
 
 
 
 

Projektas “Skaitmeninio ugdymo turinio  
kūrimas ir diegimas” 

 
 
 
 

Geografijos bendrosios programos mokymosi turinio 
pristatymas 

Rytas Šalna, projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ metodininkas 

Pristatytojas: 2020 m. rugpjūtis 28 d.  

13.00-15.00 val. 

 



Iššūkiai geografijai ir kaitos poreikis 
• Mokytojų apklausos: turinys per platus, kartais neatitinka amžiaus 

tarpsnių, nepasiteisina to paties turinio kartojimas 

• Išorinė intervencija: geografijos turinio itegracija kituose mokomosiuose 
dalykuose 

• Pasaulis pamažu pereina prie kompetencijomis grįsto mokomųjų dalykų 
mokymo. 

• Atsisakoma akademiniu pagrindu struktūruoto geografijos mokymo, 
paliekant labiau sisteminį požiūrį vyresnėse klasėse.  

• Mažėja privalomo ugdymo turinio, sudarant galimybę daugiau dėmesio 
skirti mokinių pažangai ir mokytojo pasirinkimams. 30 / 70 proc.  

• Daugelyje šalių taikomas didaktinis principas nuo artimo prie tolimo.  

• Globaliniai iššūkiai pasaulyje akivaizdžiai koreguoja mokomųjų dalykų 
turinį, tuo didesnis pavojus prarasti valandas.  

 

 



Tikslas 

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. 



Pasiekimų sritys ir pasiekimai 

Nauja 
 
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 procesų ir reiškinių sąryšingumo nagrinėjimas 

3. Pasaulio šalių, teritorijų ir regionų nagrinėjimas: 
3.1 Gamtinių ir visuomeninių šalių, teritorijos ir regionų bruožų nagrinėjimas apibūdinimas 
3.2 Šalių, regionų, vietovių kaitos laike ir erdvėje nagrinėjimas atskleidimas  
3.3 Regionų bruožų ir ypatumų erdvinės raiškos aiškinimas (interpretavimas)  

4. Geografinės informacijos šaltiniai ir aplinkos tyrimai: 
4.1 Geografinės informacijos šaltinių nagrinėjimas ir interpretavimas 
4.2 Geoekologinių sistemų ir žmogaus veiklos sąryšingumo vertinimas 
4.3 Aplinkos stebėjimas ir tyrimas 

2008 m. BP (dabar esančios) 
 
1. Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje 
2. Geografinės informacijos skaitymas  
3. Regiono pažinimo raiška  
4. Aplinkos pažinimas ir tyrimai 

Programoje ugdymo turinys pateiktas koncentrais: 5–6, 7–8, 9–10 klasės. Kiekvieno koncentro turinį sudaro 
santykinai atskirtos, bet ugdymo procese integruojamos šios veiklos sritys: 
 



Mokymosi turinys, 6 klasė (projektas)  

 

 
Mokymosi turinys Esminės sąvokos 

Dalykų ryšiai 
ir integracija 

Įvadas į geografiją 
Planeta Žemė  
Atmosfera ir orai  
Valstybės ir gyventojai  
Lietuva Europoje 
Lietuvos kraštovaizdžiai  
Kaimas ir miestas 
Žmonių ūkinė veikla 

................................................

................................................

................................................

................................................
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Praktinės užduotys:  
Geografiniai tyrimai:   

,     



Mokymosi turinys, 7 klasė (projektas)  

 

 
Mokymosi turinys Esminės sąvokos 

Dalykų ryšiai 
ir integracija 

 
Orientavimasis 
Europos politinis žemėlapis ir gyventojai  
Europos gamtos ypatumai 
Ūkinė veikla Europoje 
Pasaulio ekonominiai ir socialiniai skirtumai 
Vidinės Žemės jėgos 
 

................................................

................................................

................................................

................................................
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Praktinės užduotys:  
Geografiniai tyrimai:   

,     



Mokymosi turinys, 8 klasė (projektas)  

 

 
Mokymosi turinys Esminės sąvokos 

Dalykų ryšiai 
ir integracija 

 
Pasaulio ir Lietuvos klimatas  
Geografinės zonos ir jų aplinkos ūkinis naudojimas  
Pasirinktų valstybių apžvalga (JAV, Kinijos, Indijos, 
Japonijos, Australijos, Rusijos valstybių geografiniai 
tikrovės kontekstai).  
 

................................................

................................................

................................................
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Praktinės užduotys:  
Geografiniai tyrimai:   

,     



Mokymosi turinys, 9 klasė (projektas)  

 

 
Mokymosi turinys Esminės sąvokos 

Dalykų ryšiai 
ir integracija 

 
Pasaulio politinis žemėlapis  
Išsivystymo skirtumai pasaulyje 
Lietuvos ir pasaulio gyventojų skaičiaus kaita 
Urbanizacija Lietuvoje ir pasaulyje  
Pasaulio kultūrų ir religijų geografija   
 

................................................

................................................

................................................

................................................
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Praktinės užduotys:  
Geografiniai tyrimai:   

,     



Mokymosi turinys, 10 klasė (projektas)  

 

 
Mokymosi turinys Esminės sąvokos 

Dalykų ryšiai 
ir integracija 

 
Gamtos ištekliai ir darnus jų naudojimas  
Lietuvos ir pasaulio ūkis  
Globalizacijos procesai  
....................... 
....................... 

................................................

................................................

................................................

................................................
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Praktinės užduotys:  
Geografiniai tyrimai:   

,     



 
 
 
 

Projektas “Skaitmeninio ugdymo turinio  
kūrimas ir diegimas” 

 
 
 

„Geografijos bendrosios programos atnaujinimo darbų  
ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas bei aptarimas“ 

 

Pristatytojas: 2020 m. rugpjūtis 28 d.  

13.00-15.00 val. 

 


