
PORTUGĀLE

Linda Kuskova un Aiva Greitāne

25.01.2020. - 01.02.2020.

Profesionālās pilnveides kursi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1

(KA1) Atbalsts mācību mobilitātēm skolu pedagoģiskam personālam projekta „Saldus

pamatskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana skolā licencēto programmu

augstvērtīgai realizēšanai un projekta Skola2030 ieviešanai” (Līguma Nr. 2019-1-LV01-KA101-

060153) ietvaros.



Portugāle

■ Galvaspilsēta – Lisabona

■ Platība 91.985 m2

■ Iedzīvotāji 10,5 milijoni



Portugāles vēsture



Mobilitātes aktivitātes
Projekta aktivitātes norisinājās 25.01.2020.-01.02.2020. 

■ Apmeklējot, Loules vidusskolu, tika iepazīta skolotāju un 
audzēkņu ikdiena, skolas piedāvātās programmas, skolas 
beigšanas eksāmeni un to rezultātu nozīme turpinot 
studijas universitātē. 

■ Tika apmeklēta arī Padre Joao Cabanita skolu grupa, kas 
sastāvēja no 3 skolām: pirmskola, sākumskola un 
pamatskola. Skolās tika iepazīta skolu infrastruktūra, 
pieejamie resursi, vērotas nodarbības, apmeklēti 
speciālās izglītības centri. 

■ Piedaloties plānotajās kultūras aktivitātēs tika 
apmeklētas smilšu salas Algarves reģiona galvaspilsēta –
Faro. 

■ Tika iegūtās zināšanas un pieredze par izglītības sistēmu 
Portugālē un mācību procesu dažādu līmeņu skolās, kā 
arī gūtie iespaidi par iekļaujošo izglītību.



Portugāles izglītības sistēma
Izgītība Līmenis Klase Klase Vecums

uzsākot

Vecums 

pabeidzot

Ilgums Beigšanas dokumenti

Pirmskola

(izvēles)

Pirmskola 3 5 2 pēc bērnudārza 

ieskatiem/nolikuma

Sākumskola 1.līmenis 1 4 6 10 4

Sākumskola 2.līmenis 5 6 10 12 2

Pamatskola 3.līmenis 7 9 12 15 3 Sertifikāts/diploms

Vidusskola Vidējā izglītība 10 12 15 18 3 Sertifikāts/diploms

Vidusskola Profesionālā vidējā 

izglītība

1 3 15 18 3 Sertifikāts/diploms

3.līmeņa kvalifikācija

Profesionālās 

izglītības

iestāde

Specializētā izglītība,

arodizglītība

1 3 15 18 3 Sertifikāts/diploms

3.līmeņa kvalifikācija

Pamatskolas 3.cikla beigās kārto valsts eksāmenus: 

portugāļu valoda, sociālās zinības un matemātika, 

angļu valoda (vai spāņu, vācu, franču valoda)

Visos izglītības posmos ir izvēles priekšmeti: katoļu reliģijas mācības vai jebkuras citas reliģijas vai ētikas mācības.



Portugāles izglītības sistēma

Portugālē obligāta izglītība ir 

no 6 līdz 18 gadiem. Obligāta 

ir vidusskolas izglītība.



Vērtēšanas sistēma Portugāles skolās
Izglītība Skola/ izglītības līmenis Vērtējums

Pirmskolas Pirmskola

Sākumskolas 1.Līmenis aprakstoši

Sākumskolas 2.Līmenis 1-5

Pamatskolas 3.līmenis

1-20
Vidējā izglītība Vidusskola

Vidējā izglītība Vidējā profesionālā izglītības

iestāde

Profesionālā 

izglītība

Tehnikums/ profesionālās

izglītības iestāde

1-20

Pamatsola

(3.līmenis), 

vidusskolas 

vērtējumi

Sākumskolas  

(2.līmenis) 

vērtējumi

Vārdiskais 

vērtējums

Vērtējumi 

pielīdzināti US 

vērtēšanas 

sistēmai

20 5 Izcili A+

18-19,99 5 Ekselenti A+

16-17,99 4 Ļoti labi A

14-15,99 3 Labi B

10-13,99 3 Pietiekami C

7-9,99 2 Vāji F

1-6,99 1 vāji F



Portugāles izglītības sistēma
■ Skoluas ir sagrupētas: horizontāli un vertikāli.

■ Skolēnu skaits klasē līdz 15 gadu vecumam – 26 skolēni (20, ja klasē ir skolēns ar 

speciālajām vajadzībām).

■ Skolēnu skaits vidusskolas klasēs un profesionālās izglītības klasēs vidusskolas 

posmā  26 - 30 skolēni (20, ja klasē ir skolēns ar speciālajām vajadzībām).

■ Skolēni tiek dalīti grupās laboratorijas darbos un tehniskajos mācību priekšmetos.



Portugāles izglītības sistēma



Secinājumi

Erasmus+ projektu mobilitātes ir svarīgas:

■ lai paplašinātu ik viena dalībnieka redzes loku;

■ lai pedagogi varētu gūt priekšstatu  par citu valstu izglītības procesu, salīdzināt to ar 

izglītības sistēmu  Latvijā un izvērtēt dažādus aspektus;

■ realizējot starptautiskus projektu tiek iegūtas jaunas zināšanas, jauni kontakti, 

pilnveidotas svešvalodu prasmes un iepazīta citu valstu kultūra un tradīcijas.


