
„STEM from Home“, 13 savaitė. Išmanieji miestai! 
 

 
Šią savaitę vaikai sužinos viską apie išmaniuosius miestus, sukurs virtualų namą su programa „Blender“, taip pat 
sukurs plakatą, skatinantį žmones į darbą ar mokyklą eiti pėsčiomis arba važiuoti dviračiu! 

 

13 savaitės veikla –  kas yra išmanieji miestai?  

 
Kas yra išmanusis miestas? 
Išmanieji miestai taiko technologijas ir įžvalgas, siekdami pagerinti paslaugas ir išteklius visame regione, pvz., 
transportą, pastatus ir atliekų tvarkymą. Jie siekia sumažinti poveikį aplinkai ir gerinti savo gyventojų ir lankytojų 
gyvenimo kokybę.  
 
Štai tik keletas technologijų, kurias taiko išmanieji miestai: 
 
Daiktų internetas (IoT): prijungtų įrenginių, pvz., transporto priemonių, jutiklių ar buitinių prietaisų, kurie gali perduoti 
duomenis ir jais keistis, tinklas. Tada šie duomenys saugomi debesyje arba serveriuose, todėl galima suprasti žmonių 
elgesio modelius, didinti efektyvumą ir pagerinti regiono žmonių patirtį. 
Kibernetinis saugumas: pavyzdžiui, ugniasienė yra apsaugos sistema, būtina visų surinktų duomenų apsaugai, 
stebėjimui ir kontrolei. Ugniasienės užtikrina, kad duomenys būtų saugūs, užkertant kelią neteisėtai įsilaužėlių 
prieigai.  
Dirbtinis intelektas (AI): dirbtinis intelektas leidžia kompiuterinėms sistemoms atlikti įprastas užduotis, kurioms 
paprastai reikia žmogaus intelekto. Tai gali būti regėjimas ir kalba, sprendimų priėmimas ir kalbų vertimas. 
 
Kaip veikia išmanieji miestai? 
Išmanieji miestai naudoja prijungtus IoT įrenginius ir kitas technologijas, siekdami pagerinti savivaldybės teikiamas 
paslaugas ir savo įmonių, švietimo paslaugų teikėjų, gyventojų bei lankytojų patirtį. Sėkmingi išmanieji miestai gali 
atlikti keturis veiksmus: 
 

1. Rinkimas – technologijos, tokios kaip išmanieji jutikliai, visame 
mieste, renka duomenis realiuoju laiku, dieną ir naktį.  

2. Analizė – išmaniųjų jutiklių surinkti duomenys analizuojami, kad 
miestas suprastų savo gyventojų elgesį ir poreikius. 

3. Bendravimas – iš duomenų gautos įžvalgos perduodamos 
organizacijoms, pvz., savivaldybės tarybai. 

4. Veiksmas – miestas panaudoja duomenų įžvalgas sprendimams 
kurti ir operacijoms tobulinti. 

 
Kodėl mums reikia išmaniųjų miestų? 
Išmaniojo miesto tikslas – teikti efektyvias ir aukštos kokybės savivaldybių paslaugas ir pagerinti miesto gyventojų 
patirtį. Augant miestų populiacijoms, miestai turi prisitaikyti prie didėjančio gyventojų skaičiaus, efektyviau naudodami 
lėšas ir teikdami paslaugas. Šie patobulinimai gali padėti miestui ir jo gyventojams prisidėti prie būsimo ekonomikos 
augimo. Dažnai patobulinimai yra skirti miesto poveikiui aplinkai sumažinti. 

 
 
O toliau išmaniuosius miestus patyrinėsite jūs! 
 
Kokie yra išmaniųjų miestų pranašumai? 
 
Ar išmanieji miestai turi trūkumų? 
 
Ar yra jau egzistuojančių išmaniųjų miestų? 

 
 



 

13 savaitės techninė veikla – namo statymas! 

 

 

Įžanga 
Sužinokite, kaip redaguoti objektus ir kurti štampus su programa 
„Blender“, pastatant paprastą namą tik iš vieno bloko. Šią veiklą 
rasite čia. 

 
Ko jums reikės 
Stalinio arba nešiojamojo kompiuterio, kurioje veiktų programa 
„Blender“. 
 
Ko jūs išmoksite 
Sužinosite, kaip kurti pagrindinius 2D ir 3D objektus. 

 

  

13 savaitės konkursas –  plakato, skatinančio  žmones į darbą ar mokyklą 
eiti  pėsčiomis arba važiuoti dviračiu , kūrimas ! 

 

 
Automobilių išmetamieji teršalai yra viena iš didžiausių problemų, su 
kuriomis susiduria miestai, stengdamiesi tapti ekologiškesni.  
 
Siekdami su tuo kovoti, išmanieji miestai nori paskatinti žmones į 
darbą ar mokyklą eiti pėsčiomis arba važiuoti dviračiu, kad miestas 
būtų kuo švaresnis ir saugesnis miestiečiams. 
 
Tačiau mums reikia jūsų pagalbos! Jūsų užduotis – sukurti plakatą, 
skatinantį žmones į darbą ar mokyklą eiti pėsčiomis arba važiuoti 
dviračiu, o ne automobiliu.  
 
Plakate galite nurodyti naudą miestui ir žmogui, pavyzdžiui, išlaidų 
taupymą, poveikį aplinkai ir naudą sveikatai! 
 

Jūsų plakatas gali būti sukurtas skaitmeniniu būdu taip, kaip parodyta „Raspberry Pi" HTML ir CSS veikloje „Dingo“, 
arba nupieštas ranka – nuspręskite patys! Tiesiog iki penktadienio vidurdienio paskelbkite savo kūrinio nuotrauką 
programėlėje „CynerGI Converrsations“ su pavadinimu „STEM from Home“ ir turėsite galimybę laimėti technologijų 
prizų! 

 

 
 

Nuotraukas su grotažymėmis #STEMfromHome ir #ExperienceCGI taip pat galite skelbti „Twitter“, 
„LinkedIn“ arba „Facebook“ platformose, nepamirškite pažymėti mus!  

 
  

 
  

 

 
 
 
Kas yra „STEM from Home“? 
 

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/blender-block-house
https://www.blender.org/download/
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/wanted
https://cynergi.ent.cginet/tibbr/#!/subjects/636170
https://twitter.com/CGI_UKNEWS
https://www.linkedin.com/company/cgi/
https://www.facebook.com/CGI.UK/
https://twitter.com/CGI_UKNEWS
https://www.linkedin.com/company/cgi/
https://www.facebook.com/CGI.UK/


CGI „Home from Home“ programa siūlo savaitinius STEM veiklų paketus 6–14 metų vaikams, įskaitant praktines 
STEM veiklas ir konkursus. Įtraukite savo vaikus, skelbkite nuotraukas ir laimėkite prizų! 
  
Mes suprantame sunkumus, su kuriais susiduria nariai, kai tenka derinti nuotolinį darbą ir vaikų priežiūrą. Siekdama 
padėti, CGI kas savaitę skelbia gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika (angl. Science, Technology, 
Engineering and Maths, STEM) pagrįstas veiklas ir konkursus, kad jūs galėtumėte dirbti namuose su savo vaikais. 
Veiklos yra skirtos 6–14 metų mokiniams, tačiau dalyvauti gali visi! 
 
Veiklos apima visus STEM aspektus, įskaitant programavimą, aplinkos tvarumą, robotiką ir galimybę vaikams sužinoti 
viską apie CGI! 
  

„STEM from Home“ tapo prieinama visiems!  
 
„STEM from Home“ pristatoma ir išoriniams klientams, o dvylika paketų jau yra įkelti į CGI interneto svetainę. Jau 
yra „STEM from Home“ elektroninio parašo logotipas! 
 
Mums taip pat būtų labai malonu, kad ir išoriniai dalyviai skelbtų savo geriausias nuotraukas su grotažymėmis 
#STEMfromHome ir #ExperienceCGI apie STEM projektus „Twitter“, „LinkedIn“ ir „Facebook“ platformose. 
Geriausi įrašai bus paskelbti mūsų socialinių tinklų kanaluose.  

 

 

 

Norėdami gauti daugiau informacijos ar papildomos pagalbos dėl STEM veiklų dirbant nuotoliniu būdu, 
kreipkitės į Luke Kittow. 

 
Dalį programos medžiagos parūpino organizacija „Raspberry Pi“. Programa naudoja „Scratch 3“. Medžiagos naudojimas šioje programoje yra licencijuotas pagal 
tarptautinę viešąją licenciją „Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0“. Medžiagą naudokite pagal licenciją. Licencijos kopiją rasite čia. Į paketą įeinanti medžiaga 
jums pateikiama „tokia, kokia yra“, be jokių garantijų ar sąlygų, nei išreikštų, nei numanomų. CGI neprisiima jokios atsakomybės už jokią žalą, išlaidas ar sąnaudas, 
patirtas ar atsirandančias dėl medžiagos naudojimo šioje programoje. Dėkojame, kad perskaitėte šią pastabą. Tikimės, kad jūsų vaikams patiks mūsų „STEM at Home“ 
programa.  

 
 
 

 

 

https://www.cgi-group.co.uk/en-gb/corporate-social-responsibility/stem-from-home
https://www.cgi-group.co.uk/en-gb/corporate-social-responsibility/stem-from-home
https://twitter.com/CGI_UKNEWS
https://www.linkedin.com/company/cgi/
https://www.facebook.com/CGI.UK/
mailto:luke.kittow@cgi.com
https://www.raspberrypi.org/about/

