
Kā skolas izlems GCSE atzīmes 2021. gadā
Vadlīnijas izglītojamajiem, kuriem angļu valoda ir 
papildvaloda (English as an Additional Language — EAL)

Ko šīs vadlīnijas ietver?

Šeit sniegta informācija par to, kā skolas izlems jūsu GCSE atzīmes 2021. gada vasarā, kā arī 
padomi par to, kā varat sagatavoties. 

Pēdējā gada laikā daudzas skolas nācās ilgstoši slēgt Covid-19 pandēmijas dēļ. Tāpēc valdība 
nolēma, ka būtu netaisnīgi šogad rīkot GCSE eksāmenus. Tā vietā skolotāji novērtēs jūsu 
zināšanas un izlems atzīmes citos veidos.

Šajās vadlīnijās ir ietverta informācija par tālāk minētajām tēmām.

• Kā skola un skolotāji izlems jūsu atzīmes?

• Kādas ir jūsu tiesības un kā varat rīkoties, ja jūs neapmierina jūsu atzīme vai atzīmes?

• Ko varat darīt, lai sagatavotos skolotāju pārbaudēm? 

Lai lasītu valdības vadlīnijas pilnā apmērā, apmeklējiet vietni  https://www.gov.uk/government/
publications/awarding-qualifications-in-summer-2021/awarding-qualifications-in-
summer-2021 
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1. Kā skolas pieņems lēmumu par jūsu atzīmēm?

Lielākajai daļai izglītojamo skolas ir bijušas slēgtas nedēļām ilgi un mācības lielākoties 
ir notikušas tiešsaistē. Tāpēc valdība ir nolēmusi, ka eksāmeni tiks aizstāti ar skolotāju 
pārbaudēm GCSE, AS un A līmeņiem.

• 2021. gada vasarā jums nebūs jākārto eksāmeni. Skolotāji sniegs novērtējumu, pamatojoties 
tikai uz jūsu darbu tiešsaistes mācību un nodarbību laikā. Atzīmju izlemšanā skolotāji var 
izmantot eksāmenu padomes eksāmenus un pārbaudes rakstu darbus.

• Šovasar eksāmenu nebūs, taču iegūt labas atzīmes nevajadzētu būt grūtāk nekā citus 
gadus.

• Ja skolotāji nav mācījuši visas mācību programmas (“izglītības programma”) nodarbības, 
tiks vērtēts tikai mācītais saturs.

•  Lai izlemtu atzīmi, skolotāji var ņemt vērā visus jūsu mācību priekšmeta kursā veiktos 
darbus, piemēram, jebkuru darbu, kas veikts angļu valodā 4. galvenajā posmā.

• Šogad skolotāji izliks jūsu atzīmes vēlāk. Tas ir tāpēc, ka viņi vēlas mācības turpināt pēc 
iespējas ilgāk, jo mājsēdes laikā daudzas nodarbības nenotika. Skolotājiem ir jāizliek 
atzīmes līdz 2021. gada 18. jūnijam.

•  Daži vidusskolas mācību priekšmeti, piemēram, deja, dizains un tehnoloģijas, tiek vērtēti 
atšķirīgi. Tiem piemēro bezeksāmenu pārbaudes (NEA). Jums jāturpina gatavoties NEA 
pārbaudēm: skolotāji tās atzīmēs, un tās būs daļa no jūsu gala atzīmes šajos priekšmetos.

• Neuztraucieties, ja nevarat pabeigt NEA pārbaudi kādu Covid-19 pandēmijas izraisītu 
iemeslu dēļ. Ja tā notiek, jums nebūs nepatikšanu un jūs nezaudēsiet atzīmes.

• GCSE, AS un A līmeņos mākslas un dizaina priekšmetos atzīme tiks balstīta tikai uz jūsu 
portfolio. (“Portfolio” ir visu šajā priekšmetā radīto zīmējumu, dokumentu un dizainparaugu 
kolekcija.)

2. Kā varat rīkoties, ja nepiekrītat izliktajai atzīmei?

Ja jūs neapmierina saņemtā atzīme, varat lūgt to mainīt. To sauc par “atzīmes pārsūdzēšanu”. 
To var darīt divu tālāk minēto iemeslu dēļ.

1. Administratīvās vai procedūras kļūdas.

Šīs problēmas rodas tāpēc, ka jūsu atzīme tikusi nepareizi ievadīta  
datorā vai veidlapā.

• Vispirms jums ir jālūdz skolai pārbaudīt, vai ir pieļauta kļūda.

• Ja tā ir kļūda, skola sazināsies ar eksāmenu padomi.  
Ja eksāmenu padome tam piekritīs, atzīme tiks mainīta.
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2. Akadēmiskā vērtējuma kļūdas.

Šīs kļūdas radušās skolotāja dēļ, jūsuprāt, nepareizi novērtējot jūsu darba kvalitāti.

• Ja nav pieļauta administratīva vai procedūras kļūda, varat  
lūgt savu skolu jūsu vietā (tas nozīmē “jūsu vārdā”) vērsties  
ar pārsūdzību pie eksāmenu padomes. Eksāmenu padome 
izlems, vai skolotājs, kurš vērtēja jūsu darbu, pieļāva  
akadēmisku kļūdu. Ja padome jums piekritīs, atzīme tiks 
mainīta.

• Lai padome mainītu atzīmi, skolotāja pieļautajām  
akadēmiskajām kļūdām jābūt ļoti nopietnām.

Ņemiet vērā, ka pārsūdzības procesā jūsu atzīme var tikt mainīta uz augstāku vai zemāku.

Jūs saņemsiet atzīmes 2021. gada 10. augustā AS un A līmeņiem un 2021. gada 12. augustā  
GCSE sertifikātam.

3. Ko jūs varat darīt, līdz skolotāji izlemj jūsu atzīmes?

Pirms skolotāji izlemj jūsu atzīmes un vasarā nosūta tās eksāmenu padomēm, svarīgi ir turpināt 
skolā cītīgi strādāt. Šis joprojām ir ļoti nozīmīgs laiks. Jūs varat uzlabot savas atzīmes, darot 
visu iespējamo laika posmā no šībrīža līdz vasarai.

Sagatavojieties pārbaudēm, ņemot vērā tālākos norādījumus.

• Padomājiet par dažādajiem mācību priekšmetiem. Izlemiet,  
kuros no tiem jums būs jāiegulda vairāk darba nekā citos:  
kuri mācību priekšmeti jums padodas labāk un kuri sliktāk?

• Eksāmenu nebūs, taču skolotāji pārbaudes ietvaros var izmantot iepriekšējos rakstu 
darbus vai jautājumus no iepriekšējiem eksāmeniem. Uzziniet, kā atbildēt uz eksāmenu 
jautājumiem, ņemot vērā tālām sniegtos norādījumus.
 Pārliecinieties, vai saprotat visu iepriekšējo rakstu darbu norādījumos minēto vārdu 

nozīmi (šie Trinity Immigration Initiative resursi varētu būt ļoti noderīgi)
 Pārskatiet, atcerieties un izmantojiet norādījumos minētos vārdus savā rakstu darbā
 Izceliet vai pasvītrojiet neskaidros norādījumos minētos vārdus.
 Anotējot modeļa atbildes (ja jums ir šādi modeļi).

• Mācībām nav jānotiek tikai angļu valodā: jūs zināt  
vairāk nekā vienu valodu. Jūs varat izpētīt tēmas un  
mācību priekšmetus, skatot tīmekļa vietnes  
un videomateriālus savā valodā.
 Khan Academy ir labs resurss daudzu mācību priekšmetu tēmu atkārtošanai, un tam ir 

nodrošināts tulkojums 30 valodās.

• Jūsu vecāki vai citi pieaugušie mājās, iespējams, varētu jums palīdzēt. Ja jūsu vecāki angļu 
valodu zina tikai nedaudz, viņi varētu sniegt atbalstu jūsu ģimenes valodā.
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http://www.elsp.ie/examLanguage.shtml
https://www.khanacademy.org/login?continue=%2Fcoach%2Fdashboard
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Metakognitīvās prasmes.

Metakognitīvās prasmes ļauj saprast, kā jūs mācāties, plānojat un  
pārbaudāt savas zināšanas. Tās ir ļoti svarīgas prasmes, īpaši pirms gala  
pārbaudījumiem. Jūs varat uzlabot šīs prasmes tālāk aprakstītajā veidā.

• Pārbaudiet savas zināšanas (pirms tās pārbauda skolotāji),  
uzdodot sev šādus jautājumus:
 Ko es jau zinu?   Ko es vēl nezinu?
 Kas ir nākamais, ko vēlos mācīties?  Ko es darīšu, lai to apgūtu?

• Izveidojiet apgūstamās vielas plānu.
 Tas var būt kalendāra, zīmējuma, diagrammas vai plakāta formātā. Tas ir jūsu plāns, 

tāpēc tas var būt jūsu valodā.
 Sadaliet lielākos darbus mazākās daļās. Tās būs vieglāk izpildāmas vienā dienā, un būs 

vieglāk atcerēties to izdarīt.

Angļu valodas prasmju pilnveidošanas nozīme.

Tā kā visi darbi un vērtējumi notiks angļu valodā, ir ļoti svarīgi turpināt pilnveidot savas angļu 
valodas prasmes. Jūs varēsiet labāk parādīt savas zināšanas un  
prasmes skolotājiem, ja varēsiet izteikties skaidri un precīzi.  
Lai uzlabotu angļu valodas prasmes, apsveriet tālāk  
minētās idejas.

• Atrodiet draugu, ar kuru jūs varētu angļu valodā runāt par  
savu darbu un pārbaudēm. Draugs arī varētu pārskatīt jūsu  
rakstu darbus un novērtēt tos pirms nodošanas skolotājam.

• Pēc iespējas vairāk lasiet. Tas palīdzēs jums labāk izprast angļu valodas gramatiku un vārdu 
krājumu. Varat izmantot "graded readers" literatūru — tās ir grāmatas, kas pārrakstītas 
atbilstoši dažādiem angļu valodas līmeņiem (piemēram, iesācējiem, vidējajam, augstākajam 
līmenim). Gan Penguin Graded Reader, gan Macmillan Graded Readers piedāvā plašu šādu 
grāmatu klāstu.

• Pilnveidojiet formālās akadēmiskās angļu valodas zināšanas, klausoties runas un 
lekcijas par dažādām tēmām. TED Talks ir lieliska tīmekļa vietne, kurā pieejami daudzi 
videomateriāli. Gandrīz visiem ir nodrošināti subtitri daudzās valodās.

• Izmantojiet divvalodu vārdnīcu. Ja jūsu ģimene to nevar iegādāties, varat lūgt, lai to 
iegādājas jūsu skola. Ja tas nav iespējams, varat izmantot kādu tiešsaistes tīmekļa vietni, 
piemēram, Google Translate.

• Sāciet veidot glosāriju (mini vārdnīcu), pierakstot svarīgus vārdus apgūstamajos mācību 
priekšmetos un iztulkojot šos vārdus savā valodā. Varēsiet vēlāk skatīt šo glosāriju 
gadījumā, ja aizmirsīsiet šo vārdu nozīmi.
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