
Cum vor decide școlile notele GSCE în 2021:
îndrumar pentru elevii care folosesc engleza 
ca limbă suplimentară (EAL)

Cesubiecteacoperăacestghid?

Vă oferim informații despre modul în care școlile vor stabili notele GCSE în vara 2021 și sugestii 
privind felul în care vă puteți pregăti. 

De-a lungul anului trecut, multe școli s-au închis perioade mari de timp din cauza pandemiei de 
Covid-19. Astfel, guvernul a decis că ar fi incorect să se organizeze examene GCSE în acest an. 
În schimb, profesorii vă vor evalua și vor decide notele în alte moduri.

Acest ghid vă oferă informații despre:

• Cum vor decide școala și profesorii notele

• Drepturile dumneavoastră și ce puteți face dacă sunteți nemulțumit de notă sau note

• Ce puteți face pentru a vă pregăti pentru evaluările profesorilor 

Pentru ghidul integral emis de guvern vizitați https://www.gov.uk/government/publications/
awarding-qualifications-in-summer-2021/awarding-qualifications-in-summer-2021 

https://www.gov.uk/government/publications/awarding-qualifications-in-summer-2021/awarding-qualifications-in-summer-2021
https://www.gov.uk/government/publications/awarding-qualifications-in-summer-2021/awarding-qualifications-in-summer-2021


Cum vor decide școlile notele GSCE în 2021: 
îndrumar pentru părinții și întreținătorii elevilor care folosesc engleza ca limbă suplimentară (EAL)

1.Cumvorstabilișcolilenotele?

Școlile au fost închise multe săptămâni pentru cei mai mulți elevi și cea mai mare parte 
a procesului de educație s-a desfășurat online în acest timp. Acesta este motivul pentru 
care guvernul a decis ca examenele să fie înlocuite cu evaluarea profesorului pentru GCSE, 
nivelurile AS și A.

• În vara anului 2021 nu vor exista examene. Profesorii vă vor evalua cunoștințele exclusiv pe 
baza activității din timpul lecțiilor online și a celor predate în clasă. Pentru a stabili notele, 
profesorii se pot folosi de evaluări și de teze asigurate de comisiile de examinare.

• În această vară nu sunt examene, dar obținerea unor note bune nu ar trebui să fie mai dificilă 
decât în alți ani.

• Dacă profesorii nu au predat toate lecțiile din programa de studiu („curriculum”), vor evalua 
doar conținutul predat.

• Pentru a stabili nota, profesorii pot avea în vedere toate lucrările pe care le-ați produs în 
legătură cu un subiect, de exemplu orice lucrare finalizată pentru engleză în clasele a zecea 
și a unsprezecea.

• Profesorii vor decide notele dumneavoastră mai târziu, în cursul acestui an. Motivul este 
că doresc ca învățarea să continue cât mai mult timp posibil, dat fiind că au fost pierdute 
multe lecții în timpul perioadelor de carantină. Profesorii trebuie să decidă notele până la 
18.06.2021.

• Unele materii ale ciclului gimnazial implică diferite evaluări pentru examene, de exemplu 
materii, precum dansul și designul și tehnologia. Acestea sunt evaluări fără examene (NEA). 
Trebuie să continuați să vă pregătiți pentru evaluările NEA: profesorii vor da note și acestea 
vor fi o parte a notei finale la aceste materii.

• Nu vă îngrijorați dacă nu puteți termina NEA. Nu vor exista consecințe dacă situația este 
cauzată de pandemia de Covid-19. Dacă se întâmplă acest lucru, nu veți avea probleme și nu 
se va considera că nu aveți note.

• În cazul GCSE, nivelurile AS și A, pentru materia artă și design, nota se va baza exclusiv pe 
portofoliul pe care îl aveți. (Un „portofoliu” este o colecție de desene, documente și schițe pe 
care le-ați realizat pentru această materie.)

2.Ceputețifacedacănusuntețideacordcunotaprimită?

Dacă nu sunteți mulțumit de nota primită, puteți solicita modificarea  
acesteia. Această procedură poartă numele de „contestare a notei”.  
Ați putea să optați pentru această procedură din două motive:

1.Eroriadministrativesauprocedurale:

aceste probleme sunt cauzate de introducerea incorectă a notei 
într-un computer sau într-un formular.

• Mai întâi, ar trebui să cereți școlii să verifice dacă s-a produs 
o eroare.

• Dacă există o eroare, școala va contacta comisia de 
examinare. În cazul în care comisia de examinare este de 
acord, va modifica nota.



www.bell-foundation.org.uk

2.Erorideevaluareacademică:

aceste erori sunt produse de un profesor care vă notează calitatea muncii incorect, după 
părerea dumneavoastră.

• Dacă a apărut o eroare administrativă sau procedurală, 
puteți solicita școlii să facă apel la comisia de 
examinare în numele dumneavoastră. Comisia de 
examinare va decide dacă profesorul care v-a evaluat 
activitatea a făcut o eroare academică. Dacă membrii 
comisiei sunt de acord cu dumneavoastră, nota va fi 
modificată.

• Pentru ca membrii comisiei să modifice nota, erorile academice comise de profesor trebuie 
să fie majore.

Rețineți că procesul de contestare poate însemna creșterea sau scăderea notei.

Veți primi notele la data de 10.08.2021pentrunivelurileASșiAșiladatade12.08.2021
pentruGCSE.

3.Ceputețifaceînaintecaprofesoriisădecidăcuprivirelanoteledumneavoastră?

Înainte ca profesorii să decidă cu privire la note și să le trimită comisiilor de examinare în 
timpul verii, este important să continuați să studiați intens la școală. Suntem, în continuare, 
într-un moment foarte important. Vă puteți îmbunătăți notele dacă depuneți eforturi maxime 
acum și la vară.

Pregătiți-văpentruevaluări:

• Gândiți-vă la diferitele subiecte. Stabiliți care dintre acestea vor 
necesita mai multe eforturi din partea dumneavoastră decât altele: 
care sunt materiile la care sunteți bine pregătit și la care nu?

• Nu vor exista examene, dar profesorii pot folosi teste scrise anterioare sau întrebări ale 
testelor scrise, anterioare în cadrul evaluării. Învățați cum să răspundeți la întrebări:
 Verificând dacă înțelegeți sensul tuturor cuvintelor din cerințele testelor scrise 

anterioare (aceste resurse de la Trinity Immigration Initiative vă pot fi foarte utile)
 Analizând, rememorând și folosind cuvintele cerințelor în scris
 Evidențiind sau subliniind cuvintele cerințelor din întrebări
 Făcând note pe marginea răspunsurilor model (dacă 

aveți astfel de modele)

• Nu trebuie să învățați neapărat în engleză: cunoașteți 
mai mult de o limbă. Puteți studia subiectele și materiile 
căutând pe site-uri în limba dumneavoastră și puteți  
urmări clipuri video în limba dumneavoastră.
 Khan Academy este o resursă utilă pentru revizuirea multor subiecte și oferă traduceri în 

30 de limbi diferite.

• Părinții dumneavoastră sau alți adulți din locuință v-ar putea ajuta cu efortul de învățare. Dacă 
părinții vorbesc puțină engleză, v-ar putea ajuta cu traducerea în limba folosită în familie.
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http://www.elsp.ie/examLanguage.shtml
https://www.khanacademy.org/login?continue=%2Fcoach%2Fdashboard


Cum vor decide școlile notele GSCE în 2021: 
îndrumar pentru părinții și întreținătorii elevilor care folosesc engleza ca limbă suplimentară (EAL)

Abilitățimetacognitive:

Abilitățile metacognitive vă permit să înțelegeți modalitatea 
în care învățați, planificați și verificați cunoștințele acumulate. 
Acestea sunt abilități foarte importante, în special înainte de 
evaluările finale. Vă puteți îmbunătăți abilitățile:

• Testându-vă (înainte ca profesorii să vă testeze) punându-vă 
următoarele întrebări:
 Ce știu deja?   Ce nu știu încă?
 Ce vreau să învăț mai departe?  Ce va trebui să fac pentru a învăța?

• Creând un plan pentru procesul de învățare:
 Acesta poate fi un calendar, o schemă, un tabel sau un poster. Este planul dumneavoastră, 

așa că poate fi în limba dumneavoastră.
 Împărțiți lecțiile mari în secțiuni mai mici. Acestea sunt mai ușor de parcurs într-o zi și vă 

va fi mai ușor să vă reamintiți ce aveți de făcut.

Importanțadezvoltăriiabilitățiidefolosirealimbiiengleze:

Dat fiind că toate lucrările și evaluările vor fi în engleză, este foarte important să continuați 
să vă îmbunătățiți abilitățile de folosire a limbii engleze. 
Vă veți demonstra cunoștințele și abilitățile mai bine în fața 
profesorilor dacă vă puteți exprima clar și precis. Țineți cont 
de următoarele idei pentru a vă îmbunătăți limba engleză:

• Căutați un prieten cu care să puteți vorbi în engleză despre 
ceea ce studiați și despre evaluări. De asemenea, acesta 
poate analiza lucrarea scrisă și o poate evalua înainte  
de să o predați profesorului.

• Citiți cât de mult puteți. Vă va ajuta să vă îmbunătățiți 
înțelegerea gramaticii și a vocabularului limbii engleze. Puteți apela la „cărți simplificate”, 
adică acele cărți rescrise pentru diferite niveluri de stăpânire a limbii engleze (de exemplu 
pentru începători, nivel intermediar, avansat). Cărțile simplificate Penguin și Cărțile simplificate 
Macmillan sunt colecții mari de astfel de cărți.

• Îmbunătățiți-vă engleza la nivel academic prin ascultarea unor discursuri și conferințe pe 
diferite subiecte. TED Talks este un site excelent cu multe clipuri video. Aproape toate 
acestea au subtitrări în multe limbi.

• Folosiți un dicționar bilingv. Dacă familia nu vi-l poate cumpăra, puteți cere școlii să vă 
cumpere unul. Dacă acest lucru nu este posibil, puteți folosi un site, precum Google Translate.

• Începeți un glosar (un mini dicționar) pentru a înregistra cuvinte importante pe temele 
despre care învățați și traduceți aceste cuvinte în limba dumneavoastră. Puteți consulta 
glosarul ulterior, dacă uitați semnificația cuvintelor.

Sunt Copyright
 Toate drepturile rezervate. Fără a afecta utilizarea oficială permisă a acestui ghid „Cum vor decide școlile notele GCSE în 2021: îndrumar pentru elevii 
care folosesc engleza ca o limbă suplimentară (EAL)”: „Profesorii sunt încurajați să comunice ghidul relevant părinților elevilor prin e-mail, poștă sau 
în persoană. De asemenea, se recomandă ca profesorii să aibă copii ale fluturașului în limba relevantă și versiunea în limba engleză pentru consultare 
în timpul tuturor conversațiilor cu părinții.” Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă sub nicio altă formă (inclusiv  stocarea ei în orice mod 
prin mijloace electronice sau indiferent dacă este sau nu tranzitorie sau incidentală cu altă utilizare a acestei publicații) fără permisiunea scrisă a 
proprietarului drepturilor de autor.  Cererile pentru acordul scris al proprietarului drepturilor de autor pentru reproducerea oricărei părți a acestei 
publicații trebuie adresate editorului.
Copyright © The Bell Educational Trust Limited (activând ca The Bell Foundation) 
The Bell Educational Trust Limited este o companie caritabilă limitată de numărul de garanție 1048465, publicat în data de 05.04.1972 și o entitate 
caritabilă înregistrată la Charity Commission cu numărul 311585
The Bell Foundation, Red Cross Lane, Cambridge  CB2 0QU

https://www.penguin.co.uk/series/penrea/penguin-readers--graded-readers-.html
https://macmillaneducationebooks.com/elt/graded-readers
https://macmillaneducationebooks.com/elt/graded-readers
https://www.ted.com/
https://translate.google.com/

