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

Ko šīs vadlīnijas ietver?

Šeit pieejama praktiska informācija par to, kā skolas pieņems lēmumus par bērnu GCSE 
atzīmēm 2021. gada vasarā. Atradīsiet arī padomus par to, ko jūsu bērns var darīt, lai 
sagatavotos, un kā varat viņu atbalstīt.

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 bērnu 
zināšanas un izlems atzīmes citādi.

Šajās vadlīnijās ir ietverta informācija par tālāk minētajām tēmām.

• Kā skola un skolotāji izlems bērnu atzīmes? 

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

• Ko varat darīt, lai palīdzētu bērnam sagatavoties 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 izlems bērnu atzīmes?

Pagājušajā gadā lielākajai daļai izglītojamo skolas bija slēgtas nedēļām ilgi un mācības 
lielākoties notika tiešsaistē. Tāpēc valdība ir nolēmusi, ka eksāmeni tiks aizstāti ar skolotāju 
pārbaudēm GCSE, AS un A līmeņiem.

• 2021. gada vasarā jūsu bērnam nebūs jākārto eksāmeni. Skolotāji novērtēs bērna darbu, 
pamatojoties uz darbu, kas veikts tiešsaistes nodarbību un mācību stundu laikā.  Lai izlemtu 
bērna atzīmes, skolotāji var izmantot eksāmenu padomes rakstiskos pārbaudes darbus.

• Šovasar eksāmenu nebūs, taču iegūt labu atzīmi nevajadzētu būt grūtāk kā citus gadus.

• Ja bērna skolotāji nav mācījuši visas mācību programmas (“izglītības programmas”) 
nodarbības, tad bērna zināšanas tiks vērtētas tikai atbilstoši mācītajam saturam.

• Lai izlemtu bērna atzīmes, skolotāji ņems vērā visus mācību priekšmeta kursā veiktos 
darbus, piemēram, darbus, ko bērns veicis angļu valodā 4. galvenajā posmā.

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

• Daži priekšmeti vidusskolās, piemēram, deja, dizains un tehnoloģijas, tiek vērtēti citādi. Tiem 
piemēro bezeksāmenu pārbaudes (NEA). Bērni gatavosies šīm NEA pārbaudēm kā parasti. 
Skolotāji atzīmēs NEA pārbaudes, un tās būs daļa no bērna gala atzīmes šajos mācību 
priekšmetos.

• Bērnam nav jāuztraucas, ja NEA pārbaudi nesanāk pabeigt kāda iemesla dēļ, kas radies 
Covid-19 pandēmijas laikā. Ja tā notiek, bērnam nebūs nepatikšanu un netiks zaudētas 
atzīmes.

• GCSE, AS un A līmeņos mākslas un dizaina priekšmetos bērna atzīme tiks balstīta tikai uz 
viņa portfolio. (“Portfolio” ir bērna zīmējumu, dokumentu un noformējumu kolekcija šajā 
mācību priekšmetā.)

2. Ko jūs varat darīt, ja nepiekrītat bērna atzīmei?

Ja jūs neapmierina bērna saņemtais vērtējums, varat lūgt to mainīt. Šo formālo procesu sauc 
par “atzīmes pārsūdzēšanu”. Tā uzsākšanai var būt divi iemesli.

1. Administratīvās vai procedūras kļūdas.

Šīs problēmas var rasties tāpēc, ka bērna atzīme ir  
nepareizi ievadīta datorā vai veidlapā.

• Vispirms lūdziet skolu pārbauda, vai ir pieļauta kļūda.

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

Tas ir gadījumā, ja nepiekrītat bērna skolotāja piešķirtajam vērtējumam un uzskatāt, ka atzīme 
nav atbilstoša.

• Ja skola nepiekrīt, ka ir pieļauta administratīva vai  
procedūras kļūda, bērnam ir tiesības lūgt skolu viņa vietā  
(tas nozīmē “bērna vārdā”) iesniegt eksāmenu padomē  
pārsūdzību. Eksāmenu padome izlems, vai skolotājs  
ir pieļāvis akadēmisku kļūdu. Ja padome piekritīs, ka ir  
pieļauta akadēmiska kļūda, atzīme tiks mainīta.

• Lūdzu, ņemiet vērā, ka skolotāja vai skolotāju pieļautajām akadēmiskajām kļūdām jābūt ļoti 
nopietnām, lai atzīme tiktu mainīta.

Ir svarīgi atcerēties, ka pārsūdzības procesa rezultātā atzīme var tikt paaugstināta vai 
pazemināta.

Bērna atzīmes tiks izliktas 2021. gada 10. augustā AS un A līmeņiem un 2021. gada  
12. augustā GCSE sertifikātam.

3. Kā jūs varat palīdzēt bērnam laikā līdz atzīmju izlikšanai?

Laiks, pirms skolotāji izlemj bērna atzīmes, ir ļoti svarīgs. Bērnam jāturpina cītīgi strādāt, lai 
uzlabotu mācību rezultātus un atzīmes. Kā vecākam vai aprūpētājam jums ir ļoti svarīga loma 
bērna atbalstīšanā.

Sagatavošanās pārbaudei.

• Palīdziet bērnam saprast, pie kuriem mācību priekšmetiem būtu jāpiestrādā visvairāk. 
Iespējams, ir kādi mācību priekšmeti, kuros bērna sekmes pašlaik  
ir zemākas par skolas izvirzītajiem mērķiem. Līdz atzīmju  
izlikšanai ir atlicis maz laika, tāpēc ir  svarīgi koncentrēties  
uz būtiskākajām jomām.

• Sniedziet atbalstu bērnam, plānojot atkārtošanas grafiku  
mājās, lai bērns zinātu, ko darīt un cik daudz laika viņiem ir.  
Regulāri pārliecinieties, vai bērns iekļaujas darba grafikā  
un pēc iespējas palīdziet bērnam panākt iekavēto.

• Varat pārbaudīt bērna zināšanas un izpratni par apgūstamo tēmu, mājās uzdodot par to 
jautājumus. Lūdziet, lai bērns jums to prezentē. Piemēram, ja bērns gatavojas uzstāšanās 
pārbaudes darbam, viņš var praktizēties kopā ar jums mājās.

• Sniedziet atbalstu bērnam mājasdarbu veikšanā. Nosakiet bērnam mājasdarbu grafiku 
un pārbaudiet, kā viņam izdodas to ievērot. Ja iespējams, iekārtojiet bērnam klusu vietu 
mācībām, tādējādi atvieglojot mācību procesu.

• Ir svarīgi pēc iespējas regulāri sazināties ar skolu. Ja jums ir grūti sazināties angļu valodā, 
jautājiet, vai skola var nodrošināt tulku.

• Sazinieties ar skolu, ja jūs uztrauc kāds ar jūsu bērnu saistīts jautājums.
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Angļu valodas prasmju pilnveidošanas nozīme.

• Arvien mudiniet bērnu lasīt angļu valodā. Lasīšana palīdzēs bērnam pilnveidot angļu 
valodas vārdu krājumu un izpratni par gramatiku, kas nepieciešama skolotāju  
pārbaudes darbos. "Graded readers" ir daiļliteratūras un zinātniskās literatūras grāmatas 
dažādiem angļu valodas līmeņiem (piemēram, iesācēju,  
vidējais, augstākais līmenis). Penguin Graded Readers un  
Macmillan Graded Readers piedāvā plašu šādu grāmatu  
klāstu. Ja jums pašiem nav iespējas tās iegādāties, vaicājiet,  
vai bērna skola tās varētu jums iegādāties.

• Atgādiniet bērnam izmantot divvalodu vārdnīcu. Mudiniet bērnu pierakstīt jaunus angļu 
valodas vārdus savā glosārijā (mini vārdnīcā) un pēc tam pārtulkot šos vārdus savā valodā. 
Ja nevarat iegādāties vārdnīcu, pajautājiet, vai bērna skola to varētu jums iegādāties. Bērns 
arī var izmantot kādu tiešsaistes tulkotāju, piemēram, Google Translate.

• Mudiniet bērnu klausīties  formālu angļu valodas runu. TED Talks  
tīmekļa vietne ir labs bezmaksas videomateriālu avots par akadēmiskām  
tēmām ar subtitriem daudzās valodās.

Izmantojiet savu ģimenes valodu.

Ne viss ir jāveic angļu valodā. Bērnam ļoti palīdz ģimenes valodas lietošana. Tādējādi bērnam 
var palīdzēt pilnveidot angļu valodu un sniegt atbalstu, gatavojoties pārbaudes darbiem 
Bērnam var būt vieglāk izprast akadēmiskas idejas savā valodā nekā angļu valodā.

• Varat sniegt atbalstu bērnam mājasdarbu pildīšanā jūsu ģimenes valodā. Skolas uzdotie 
darbi var būt angļu valodā, taču jūs varat tos pārrunāt ar bērnu savā ģimenes valodā.

• Bieži bērnam var būt noderīgi uzrakstīt rakstiskā darba melnrakstu savā dzimtajā valodā un 
pēc tam to pārtulkot angļu valodā. Varat izlasīt melnrakstu un komentēt to, pirms bērns sāk 
rakstīt tulkojumu skolai.

• Arī tad, ja bērnam darbs jāraksta tikai angļu valodā, varat lūgt, lai viņš pastāsta uzrakstīto 
jūsu ģimenes valodā. Tādējādi gan jūs, gan bērns varat pārbaudīt bērna darba kvalitāti.

• Varat sniegt atbalstu bērna mācību procesā, izpētot skolas  
tēmas jūsuvalodā ar grāmatu un tīmekļa vietņu palīdzību.  
Piemēram, bērns var izmantot bezmaksas Khan Academy  
tīmekļa vietni, lai pārskatītu daudzus mācību priekšmetus.  
Šī tīmekļa vietne ir tulkota 30 valodās.
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