
GIS TYRIMO ORGANIZAVIMAS 

Įvadas. GIS technologijų naudojimo tikslingumas 

Geografinės informacinės sistemos - GIS atspindi šiuolaikinės mokyklos, mokytojo, mokinio poreikius 

derinti mokymą(-si) klasėje, aplinkoje, namuose, integruoti pamokas, pritaikant  išmanias technologijas. 

• GIS metodai dera su probleminio, patyriminio mokymo organizavimo principais.  

• Mokiniai ieško, renka, tyrinėja patikimus duomenis pasirinkta tema (sprendžiamos problemos), 

praturtina duomenimis skaitmeninį žemėlapį, atlieka išsamią duomenų analizę.  

• Problemų sprendimas pasitelkiant GIS žadina erdvinį vietos, regiono, pasaulio suvokimą, skatina 

kritinį mąstymą. GIS leidžia mokiniams susidurti ir spręsti uždavinius, su kuriais tvarkosi daugelio 

sričių specialistai kasdien. 

• GIS metodai ir technologijos padeda suprasti tarpdisciplininius reiškinius ir spręsti ne siauros 

temos, o realias, gyvenimiškas problemas, situacijas, išeinančias už vieno dalyko ribų. 

Kas yra GIS 

Youtube filmukai (anglų kalba), paaiškinantys ir iliustruojantys GIS. 

The Whys of Where: A TEDxVail Talk  

https://www.youtube.com/watch?v=PjA8y-MioM0 

https://www.youtube.com/watch?v=USZtsvEnP1A 

https://www.youtube.com/watch?v=sh1-9xMZIfQ 

 

Kaip susiję GIS ir mokykla 

Ką veikiame su GIS mokykloje https://www.youtube.com/watch?v=azBMjsh42b0  

ArcGIS Online Lietuvos mokykloms https://www.gismokykla.lt/paskyra-mokyklai-2/  

GIS duomenų rinkimas https://youtu.be/fI28e801ddQ  

Analizuojame GIS duomenis https://youtu.be/VDvosaXsLq0  

 

GIS tyrimo organizavimas 

Užduotis / problema: ar Lietuva gali apsirūpinti energija pati? 

Situacijos analizė: 

1. GIS duomenys, aprašomoji informacija apie: 

a. Atominę energetiką Europoje 

b. Atsinaujinančią energetiką Europoje 

c. Ką turime Lietuvoje 
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Pasižvalgyti, kokių duomenų galime rasti pirmame GIS duomenų šaltinyje living atlas 

https://livingatlas.arcgis.com/en/home/  

Pasaulio elektrinės https://arcg.is/0qKv5W 

Kauno marių dugno šimtmečio istorija (Valdas Urbanavičius, Kauno kolegija) 

https://kaunokolegija.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c55688a269934e1f95d90be

e099467c5  

Žalioji energetika Lietuvoje (Ignas Bauža Šiaulių Jovaro progimnazija) 

https://storymaps.arcgis.com/stories/0c845191fe4e4134a8da9839e79972c0  

 

GIS kaip duomenų rinkimo, vizualizacijos priemonė: 

Panaudojus sukurtą duomenų rinkimo priemonę – žymėti arti jūsų esančias AEI ( pavyzdys 

https://arcg.is/mq5PP).  

1. Interaktyvus žemėlapis  - priemonė vizualizuoti sukauptą medžiagą 

a. Žymiu žemėlapyje ir aprašau žinomus objektus  

b. Žemėlapis – pagalbinė priemonė įvertinti ir nuspręsti, kokios papildomos informacijos 

dar reikia. 

c. Žemėlapis  - pagrindas informacijos suvestinei sukurti ir diagramų pavidalu prisiatyti 

aprašomuosius duomenis https://arcg.is/1bn90r  

Pasitelkus duomenų rinkimo formą, sukurtą ArcGIS Survey123 priemonėmis, registruoti objektus 

žemėlapyje bei juos aprašyti  (pvz. Susipažinimo anketa https://arcg.is/1T0baS ) 

2. GIS duomenų rinkimas lauke, ekskursijoje: 

a. Ekskursijoje – aktyvus stebėtojas, renkantis  / tikslinantis informaciją 

b. Savo artimoje aplinkoje  - GIS anketų naudojimas ir nuomonės rinkimas 

 

Žemėlapio pasakojimas – rezultatams apibendrinti 

1. Galimybė pristatyti darbo (tyrimo, veiklos, projekto) rezultatus apjungiant interaktyvų žemėlapį 

su paaiškinamaisiais tekstais, nuotraukomis, video medžiaga, kt., 

a. Integruoja iki šiol surinktą medžiagą / interaktyvius žemėlapius, anketų duomenis 

2. Žemėlapių pasakojimų kūrimo aplinka https://storymaps.arcgis.com/. Susipažinimui – mokinių 

sukurti žemėlapio pasakojimai, pateikti žemėlapių konkursui „Mano žemėlapis Lietuvai“: 

a. Užupio Respublika (Užupio gimnazijos mokinės tyrė ir papasakojo apie savo artimąją 

aplinką – istorija, geografija, menai – viskas viename ) 

https://storymaps.arcgis.com/stories/4ac297b8eacb4e918b249103f6defc4d  

b. Kelionė po Raseinius laiku (Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos mokinė papasakojo 

savo gimtojo miesto istoriją) 

https://storymaps.arcgis.com/stories/8919bb6f4467465cb9be62696829c705 
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c. Europos žaliasis kursas Tauragės rajone (Tauragės Žalgirių gimnazijos mokinės pristato 

savivaldybės ir bendruomenių veiklas link žaliausio Lietuvos rajono) 

https://storymaps.arcgis.com/stories/84e40b7c2048442ab3d660a5629084e6  

Informacijos šaltiniai: 

Kaip paruošti žemėlapio pasakojimą https://youtu.be/iJYf0tmsBHY 

Kaip papasakoti žemėlapio istoriją https://youtu.be/C-WcrREmhAw  

Patarimai, kaip kokybiškai užbaigti žemėlapio pasakojimą (nuo 13.40 min.) 

https://youtu.be/QCpuJODGz_E  

 

 

https://storymaps.arcgis.com/stories/84e40b7c2048442ab3d660a5629084e6
https://youtu.be/iJYf0tmsBHY
https://youtu.be/C-WcrREmhAw
https://youtu.be/QCpuJODGz_E

