenyno regionų apžvalga

• Gamtos ištekliai ir darnus jų 

naudojimas

• Valstybės ir gyventojai, 

Lietuva Europoje

• Išsivystymo skirtumai 

pasaulyje, globalizacija, 

darnusis vystymasis

• Klimato kaita ir klimato 

apsauga

• Lietuvos kraštovaizdžiai • Žemės sandara ir vidinės 

jėgos

• Kaimas ir miestas

• Žmonių ūkinė veikla

Mokymosi turinio apimtys pateikiamos išskiriant privalomą dalyko turinį (apie 70 
procentų). Pasirenkamą turinį (apie 30 procentų) pasirenka mokytojas atsižvelgdamas į 

mokinių galimybes ir derindamas su kitais mokytojais.



„JĖGŲ LAUKAS“ analizė 

Realios situacijos

Inovacijos 

Netradicinės aplinkos 

Išoriniai veiksniai: politika, ekonomika 

Karjera 

Entuziazmas

Varomoji jėga Stabdančioji jėga

Mokymosi laiko ir formų organizavimas

Mokytojo Bendrųjų programų „žinojimas“

Pokyčių baimė, nenoras 

Pedagogų pasirengimas, kvalifikacija  

Mokymo ir mokymosi priemonės 

Bendradarbiavimo stoka

Pa
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V. Obrazcovas. Kūrybinis problemų sprendimas. 2012



Geografinis švietimas (Geo-Education. National Geographic 2019)

„National Geographic“ apibūdina geo 
edukaciją. Gerai suplanuotas
išsilavinimas suteikia jauniems
žmonėms esminį supratimą apie tai, 
kaip žmogaus ir gamtos pasauliai
veikia vietiniu, regioniniu ir pasauliniu
mastu.

Geografinis išprusimas šiuolaikiniame
pasaulyje suteikia žinių ir įgūdžių, 
kurių reikia norint priimti svarbius
sprendimus asmeniniame, 
profesiniame ir pilietiniame gyvenime.



Geografija – švietimo sudedamoji dalis

Geografinis ugdymas apima tiek 
mokymąsi mokykloje, tiek už 
mokyklos ribų vadovaujantis 
patirtimi tiek žmonių, tiek 
gamtos pasaulyje.

Sėkmingas geografinis ugdymas suteikia 
mokiniams supratimo, požiūrio ir gebėjimų 
derinį, kurių jiems reikės visą gyvenimą.

(National Geographic 2019)



Geografinis ugdymas paruošia: 

• kaip gyventi ir bendrauti su kitais mūsų 

sudėtingame, šiuolaikiniame pasaulyje;

• priimti svarbius sprendimus gyvenime dėl 
išteklių ir sistemų, juos taupiai ir racionaliai 
naudojant;

• spręsti iššūkius, su kuriais susidursime 

pilietiniame gyvenime, nes mūsų visuomenė 

(ne)kovoja su globalizacija, kariniais konfliktais, 

bendruomenės plėtra, grėsmėmis aplinkai, 

gamtos išteklių eikvojimu ir kitais klausimais.

• gebėti samprotauti apie veiksmų pasekmes 

mūsų vientisame pasaulyje.



Geografinė švietimo svarba – mokiniams ir
visuomenei

• Žvelgiant iš kiekvieno besimokančiojo perspektyvos, 
geografinis raštingumas yra labai svarbus pasirengimas karjerai 
šiuolaikinėse darbo vietose, kurios tampa daugiakalbės ir 
daugiatautės, kur tiekimo grandinės, gamybos įrenginiai ir kitos 
rinkos yra pasaulinės, o tvari verslo praktika yra raktas į racionalų 
išteklių naudojimą. 

• Žvelgiant iš mūsų visuomenės perspektyvos, norint išlaikyti 
mūsų ekonominį konkurencingumą, apsaugoti nacionalinį saugumą, 
išsaugoti gamtos išteklius ir išsaugoti gyvenimo kokybę vietos 
bendruomenėse, būtina susiteikti į geografinį raštingumą, kuris gali 
būti technologinis, gamtinis, socialinis,... ar energetinis.



PVZ., Lietuvos energetinio kraštovaizdžio kaita ir piliečių 
energetinio raštingumo poreikis 

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

• 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.
• Politinė energetikos darbotvarkė ir piliečių dalyvavimas (Referendumas dėl naujos 

atominės elektrinės statybų (2012). Astravo atominė elektrinė.



Pvz. gamtinis geografinis raštingumas
Aplankyk savo Aukštoją

Aukščiausios Lietuvos savivaldybių vietos 
interaktyviame žemėlapyje



Aukščiausios savivaldybių vietos

Kviečiame surasti ir 
aplankyti 
aukščiausią savo 
savivaldybės vietą.

Aukštojo atradėjo, dr. 
Rimanto Krupicko
idėjų – keliauti, atrasti, 
pažinti – populiarinimui.

http://bit.do/reljefo-taskai

http://bit.do/reljefo-taskai


Aplankyk Aukštoją jau rytoj – spalio 24 d. 
Susitinkame 11 val. ant aukščiausios Lietuvos kalvos

• Atrask savo savivaldybės 
„aukštojus“ įvairiais metų 
laikais, dalinkitės 
nuotraukomis ir 
patyrimais.

• Sukraukime virtualius 
bokštelius ant aukščiausių 
Lietuvos vietų. 



Dėkojame ir kviečiame Geografų alėja 
„keliauti“ drauge


