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Apie programą 

• Kodėl? 

• Kam?  

• Kada? 

• Kas iš to? 

 

 



Programos 
tikslas 
• Supažindinti su GIS technologijomis 

• Išbandyti ArcGIS.com sistemą atliekant 

praktines užduotis ir tyrimą 

• Įvertinti, kaip GIS technologijos gali būti 

pritaikytos klasėje aptariant šių dienų 

geopolitikos, klimato kaitos ir kt. 
aktualijas. 

 

 



Auditorija 

• Gamtamokslinių, 
socialinių, technologijų 
ir kitų dalykų mokytojai 

• Mokyklų administracija 

• Mokyklų 
bendruomenės 



GIS technologijos 

• ArcGIS.com 

• Survey123 for ArcGIS 

• ArcGIS StoryMaps 



ArcGIS.com 

• Prieinama kiekvienai mokyklai 
nemokamai 

• Lietuviška aplinka 

• Mokymo(-si) šaltiniai 
www.gismokykla.lt  

• Su ta pačia platforma studentai 
tęsia darbus universitete 

http://www.gismokykla.lt/


ArcGIS Online 

• ArcGIS žemėlapių kūrimo, erdvinių 
duomenų valdymo ir analizės sistema:  

• debesų technologija paremta erdvinių 
duomenų valdymo sistema.,  

• geografijos, istorijos, biologijos, IT žinių 
praktinis pritaikymas  

• nemokamų žemėlapių, duomenų, kitos 
erdvinės informacijos naudojimas,  

• Asmeninė prieiga mokiniui ir mokytojui,  

• Žemėlapių kūrimas organizuojant grupinį 
projektinį darbą,  

• Interneto ir mobilių geo programėlių 
naudojimas ir kūrimas,  

• Dalinimasis sukurtu turiniu.  

 



Survey123 for ArcGIS 

• paprastas ir intuityvus formomis 
pagrįstas duomenų rinkimo 
sprendimas, puikiai tinkantis lauko 
tyrimams 

 

• Duomenų analizė ArcGIS.com 
aplinkoje 

 

• Gali naudoti kiekvienas turintis  

• ArcGIS.com paskyrą 



ArcGIS StoryMaps 

• Įkvepiančių, patrauklių 
pasakojimų kūrimas, derinant 
tekstą, interaktyvius žemėlapius 
ir kitą daugialypės terpės turinį.  

 

• Mokiniai ir mokytojai jau tai 
daro! Išbandykite! 



Kada? 

• Numatyta seminaro trukmė – 16 akad. val. auditorinio darbo + 2 val. 
savarankiško darbo prieš seminarą. 

 

• Seminaro kaina – 30 Eur. 

 

• Startas: lapkričio 7 d. + lapkričio 14 d. + lapkričio 21 d. + lapkričio 28 
d. 

 

• Esant poreikiui kitas seminaras planuojamas vasario mėnesį. 

 



Kas iš to? 

Stiprinama: 

Mokytojo kūrybiškumas; 

Skaitmeninis raštingumas; 

Profesinio bendradarbiavimo kompetencijos, 
pasitelkiant geoinformacijos (GIS) technologijas; 

Praktiniai įgūdžiai, išbandant įvairius GIS taikymo 
pavyzdžius, atliekant lauko tyrimą, dalinantis 
patirtimis ir gautais rezultatais su kolegomis.  

 

 
Dalyviams, išklausiusiems seminarą, išduodamas kompetencijų tobulinimo pažymėjimas.  



REGISTRAC
IJA Į 

MOKYMUS 

Registracija internete adresu: 
https://www.fsf.vu.lt/paslaugos/neformalios-
studijos/pedagogines-studijos 

Tarp pateiktų pedagogų kompetencijų tobulinimo 
programų randate 

„GIS technologijų taikymas aplinkos pažinimui 
ir tyrimams“ ir spaudžiate registracija į seminarą. 

 

Esant neaktyviai nuorodai, ar kilus klausimams 
susisiekime: 

neringa.maciuleviciute@gf.vu.lt 
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ŽEMĖLAPIŲ KONKURSAS 

MOKYKLOMS 

   5-asis kūrybinis žemėlapių konkursas 
„Mano žemėlapis Lietuvai“ 

Mes žinome, kad galite parengti puikų žemėlapio pasakojimą! 

Svarbios konkurso detalės: 

• Parengtų konkursinių darbų lauksime iki 2020 vasario 14 d. 

• Konkurso laureatus skelbsime 2020 kovo 2-10 d. 

• Kilus organizaciniams neaiškumams 

ir techniniams klausimams, kreipkitės gismokykla@hnit-baltic.lt 

https://storymaps.arcgis.com/stories/75acc328770b452dbd192df
53bf88610 

Visą informaciją rasite čia: 
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