
Kaip mokyklos nustatys GCSE balus 2021 metais
Vadovas tėvams ir globėjams, kuriems anglų kalba 
yra kaip papildoma kalba (EAL)

Kokia informacija pateikiama šiame vadove?

Čia galite rasti informacijos apie tai, kaip mokyklos nustatys jūsų GCSE balus 2021 metų 
vasarą, ir patarimų, kaip galėtumėte tam pasirengti. 

Praėjusiais metais daugelis mokyklų turėjo ilgam laikui užsidaryti dėl Covid-19 pandemijos. 
Dėl šios priežasties vyriausybė nusprendė, kad būtų nesąžininga šiais metais laikyti GCSE 
egzaminus. Vietoj to, mokytojai jus įvertins kitais būdais ir nustatys jūsų balus.

Šiame vadove pateikiama informacija apie toliau nurodytus dalykus.

• Kaip jūsų mokykla ir mokytojai nustatys jūsų balus

• Kokios yra jūsų teisės ir ką galite padaryti, jei nesate patenkinti savo balu ar balais

• Kaip galite pasiruošti mokytojų įvertinimams 

Norėdami perskaityti visą vyriausybės vadovą, apsilankykite https://www.gov.uk/government/
publications/awarding-qualifications-in-summer-2021/awarding-qualifications-in-
summer-2021 
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1. Kaip mokyklos nustatys jūsų balus?

Daugelio besimokančiųjų mokyklos buvo uždarytos daug savaičių ir dauguma mokymų tuo 
metu vyko internetu. Štai kodėl vyriausybė nusprendė, kad egzaminus pakeis mokytojų 
įvertinimas GCSE, AS ir A lygiams.

• 2021 metų vasarą jums nereikės laikyti egzaminų. Mokytojai įvertins jūsų pasiekimus 
tik atsižveldami į jūsų darbą pamokų internete ir klasėje metu. Mokytojai gali naudoti 
bandomuosius egzaminus ir egzaminų valdybos įvertinimo dokumentus, padėsiančius 
nustatyti jūsų balus.

• Šią vasarą egzaminų nebus, tačiau gauti gerus balus neturėtų būti sunkiau nei kitais metais.

• Jei jūsų mokytojai neišėjo visų pamokų pagal mokymo programą („mokymo kursą“), jie 
vertins tik išeitą turinį.

• Norėdami nustatyti balus, jūsų mokytojai gali peržiūrėti visus darbus, kuriuos atlikote dalyko 
kurso metu, pavyzdžiui, bet kurį anglų kalbos darbą, kurį atlikote „Key Stage 4“ metu.

• Mokytojai šiais metais jūsų balus nustatys vėliau. Taip yra todėl, kad jie nori kuo ilgiau tęsti 
mokymo procesą, nes daug pamokų buvo praleista dėl karantino suvaržymų. Mokytojai turi 
pateikti balus iki 2021 m. birželio 18 d.

• Kai kurie dalykai vidurinėse mokyklose vertinami ne egzaminais, pavyzdžiui, šokiai, dizainas 
ir technologijos. Tai įvertinimas ne egzaminais (NEA). Turėtumėte toliau ruoštis savo NEA: 
mokytojai tai pasižymės ir šis įvertinimas bus jūsų galutinio balo dalis.

•  Nesijaudinkite, jei negalite užbaigti savo NEA dėl su Covid-19 pandemija susijusių įvykių. Jei 
taip atsitiktų, dėl to nekils problemų ir neprarasite įvertinimų.

•  GCSE, AS ir A lygiuose dailės ir dizaino dalykų balai bus grindžiami tik jūsų portfeliu. 
(„Portfelis“ yra visų jūsų piešinių, dokumentų ir dizaino darbų, kuriuos ruošėte šiam dalykui, 
rinkinys.)

2. Ką daryti, jei nesutinkate su savo balu?

Jei nesate patenkinti gautu balu, galite paprašyti jį pakeisti. Tai vadinama „jūsų balo apeliacija“. 
Gali būti, kad norėsite tai atlikti dėl dviejų priežasčių.

1. Administracinės ar procedūrinės klaidos.

Šios problemos kilo dėl to, kad kažkas  
neteisingai įvedė jūsų balą į kompiuterį ar formą.

• Pirmiausia turėtumėte paprašyti savo mokyklos patikrinti,  
ar jie nepadarė klaidos.

• Jei bus klaida, jūsų mokykla susisieks su egzaminų komisija.  
Jei egzaminų komisija sutiks, jie pakeis jūsų balą.
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2. Akademinio sprendimo klaidos.

Šios klaidos atsiranda, jei mokytojas, jūsų nuomone, neteisingai įvertina jūsų darbus.

• Jei nebuvo administracinės ar procedūrinės klaidos,  
jūs galite paprašyti savo mokyklos kreiptis į egzaminų  
komisiją atstovaujant jus (tai reiškia „jūsų vardu“).  
Egzaminų komisija nuspręs, ar jūsų darbą vertinęs  
mokytojas padarė akademinę klaidą. Jei jie sutiks  
su jumis, jūsų pažymys bus pakeistas.

• Mokytojo padarytos akademinės klaidos turi būti labai rimtos, kad komisija galėtų pakeisti 
jūsų balą.

Atminkite, kad apeliacijos proceso metu jūsų balas gali būti pakeltas arba sumažintas.

Balus gausite 2021 m. rugpjūčio 10 d. už AS ir A lygius, o 2021 m. rugpjūčio 12 d. – už GCSE.

3. Ką galite padaryti prieš mokytojams įvertinant jūsų balus?

Prieš mokytojams įvertinant jus ir siunčiant balus egzaminų komisijai vasarą, svarbu ir toliau 
stengtis stropiai mokytis mokykloje. Tai vis dar labai svarbus laikas. Galite pagerinti savo 
balus, jei kiek galėdami pasistengsite nuo dabar iki vasaros.

Pasiruoškite savo įvertinimams.

• Pagalvokite apie skirtingus dalykus. Nuspręskite, kuriam iš jų  
reikės skirti daugiau dėmesio nei kitiems: kurie dalykai yra jūsų  
stipriosios pusės ir kur jaučiatės silpnesni?

• Egzaminų nebus, tačiau jūsų mokytojai gali naudoti seniau laikytų egzaminų dokumentus ar 
klausimus kaip jūsų įvertinimo dalį. Sužinokite, kaip atsakyti į egzamino klausimus:
 patikrinkite, ar suprantate visus ankstesnių darbų užduočių žodžius  

(šie šaltiniai iš „Trinity Immigration Initiative“ gali būti labai naudingi);
 peržiūrėkite, prisiminkite ir naudokite užduočių žodžius savo tekstuose;
 pasižymėkite ar pasibraukite klausimų užduočių žodžius
 Modelių atsakymų anotavimas (jei turite tokių modelių)

• Nebūtina mokytis anglų kalba: mokate daugiau  
nei vieną kalbą. Galite analizuoti temas ir  
dalykus naršydami svetainėse savo kalba,  
taip pat galite žiūrėti vaizdo įrašus savo kalba.
 Khan akademija yra geras šaltinis analizuojant daugelį temų ir jis išverstas į 30 skirtingų 

kalbų.

• Jūsų tėvai ar kiti kartu esantys suaugusieji gali padėti jums atlikti užduotis. Jei jūsų tėvai 
nelabai kalba angliškai, jie galėtų jus palaikyti ta kalba, kuria kalbate šeimoje.
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Metakognityviniai įgūdžiai.

Metakognityviniai įgūdžiai leidžia suprasti, kaip jūs mokotės,  
planuojate ir pasitikrinate savo žinias. Tai labai svarbūs įgūdžiai,  
ypač prieš galutinius jūsų įvertinimus. Šiuos įgūdžius galite  
patobulinti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

• Egzaminuokite save (prieš tai darant mokytojams) užduodami  
sau toliau nurodytus klausimus.
 Ką aš jau moku?   Ko aš dar nemoku?
 Ką aš noriu išmokti toliau?  Ką darysiu, kad to išmokčiau?

• Mokymosi plano kūrimas
 Tai gali būti kalendoriaus forma, piešinys, diagrama ar plakatas Tai jūsų planas, tad jis 

gali būti jūsų kalba.
 Suskirstykite didelius darbus į mažesnius žingsnius. Juos lengviau atlikti per vieną dieną 

ir lengviau atsiminti, ką reikia padaryti.

Anglų kalbos įgūdžių ugdymo svarba.

Kadangi visi darbai ir įvertinimai bus anglų kalba, labai svarbu toliau tobulinti savo anglų kalbą. 
Geriau pademonstruosite savo žinias ir įgūdžius mokytojams,  
jei galėsite aiškiai ir tiksliai reikšti mintis. Apsvarstykite šias  
idėjas, kaip galėtumėte patobutinti savo anglų kalbą.

• Susiraskite draugą, su kuriuo galėtumėte angliškai  
pasikalbėti apie savo darbus ir įvertinimus. Draugai taip  
pat galėtų peržiūrėti jūsų rašto darbus ir įvertinti juos prieš  
pateikiant juos mokytojams.

• Kaip galima daugiau skaitykite. Tai padės geriau suprasti anglų kalbos gramatiką ir 
žodyną. Galite naudoti „adaptuotus skaitinius“, knygas, perrašytas skirtingiems anglų 
kalbos lygiams (pavyzdžiui, pradedantiesiems, vidutinio lygio, pažengusiems). Ir „Penguin“ 
adaptuoti skaitiniai, ir „Macmillan“ adaptuoti skaitiniai turi didelių tokių knygų kolekcijų.

• Lavinkite savo oficialią akademinę anglų kalbą klausydamiesi kalbų ir paskaitų skirtingomis 
temomis. „TED Talks“ yra puiki svetainė, kurioje yra daug vaizdo įrašų. Beveik visi jie turi 
subtitrus daugeliu kalbų.

• Naudokite dvikalbį žodyną. Jei jūsų šeima negali jo nupirkti, galite paprašyti jį nupirkti savo 
mokyklos. Jei tai neįmanoma, galite naudotis internetine svetaine „Google Translate“.

• Pradėkite kurti žodyną (mažą žodynėlį), kad galėtumėte jame užsirašyti svarbius žodžius iš 
studijuojamo dalyko ir išsiversti juos į savo kalbą. Pamiršę žodžio reikšmę, vėliau galėsite 
pasižiūrėti savo žodyne.
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