
 

ŠILALĖS  SIMONO  GAUDĖŠIAUS  GIMNAZIJA 

STEAM veiklos II gimnazijos klasėse 

2022 – 2023 m. m. I pusmetis 

 

Ilgalaikis Integruotas anglų kalbos, matematikos ir geografijos projektas 

„Gidų studija“ 
 

Klasė Veiklos pavadinimas 
Mokomieji 

dalykai 

Data, 

laikotarpi

s 

Mokytojai Rezultatas Sklaida 

2022 m. rugsėjo mėnuo 

II 

Gidų komandos 

kūrimas, 

Idėjų generavimas 

 

anglų kalba, 

matematika  

geografija 

09-15 

14.20 val. 

D. Eisimantienė 

D. Kubaitienė 

S. Milašiūtė 

Įžvelgs, identifikuos problemas ir kūrybines 

galimybes. Rengs, sies ir kritiškai vertins 

reikalingą informaciją. Generuos įvairias, 

originalias idėjas.  

 

II 

Maršruto /maršrutų 

pasirinkimas ir 

veiklų 

pasiskirstymas 

anglų kalba, 

matematika  

geografija 

09-29 

14.20 val. 

D. Eisimantienė 

D. Kubaitienė 

S. Milašiūtė 

Lanksčiai naudoja kūrybos būdus ir 

priemones. Veikia kurdamas vienas ar kartu 

su kitais, dalindamasis kūrybos rezultatais. 

https://sites.google.c
om/bendrasisugdyma
s.lt/simonasgaudesiu
ssteam/pagrindinis-

puslapis 

       

2022 m. spalio mėnuo 

II 

Susitikimas su Šilalės 

gidų asociacijos 

pirmininke Rima 

Norviliene 

anglų kalba, 

matematika  

geografija 

10-13 

14.20 val. 

D. Eisimantienė 

D. Kubaitienė 

S. Milašiūtė 

Sužinos apie tai, kokios gido savybės 

svarbios, ką reikia žinoti apie žmones , kad 

būtų lengviau komunikuoti ekskursijos 

metu. 

https://sites.google.c
om/bendrasisugdyma
s.lt/simonasgaudesiu
ssteam/pagrindinis-

puslapis,  

Šilalės savivaldybės 

tinklapis 
http://www.silale.lt 

 

II Informacijos paieška 

anglų kalba, 

matematika  

geografija 

10-27 

14.20 val. 

 

D. Eisimantienė 

D. Kubaitienė 

S. Milašiūtė 

Naudodami įvairius komunikavimo būdus ir 

priemones, 

https://sites.google.c
om/bendrasisugdyma
s.lt/simonasgaudesiu
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sužinos kokios yra turizmo rūšys, išnagrinės, 

kiek Lietuva gauna lėšų iš turizmo, palygins 

turizmo mąstą rajone su respublikos mastu. 

 

ssteam/pagrindinis-
puslapis 

2022 m. lapkričio mėnuo 

II 

Šilalės savivaldybės 

žemėlapio 

analizavimas 

geografija 

11-17 

14.20 val. 

 

D.Kubaitienė 

Išmoks susirasti žemėlapį  maps.lt 

programoje, išanalizuos kokios saniūnijos 

priklauso Šilalės savivaldybei. 

 

II 

Pasirinkto maršruto 

sudarymas 

(funkcijos grafikas, 

atstumas tarp taškų, 

mastelis) 

matematika, 

geografija 

11-24 

14.20 val. 

S. Milašiūtė 

D. Kubaitienė 

Išanalizuos Šilalės savivaldybės žemėlapį, 

sudarys kelionės maršruto planą. 

https://sites.google.c
om/bendrasisugdyma
s.lt/simonasgaudesiu
ssteam/pagrindinis-

puslapis 

2022 m. gruodžio mėnuo 

II 

Kelionės kuro 

sąnaudų 

apskaičiavimas: 

kelionės kainos 

kiekvienam dalyviui 

apskaičiavimas(proc

entai, skaičiai ir 

skaičiavimai) 

matematika 
12-15 

14.20 val. 
S. Milašiūtė Mokiniai apskaičiuos kelionės išlaidas  

2022 m. sausio mėnuo 

II Duomenų pateikimas 

matematika  

anglų k 

geografija 

01-19 

14.20 val. 

D. Eisimantienė 

D. Kubaitienė 

S. Milašiūtė 

Mokiniai pateiks išlaidų matematinius 

skaičiavimus ekskursijos pradžioje 
 

II 
Informacijos 

sisteminimas 

anglų kalba, 

matematika  

geografija 

01-26 

14.20 val. 

D. Eisimantienė 

D. Kubaitienė 

S. Milašiūtė 

Mokiniai – gidai bus  atrinkę tinkamą, 

aktualią ir svarbiausią informaciją, kurią 

pristatys ekskursijos metu. 
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ŠILALĖS  SIMONO  GAUDĖŠIAUS  GIMNAZIJA 

STEAM veiklos II gimnazijos klasėse 

2022 – 2023 m. m. II pusmetis 

Ilgalaikis Integruotas anglų kalbos, matematikos ir geografijos projektas 

„Gidų studija“ 

 
 

Klasė Veiklos pavadinimas 
Mokomieji 

dalykai 

Data, 

laikotarpis 
Mokytojai Rezultatas Sklaida 

2023 m. vasario mėnuo 

II 
Viešojo kalbėjimo 

įgūdžių formavimas . 
anglų kalba 

02-09 

02-23 

14.20 val. 

D. Eisimantienė 

 

Įgis oratorinio meno žinių ir susiformuos 

viešojo kalbėjimo įgūdžius, išmokdami 

oratoriaus kūno kalbos, nerimo valdymo, 

sceninio judesio ir balso panaudojimo 

galimybes, išmoks parengti ir pasakyti 5-7 

min. kalbą klausytojams, atsižvelgiant į 

retorinės situacijos reikalavimus. 

 

 

2023m. kovo mėnuo 

II 
Viešojo kalbėjimo 

įgūdžių tobulinimas. 

anglų kalba  

 

03-16 

14.20 val. 

 

D. Eisimantienė 

 

 

Mokiniai gebės laisvai, argumentuotai ir 

drąsiai kalbėti viešojoje erdvėje, atsirinkti 

ir pateikti argumentus, parengti ir pasakyti 

įvairaus pobūdžio kalbas. Suteiktos žinios, 

išugdyti įgūdžiai, gebėjimai ir vertybinės 

nuostatos leis mokiniams sėkmingai 

pravesti ekskursiją, panaudoti įgūdžius 

kasdienėse situacijose, tolesnėse studijose. 

 

2023 m. gegužės mėnuo 

       

II 

Išvyka - ekskursija 

su pasiruošusiais 

gidais. 

anglų kalba, 

matematika  

geografija 

05-25 

( 5val) 

14.20 val. 

D. Eisimantienė 

D. Kubaitienė 

S. Milašiūtė 

Mokiniai – gidai bus pasiruošę pateikti 

informaciją ekskursijos metu. 

https://sites.google.c
om/bendrasisugdyma
s.lt/simonasgaudesiu
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ssteam/pagrindinis-
puslapis 

2023 m. birželio mėnuo 

II 
Lyginamoji analizė. 

Statistika 

matematika  

 

06- 01 

14.20 val. 
S. Milašiūtė 

Mokiniai pateiks išlaidų matematinius 

skaičiavimus ekskursijos pradžioje 
 

II 

Išvykos-ekskursijos 

ir projekto 

aptarimas 

anglų kalba, 

matematika  

geografija 

06-08 

14.20 val. 

D. Eisimantienė 

D. Kubaitienė 

S. Milašiūtė 

Mokiniai – gidai, atrinkę tinkamą, aktualią 

ir svarbiausią informaciją, pristatys ją 

ekskursijos metu. 

https://sites.google.c
om/bendrasisugdyma
s.lt/simonasgaudesiu
ssteam/pagrindinis-

puslapis 
Straipsnis laikraštyje 

„Šilalės Artojas“ 

 

Iš viso: 18 val. 
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