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STEAM ugdymas mokykloje

Darbo stebėjimo vizito 
tikslas:

• susipažinti su 
portugalų švietimo 
sistema, ugdymo 
metodų naujovėmis, 
mokymo(si) 
pasiekimų vertinimu, 
įsivertinimu, švietimo 
inovacijomis ir 
švietimo vadybos 
ypatumais.

Mokymo vizito tikslas:

• Pasidalinti turima patirtimi ir 
įgyti naujų įžvalgų 
organizuojant efektyvų 
STEAM ugdymą mokykloje ir 
už mokyklos sienų įtraukiant 
mokytojus į edukacinių 
maršrutų kūrimą 
bendradarbiaujant ugdymo 
turinio, vertinimo ir 
refleksijos planavime.



Portugalijos Švietimo sistema



Švietimo sistemos 
stiprybė-
profesinis ugdymas

PAGRINDINIS

• Universalus;    

• Privalomas;

• Nemokamas

3 nuoseklūs ciklai:

1. Nuo 6 metų 

2. Nuo 10 metų (6 klasėje egzaminai)

3. Nuo 12 metų (9 klasėje egzaminai)

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas

VIDURINIS

• Įvairių formų;

• Privalomas;

• Nemokamas/mokamas

1 nuoseklus ciklas:

Nuo 15 metų iki 18 metų

(valstybiniai egzaminai)

Brandos atestatas +

(Profesinio mokymo diplomas)
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Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas

1. Bendrojo lavinimo kursai (tiksliųjų ir 

humanitarinių mokslų pakraipa);

2. Technologiniai kursai (mokslinė -

technologinė pakraipa);

3. Specializuoti menų kursai (meninė 

pakraipa);

4. Profesinio mokymo kursai – stažuočių 

sistema (pagal darbo rinkos poreikius).

Vidurinis ugdymas Portugalijoje



ESCOLA SECUNDÁRIA 
HENRIQUES NOGUEIRA 

• 1 iš 12 tinklo mokyklų;

• Apie1500 besimokančiųjų;

• 180 mokytojų;

• 8 gamtos mokslų laboratorijos;

• FabLab dirbtuvės;

• Kavinė;

• Valgykla;

• Kanceliarinių prekių paruotuvė;

• Mokyklos katinas.



ESCOLA SECUNDÁRIA 
HENRIQUES NOGUEIRA
Stebėtos veiklos:

• Formalios pamokos;

• Praktiniai darbai;

• Atsiskaitymai;

• Projektinė diena kitoms mokykloms;

• Neformalūs užsiėmimai;

• Mokinių prezidento rinkimai.

Organizuotos mokymosi veiklos 
mokytojams:

• Pranešimas mokytojams;

• Darbo grupių konsultacijos kuriant 
teminius maršrutus;

• Maršrutų pristatymas, aptarimas: 
diskusija.



Formalus švietimas, formalios mokymosi aplinkos



Neformalus švietimas, formalios mokymosi aplinkos



Potencialios mokymosi aplinkos Torres Vedras



Potencialios mokymosi aplinkos: istorinis kontekstas



Potencialios mokymosi aplinkos: biologinis-geologinis kontekstas



Mokytojų darbo grupių veiklos rezultatai- pagrindas 
mokyklų bendradarbiavimui tarptautinių ekspedicijų 
formatu


