
GLOBE programos teikiamos galimybės 
mokinių gamtiniam ir ekologiniam ugdymui 

Daugiau informacijos: 
https://www.globe.gov/en/web/lithuania

grete.vaicaityte@lmnsc.lt

2019 metais Lietuvoje vyko: 
* Metinė mokinių konferencija (Vilnius)
* Kasmetinė stovykla (Klaipėda)
* Metinis koordinatorių susitikimas (Trieste, Italija)
* Naujų programos dalyvių mokymai (Tartu, Estija). 

Kas gali dalyvauti GLOBE programoje? 
Mokslininkai

Mokytojai ir mokiniai
Piliečiai mokslininkai

Projekto dalyviai užsiima įvairias - klimato, hidrosferos, atmosferos ir kt. 
stebėjimais, o rezultatus veda į tarptautinę duomenų bazę. Iš šios bazės taip pat 
galima ir atsisiųsti kitų dalyvių surinktus duomenis, o vėliau juos panaudoti savo 
tyrimams. 

Šis piliečių mokslo projektas lygina žmonių surinktus duomenis, su analogiškais 
duomenimis, surinktais NASA palydovų. Tai ne tik skatina visuomenės 
į(si)traukimą į mokslą, bet ir padeda mokslininkams surinkti milžiniškus kiekius 
duomenų nuo Žemės paviršiaus, tobulinti palydovų jau surinktos medžiagos 
interpretavimą.

Iš GLOBE pagalba surinktų duomenų jau yra parašytas ne vienas, įvairaus 
sudėtingumo mokslinis darbas ar straipsnis. Su jais susipažinti galima adresu
https://www.globe.gov/do-globe/research-resources/publications

5 pav. Akimirka iš 
2019 m. vykusios  
moksinės mokinių 
konferencijos

 

Lietuvoje populiariausi yra atmosferos stebėjimai, o dalis mokyklų netgi įsirengė 
specialiai tam skirtas klimato stoteles. Programoje yra įvairių užduočių, tinkančių  
visų amžiaus grupių ir gebėjimų mokiniams. 

3 pav. GLOBE programoje 
dalyvaujančios Lietuvos 
mokyklos

6 pav. Naujieji GLOBE 
programos dalyviai 
mokymų metu matuoja 
medžių aukštį 

4 pav. CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar and 
Infrared Pathfinder Satellite Observations) - 
vienas iš GLOBE programoje naudojamų 
Žemės palydovų  (https://www.globe.gov/ 
medžiaga)

2 pav. Iškilmingas klimato 
stotelės atidarymas 
Birštono gimnazijoje 

GLOBE - tai NASA programa, skatinanti viso pasaulio mokinius stebėti aplinką, 
rinkti duomenis, bei skelbti juos bendroje duomenų bazėje. GLOBE programos 
vykdymą Lietuvoje koordinuoja Lietuvos mokinių neformaliojo ugdymo centro 
gamtinio ir ekologinio ugdymo skyrius.
Šiemet GLOBE programa Pasaulyje švenčia jau 25-tąjį gimtadienį. Lietuva buvo 
šimtoji valstybė, prisijungusi prie programos 2002 metais. 

1 pav. Nesudėtinga, mokiniams patogi naudoti pasaulinė GLOBE duomenų 
bazė. Paveiksle pavaizduota legenda ir nedidelė duomenų dalis, atitinkanti 
parinktus filtrus.

GLOBE programoje dalyvaujantys mokytojai, lanko įvairius jiems skirtus mokymus, 
gauna kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus. Vienas iš naujausių pavyzdžių - 2019 
m. vykę mokymai Tartu gamtos mokykloje, finansuoti JAV ambasados mažųjų grantų 
programos.

Kuo šis projektas yra svarbus mokslininkams, mokytojams, mokiniams?

Kaip Lietuva dalyvauja GLOBE?

Kas yra GLOBE projektas?

Toks modelis ne tik pratina mokinius naudotis viešai prieinamais šaltiniais, bet 
ir sėkmingai bendradarbiauti tiek su Lietuvos, tiek ir užsienio mokyklomis. 
Puikūs pavyzdžiai yra 2019 m. konferencijos metu pristatytas Utenos Adolfo 
Šapokos gimnazijos ir Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos „Vėjo greičio 
apatinėje stratosferos dalyje matavimas pagal lėktuvų kondensacinius 
pėdsakus“, bei 2018 m. pristatytas tarptautinis Anykščių r. Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnazijos “Fenologinių stebėjimų Troškūnuose ir Ivano - Frankovske 
duomenų palyginimas”. 

Šiems ir panašiems dalyvių darbams LMNŠC kasmet organizuoja 
konferenciją. Konferencijos dalyviai parengia stendinius pranešimus, 
moksliniais principais parengtus darbus pristato žodiniais pranešimais, juos 
atlikdami naudojasi laboratorijų įranga ir kt. 
Taip pat, programoje dalyvaujantiems mokiniams ir jų mokytojams, LMNŠC 
kasmet organizuoja mokomąją vasaros stovyklą.  


