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TURINYS

• Įvadas. GIS technologijų naudojimo tikslingumas

• GIS tyrimo organizavimas
• Hipotezė / problema

• Situacijos analizė

• GIS – duomenų rinkimo priemonė

• Analizė pasitelkus interaktyvų žemėlapį ir GIS įrankius

• Žemėlapio pasakojimas – rezultatams apibendrinti



GIS?

Geografinė informacinė 
sistema – GIS, atspindi 
šiuolaikinės mokyklos, 
mokytojo, mokinio poreikius 
derinti mokymą(-si) klasėje, 
aplinkoje, namuose, 
integruoti pamokas, pritaikant  
išmanias technologijas

GIS = KAS YRA KUR



GIS = KODĖL ČIA?

• GIS metodai dera su probleminio, patyriminio, 

tyrinėjimais grįsto ugdymo organizavimo principais. 

• Problemų sprendimas pasitelkiant GIS žadina erdvinį 

vietos, regiono, pasaulio suvokimą, skatina kritinį 

mąstymą. 

• Mokiniai ieško, renka, analizuoja patikimus duomenis 

pasirinkta tema (sprendžiamos problemos), praturtina 

duomenimis skaitmeninį žemėlapį, atlieka išsamią 

duomenų analizę. 

• 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.



ARCGIS ONLINE - INTERAKTYVIŲ 
ŽEMĖLAPIŲ IR BENDRADARBIAVIMO SISTEMA

• ArcGIS Online  
(www.arcgis.com) veikia 
debesyje.

• ArcGIS Online naudojimui 
reikalinga tik Interneto nar-
šyklė ir patikimas interneto
ryšys.

• ArcGIS Online veikia 
asmeniniuose 
kompiuteriuose, išmaniuose 
įrenginiuose.

• ArcGIS Online gamintojas 
(Esri) rūpinasi nuolatiniu 
tobulinimu, užtikrina techninę 
pagalbą.

Infografikai

Žemėlapių
pasakojimai

Žemėlapiai

Analitinės
aplikacijos

Programėlės 
darbui lauke

ArcGIS Online  paskyra 
mokyklai

Geoduomenys

http://www.arcgis.com/


ARCGIS ONLINE MOKYKLOJE

• Mokyklos paskyros 
(www.arcgis.com) naudotojai 
(mokytojai, mokiniai, 
administracija) naudoja
asmeninius prisijungimus.

• Galimybė turėti asmeninį turinį.

• Galimybė organizuoti darbą 
grupėse.

• Galimybė padėti, įtraukti, dalintis.

Ieškoti 
geoduomenų, 

geoinformacijos

Kurti žemėlapius

Pateikti rezultatus: kurti 
žemėlapio pasakojimus, 

aplikacijas

Rinkti, kurti 
geoduomenis

Dalintis kūriniais

Analizuoti, daryti 
išvadas: kur, kodėl?

http://bit.do/gismokyklos

http://www.arcgis.com/
http://bit.do/gismokyklos


SUSIPAŽINKIME!
https://arcg.is/1T0baS

https://arcg.is/1T0baS


GIS TYRIMO ORGANIZAVIMAS

Ar Lietuva gali pati 

apsirūpinti 

energija?

Situacijos analizė. 

Esami duomenys. 

Europa, Lietuva

Renkame 

informaciją, 

duomenis, 
kuriame žemėlapįDarome išvadas, 

apibendriname, 

viešiname



SITUACIJOS 
ANALIZĖ

GIS duomenys, aprašomoji 
informacija apie:

• Energetiką pasaulyje

• Atsinaujinančią energetiką 
Europoje

• Ką turime Lietuvoje?



GIS DUOMENYS GYVAJAME ATLASE

• GIS duomenų portalas –
Gyvasis pasaulio atlasas 

Pasaulio elektrinių 

žemėlapis 
https://arcg.is/0qKv5W

https://livingatlas.arcgis.com/en/home/
https://arcg.is/0qKv5W


GIS DUOMENYS APIE ENERGETIKĄ LIETUVOJE

• Kauno marių dugno 
šimtmečio istorija – Kauno 
kolegijos dėstytojo Valdo 
Urbanavičiaus žemėlapio 
pasakojimas

• Žalioji hidroenergetika - Šiaulių 
Jovaro progimnazijos mokinio 
Igno Baužos žemėlapio 
pasakojimas

https://kaunokolegija.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c55688a269934e1f95d90bee099467c5
https://storymaps.arcgis.com/stories/0c845191fe4e4134a8da9839e79972c0


GIS DUOMENŲ 
RINKIMAS (1)

ArcGIS Survey123 - paprastas, 
anketa paremtas duomenų rinkimo 
sprendimas:

• Sukuriame vieną duomenų rinkimo 
priemonę, pasidaliname su tyrimo 
grupe (interneto nuoroda);

• Fiksuojame objekto padėtį, 
renkame kitus papildančius 
duomenis muziejuje, ekskursijoje, 
namuose. 

• Drauge sukuriame naują duomenų 
sluoksnį.

• Duomenis naudojame žemėlapyje, 
žemėlapio pasakojime, kt. 



ARCGIS SURVEY 123 (DEMO)



GIS DUOMENŲ 
RINKIMAS (2)

Duomenų sluoksnio kūrimas 
pasitelkus ArcGIS Online priemones:

• Sukuriame vieną tuščią duomenų 
sluoksnį;

• Įtraukiame jį į skaitmeninį žemėlapį;

• Pasidaliname žemėlapio nuoroda 
su tyrimo grupe;

• Renkame geoduomenis, pildome 
aprašomąją informaciją.

• Sukurtą žemėlapį naudojame 
žemėlapio pasakojime, kitose 
aplikacijose. 



PRAKTINĖ UŽDUOTIS

Tikslas – pasitelkus ArcGIS Online geoobjektų žymėjimo žemėlapyje 
priemones, sukurti mokymų dalyvių bendrą Atsinaujinančių 
energijos šaltinių Lietuvoje žemėlapį.

• Atverti interneto naršyklėje skaitmeninį žemėlapį 
https://arcg.is/mq5PP

• Pažymėti žemėlapį arčiausiai jūsų gyvenamosios vietos esantį 
atsinaujinantį energijos šaltinį (vandens, vėjo, saulės elektrinę)

• Užpildyti objekto aprašą – nurodyti elektrinės tipą, pavadinimą, 
būseną

• Rezultatas: interaktyvus žemėlapis.

https://arcg.is/mq5PP


PRAKTINĖ UŽDUOTIS

Veiksmai žemėlapyje



INTERAKTYVUS 
ŽEMĖLAPIS

• Geoduomenų rinkinys,

• Sukauptos medžiagos 
koncentratas

• Paprasta dalintis (interneto 
nuoroda)

• Priemonė naudojimui pamokose

• Įrankis temos vystymui, tolimesnėm 
veikloms (analizei, duomenų 
pildymui)

• Gali būti praturtintas kitais 
duomenų sluoksniais



ŽEMĖLAPIO 
PASAKOJIMAS
https://storymaps.arcgis.com/sto
ries

https://storymaps.arcgis.com/stories


ŽEMĖLAPIO 
PASAKOJIMAS

• Galimybė pristatyti darbo (tyrimo, 
veiklos, projekto) rezultatus. 

• Tai priemonė interneto naršyklėje, 
leidžianti sujungti žemėlapius, 
nuotraukas ir vaizdo įrašus bei 
tekstą į informatyvų ir įkvepiantį 
pasakojimą.

• Galima naudoti turint mokyklos 
ArcGIS Online paskyrą

• Žemėlapio pasakojimus gali kurti 
mokiniai ir mokytojai

• Įmanoma, įtraukia (žemėlapių 
konkursas „Mano žemėlapis 
Lietuvai“)

https://konkursas.gismokykla.lt/


ŽEMĖLAPIO PASAKOJIMO KŪRIMAS

• Žemėlapio 
pasakojimo 
kūrimas 
organizuojamas 
pasitelkus 
šiuolaikines 
dizaino bei turinio 
pildymo vedlio 
priemones. 
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ŽEMĖLAPIO PASAKOJIMO ELEMENTAI (1)

21

• Aprašymai (tekstiniai blokai),

• Nuotraukos, schemos, kt.,

• Pasirinktas iš turinio (arba 
ArcGIS Online) žemėlapis.



ŽEMĖLAPIO PASAKOJIMO ELEMENTAI (2)

• „Paprastasis“ žemėlapis –
pažymėti konkrečią vietą, 
apibrėžti tyrimo teritoriją – labiau 
iliustracija nei kartografinis kūrinys.

• Daugialypės terpės elementai –
skaidrių demonstravimo, kelių 
žemėlapių peržiūros, žemėlapių 
turas.

• Įterptas blokas (angl. add 
embed) – interneto turinio 
įtraukimas.
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ŽEMĖLAPIO PASAKOJIMO DIZAINAS

• Titulinio puslapio 
apipavidalinimas,

• Tema (spalvų, šriftų 
biblioteka),

• Savęs ir turinio 
identifikavimas  - logotipai, 
autoriai, nuosavybė, 
naudojimo sąlygos.
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ŽEMĖLAPIO 
PASAKOJIMUS 
KURIA 
MOKINIAI

• Užupio Respublika (Užupio gimnazijos mokinės 
tyrė ir papasakojo apie savo artimąją aplinką 
– istorija, geografija, menai – viskas viename ) 
https://storymaps.arcgis.com/stories/4ac297b
8eacb4e918b249103f6defc4d

• Kelionė po Raseinius laiku (Prezidento Jono 
Žemaičio gimnazijos mokinė papasakojo savo 
gimtojo miesto istoriją) 
https://storymaps.arcgis.com/stories/8919bb6
f4467465cb9be62696829c705

• Europos žaliasis kursas Tauragės rajone 
(Tauragės Žalgirių gimnazijos mokinės pristato 
savivaldybės ir bendruomenių veiklas link 
žaliausio Lietuvos rajono) 
https://storymaps.arcgis.com/stories/84e40b7
c2048442ab3d660a5629084e6

https://storymaps.arcgis.com/stories/4ac297b8eacb4e918b249103f6defc4d
https://storymaps.arcgis.com/stories/8919bb6f4467465cb9be62696829c705
https://storymaps.arcgis.com/stories/84e40b7c2048442ab3d660a5629084e6


KAIP SUKURTI GERĄ ŽEMĖLAPIO PASAKOJIMĄ

• Nuo pat pradžių „griebk jautį už ragų“ – pavadinimas, ir antraštės apipavidalinimas 
turi „užkabinti“ skaitytoją,

• Pristatykite save ir/arba kūrybinę grupę,

• Pasakojimo ritmas. Pasikartojantys elementai, vienodas elementų išdėstymas 
skyriuose skatina neprarasti dėmesio, nenukrypti nuo pagrindinės idėjos,

• Visi naudojami elementai turi jungtis į visumą – papasakoti istoriją,

• Tikrinkite (testuokite), kaip žemėlapio pasakojimas atrodo skirtingo dydžio ekranuose 
(kompiuteriuose, planšetėse, telefonų ekranuose),

• Nuo apžvalgos iki esmės ar atvirkščiai, nuo stambaus mastelio iki smulkaus,

• Žemėlapiai (interaktyvūs, statiniai) yra pagrindas,

• Svarbiau kokybė, ne kiekybė (geriau glaustas ir tikslus pasakojimas nei ilga......as),

• Užduokite namų darbų – įkvėpti pasakojimo, pasirengę veikti!



APIBENDRINKIME

• GIS draugiškai sąveikauja su visais 
dalykais, tyrinėjimais grįsto ugdymo 
metodais

• Savo tyrimui pasirinkite tą GIS dalį, kuri 
geriausiai atitinka jūsų poreikius:
• Duomenų rinkimą pasitelkus ArcGIS 

Survey123

• Grupinį darbą ir bendro žemėlapio kūrimą

• Žemėlapio pasakojimą

• Visą mokymuose aptartą rinkinį

• GIS tyrimui reikalingi:
• ArcGIS Online paskyra mokyklai

• Noras išbandyti naujoves

• Leisti sau kažko nežinoti

• GIS metodų ir priemonių taikymas 
nuotolinio mokymo metu – labai tinka.

Pabandom GIS tyrimą / tyrimą su 
GIS?



GIS 
IR 

ŽEMĖLAPIO PASAKOJIMAS

Dr. Jurgita Rimkuvienė
Jurgita.rimkuviene@outlook.com

869980695
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