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REDAKCIJOS

SKILTIS

MOKYKLA IR GEOMOKSLAI
Nuo seniausiø laikø viena svarbiausiø jaunimo mokymo krypèiø buvo gyvenamosios, didele dalimi  gamtinës aplinkos paþinimas. Tai ne
tik artimiausias miðkas, eþeras, upë, miestelis, o
ir toliau esantys þemynai, kalnai, jûros, kitomis
kalbomis ðnekanèios tautos. Á kupinà paslapèiø
ir atradimø pasaulá visada þmones vedë geografija (þodis kilæs ið graikiðko geo- (gew-) þemë ir
graphô (grajw) raðau)  mokslø sistema, apimanti gamtos ir visuomenës mokslø kryptis bei
ðakas, tirianèias Þemës pavirðiø, jame vykstanèius gamtinius procesus (fizinë, gamtinë geografija) ir atskirø teritorijø gamtiniø, ekonominiø, socialiniø kompleksø raidà ir ryðius (visuomenës,
þmogaus geografija). Pastaraisiais deðimtmeèiais daþnai girdima ir naudojama sàvoka geomokslai, kartais dar keièiama á sàvokà Þemës
mokslai jungia geologijos ir fizinës (gamtinës)
geografijos mokslø kryptis ir priklauso didelei fiziniø mokslø srièiai kartu su fizika, chemija, matematika ir kitomis mokslo kryptimis. Visuomenës (þmogaus) geografija ðiandien yra traktuojama kaip viena ið socialiniø mokslø srities krypèiø. Mokyklinë geografija, iðsaugojusi savo integruotumà ir dvilypumà, aiðkina jaunimui pasaulio teritorijø ávairovæ gyventojø, ávykiø, Þemës gelmëse ir pavirðiuje vykstanèiø procesø atþvilgiu.
Pradinëje mokykloje ugdoma elementari samprata apie gamtà, gimtàjá kraðtà, þmogø, visuomenæ ir savo tautà, o pats ugdymas grindþiamas
integruotu mokymu. Pagrindinëje mokykloje gilinamas dalyko iðmanymas, ugdomas per analitiná pasaulio regionø paþinimà. Vidurinëje mokykloje ar gimnazijoje yra apibendrinamos geografijos þinios ir gebëjimai teikiant bendruosius dalyko pagrindus ir ugdant moksleiviø sociokultûrinæ kompetencijà.
Ðio Geologijos akiraèiø numerio puslapiuose mes daugiau aptarsime geomokslø (fizinës
geografijos ir geologijos) þiniø pateikimà Lietuvos mokyklose. Pagrindinis ðiø þiniø perteikëjas
yra mokytojas, daþniausiai  geografijos. Bet nemaþa pavyzdþiø, kai ðias þinias mokiniams, ypaè
uþklasinës (jaunøjø geografø, geologø ir gamtininkø, kraðtotyros bûreliø) veiklos metu perteikia chemijos, biologijos, kitø dalykø mokytojai.
Sunkø ir atsakingà mokytojo darbà dirba ávairiø
aukðtøjø mokyklø absolventai, taèiau pagrindinë
jø kalvë  Lietuvos edukologijos universitetas

(buvæs Vilniaus pedagoginis institutas, vëliau 
Vilniaus pedagoginis universitetas). Ðio universiteto Gamtos mokslø fakulteto Bendrosios
geografijos bei Socialinës geografijos ir turizmo katedros daug metø darbuojasi rengdamos geografijos, biologijos ir gamtos paþinimo mokytojus. Apie tai, kaip sekasi rengti geografijos mokytojus, kaip perteikiamos geomokslø þinios bûsimiems pedagogams, mûsø
þurnalui savo straipsnius paraðë Bendrosios
geografijos katedros vedëjas, prof. habil. dr. Algimantas Èesnulevièius, ðios katedros dëstytojai  bendrosios geografijos vadovëliø autorius doc. dr. Virginijus Gerulaitis ir kà tik baigæs geologijos studijas doktorantûroje lektorius Dainius Kulbickas. Apie anksèiau mokyklose naudotà geologijos ir geografijos vadovëlá
(1938 m.) galima perskaityti Valentino Baltrûno parengtame straipsnyje.
Nemaþai puslapiø skirta dideliam geomokslø populiarinimo ir þiniø skleidimo darbui uþklasinës veiklos metu, ypaè jaunøjø geologø ir
geografø bûreliuose, seminaruose, stovyklose,
olimpiadose ir pan. Ði veikla, kurià dar prieð kelias deðimtis metø pradëjo ðio sàjûdþio patriarchai, ðviesios atminties geologas dr. Eduardas
Vodzinskas ir geografas doc. dr. Rimantas Krupickas, labai daug prisideda prie gamtamokslio moksleiviø ugdymo, holistinio aplinkos suvokimo, profesinio orientavimo. Ðiandien ðá darbà sëkmingai plëtoja jaunesnioji jau patyrusiø
specialistø karta, besidarbuojanti bendrojo lavinimo mokyklose, Vilniaus universitete, Lietuvos
edukologijos universitete, Gamtos tyrimø centro
Geologijos ir geografijos institute, Lietuvos geologijos muziejuje ir kitur. Organizaciniu ir metodiniu atþvilgiu labai daug padeda Lietuvos jaunimo turizmo centras, taip pat Lietuvos jaunøjø
gamtininkø centras. Apie jø visø darbà moksleiviø ugdymo baruose, vertingà patirtá galima bus
paskaityti ðio numerio Geologijos akiraèiø puslapiuose. Iki ðiol didelá susirûpinimà këlë pirmakursiø studentø ið mokyklos atsineðtos menkos
geografijos ir geologijos þinios, nors programoms ir vadovëliams dideliø priekaiðtø ir nebuvo. Reikia tikëtis, kad pagaliau nuo ðiø metø bendrojo lavinimo mokyklose abiturientams ávestas
valstybinis geografijos egzaminas pakeis situacijà á geràjà pusæ.

