
Kuo naudinga GIS mokykla?

Ernesta Asanavičienė

GIS mokyklos kuratorė / easanaviciene@hnit-baltic.lt







Geografinės 
informacinės sistemos 
ugdo analitinį mąstymą 

ir kūrybiškumą

Žemėlapiai padeda 
pamatyti daugiau, o 

pamokos būna 
įdomios 

222 mokyklos
naudoja ArcGIS Online

Mes tikime GIS, 
kaip ateities
technologija





GIS mokyklos veikla 
apima:

ArcGIS mokymai, 
instrukcijos,

pagalba

Esri jaunojo mokslininko 
konkursas, mokyklų 

konkursas „Mano
žemėlapis Lietuvai” 

GIS stovykla



GIS mokykla –
visiems, kurie

moko(si) su GIS
puslapis, pagalba, projektas, 

visuomeninė veikla

www.gismokykla.lt

http://www.gismokykla.lt/




https://arnofiva.github.io/world-sizes/

Įrankiai pamokoms
Atnaujinamas turinys GIS mokyklos puslapyje:

Šalių dydžių palyginimo programėlė Įvairūs 3D atlasai

https://arnofiva.github.io/world-sizes/


GIS mokykla facebook‘e

Tokio tipo žaidimus galite susikurti patys savo mokyklos, 
miestelio ar Lietuvos teritorijoje su ArcGIS Online



• Vyksta 8 metus iš eilės

• 1-12 kl. mokiniai kuria žemėlapių pasakojimus 
(ArcGIS StoryMaps) naudodami ArcGIS 

Online programinę įrangą

• Dvi darbų kategorijos: asmeniniai žemėlapių 
pasakojimai arba mokyklos projektas.

• Pavasarį – geriausiųjų apdovanojimai.

• Geriausiems žemėlapių kūrėjams – vasaros 
stovykla!

• Konkurso draugai:

Žemėlapių konkursas
moksleiviams



Kas tas žemėlapio 
pasakojimas?

Žemėlapio pasakojimas (angl. ArcGIS 
StoryMaps) - tai interaktyvus skaitmeninis 
žemėlapis, sudarytas iš žemėlapių, teksto, 

nuotraukų, video ir kitų elementų 
įdomiam istorijos papasakojimui, 

kuriamas per debesyje veikiančią ir GIS 
mokykloms prieinamą ArcGIS Online 

platformą.

Žemėlapio pasakojimai labiau primena 
nedidelius internetinius puslapius, nei 

žemėlapius, nes susideda iš daugiau nei 
žemėlapių. Tai interaktyvus jūsų 
pasirinktos temos pristatymas!

















Kviečiame rinktis iš siūlomų temų ir naudotis Lietuvos 
Statistikos paruoštais duomenų rinkiniais

Š.m. konkurso draugas -
Lietuvos statistikos departamentas



Konkurso geriausiems –
kvietimas į GIS stovyklą!

https://storymaps.arcgis.com/stories/3adc5913fdef4fdb80ef3ccb33c68bb0

https://storymaps.arcgis.com/stories/3adc5913fdef4fdb80ef3ccb33c68bb0


GIS mokyklos stovykla

• GIS mokyklos stovykla - pirmoji tokio 
pobūdžio stovykla vaikams, skirta 
pažinti geografines informacines 

sistemas (GIS) ir ArcGIS technologiją per 
kasdienes veiklas - žygius, orientacines 

varžybas, orientavimąsi 
gamtoje, tyrimus, seminarus, protų 

kovas ar net pramogas.

• 20 aktyvių, žingeidžių ir motyvuotų 
mokinių, žemėlapio konkurso prizininkų.

• 5 dienos nuotykių ir GIS‘inių veiklų.



Stovyklos metu organizuotos veiklos
Orientavimosi žaidimas telefonu, didysis žygis su duomenų rinkimu, protmūšis, pažintis su 
dronu, matavimų ABC, naktinis žygis-orientavimosi žaidimas, detektyvinis žaidimas Rūdiškėse 
su Vilniaus universiteto kartografais, ežero batimetrija, mokymai ArsGIS StoryMaps, ArcGIS 
Survey123 ir ArcGIS Dashboards, programėlių kūrimas, kt.



GISmagu gyventi!
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