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

Cesubiecteacoperăacestghid?

În acest ghid veți putea găsi informații practice despre felul în care școlile vor decide notele 
GCSE pentru copiii dumneavoastră în vara anului 2021. De asemenea, veți putea găsi sfaturi 
privind modul în care copilul dumneavoastră se poate pregăti și felul în care îl puteți susține.

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

Acest ghid vă oferă informații despre:

• Cum vor decide școala și profesorii copilului notele 

• Drepturile copilului și ce puteți face dacă sunteți nemulțumiți de nota sau notele copilului

• Ce puteți face pentru a ajuta copilul să se pregătească pentru evaluări 

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.Cumvorstabilișcolilenotelecopilului?

De-a lungul ultimului an, șc olile au fost închise multe săptămâni pentru cei mai mulți elevi și 
cea mai mare parte a procesului de învățare 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 pentru copilul dumneavoastră. Profesorii vor 
evalua activitatea copilului exclusiv pe baza lecțiilor online și a  celor  predate în clasă. Pentru 
a putea stabili notele copilului, profesorii se pot folosi de evaluările și de tezele asigurate de 
comisiile de examinare.

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

• Dacă profesorii copilului dumneavoastră nu au predat toate lecțiile din programa de studiu 
(„curriculum”), vor evalua copilul doar pe baza conținuturilor  predate.

• Pentru a stabili notele copilului, profesorii vor analiza toate lucrările pe care le-a produs 
acesta în legătură cu un subiect, de exemplu orice lucrare finalizată de copil pentru Engleză 
în clasele a zecea și a unsprezecea.

• Profesorii vor decide notele acestuia 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. Profesoriitrebuiesăînregistreze notele până la  18.06.2021.

• Unele materi i ale ciclului gimnazial implică diferite evaluări pentru examene, de exemplu 
materii, precum dansul și designul și tehnologia. Acestea sunt evaluări fără examene (NEA). 
Copilul va continua să se pregătească pentru aceste examene NEA în mod normal. Profesorii 
vor da notele NEA și acestea vor face parte din nota finală a copilului pentru aceste materii.

• Copilul nu trebuie să se îngrijoreze dacă nu poate termina examenele NEA din cauza unor 
situații asociate pandemiei de Covid-19. Dacă se întâmplă acest lucru, copilul nu va avea 
probleme și nu se va considera că nu are note.

• În cazul GCSE, nivelurile AS și A, pentru materia artă și design, nota copilului se va baza 
exclusiv pe portofoliul său. (Un „portofoliu” este o colecție de desene, documente și schițe 
ale copilului în legătură cu această materie.)

2.Ceputețifacedacănusuntețideacordcunotacopilului?

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

1.Eroriadministrativesauprocedurale:

aceste probleme ar putea fi cauzate de introducerea incorectă 
a notei copilului 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 copilului.
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2.Erorideevaluareacademică:

această situație apare când nu sunteți de acord cu nota oferită de profesorul copilului și 
considerați că nu este corectă.

• Dacă școala nu este de acord că s-a produs o eroare  
administrativă sau procedurală, copilul are dreptul de 
a cere școlii să facă apel la comisia de examinare în 
numele său (adică „în numele copilului”). Comisia de 
examinare va decide dacă un profesor a făcut o eroare 
academică. Dacă membrii comisiei constată că s-a 
produs o eroare academică, nota va fi modificată.

• Rețineți că erorile academice făcute de un profesor sau de profesori trebuie să fie majore 
pentru ca nota să fie modificată.

Este important să rețineți că un proces de contestare poate avea ca rezultat o notă mai mare 
sau mai mică decât cea inițială.

Copilul va primi notele la data de 10.08.2021pentrunivelurileASșiAșiladatade12.08.2021  
pentruGCSE.

3.Cumvăputețiajutacopilulînaintedeacordareanotelor?

Perioada de dinaintea acordării notelor de către profesor este foarte importantă. Copilul 
trebuie să continue să lucreze susținut pentru a-și îmbunătăți educația și notele. În calitate 
de părinte sau întreținător, jucați un rol foarte important în susținerea acestuia.

Pregătireapentruevaluare:

• Ajutați-vă copilul să decidă care sunt materiile cele mai importante pe care se concentrează. 
Acestea pot fi materii la care copilul se află sub țintele la nivel 
de școală. Există puțin timp înainte de acordarea notelor, așa 
că este bine să vă concentrați pe lucrurile cele mai importante.

• Susțineți-vă copilul în planificarea timpului alocat revizuirii  
acasă, astfel încât să știe ce trebuie să facă și cât de mult 
timp are la dispoziție. Discutați în mod regulat cu copilul 
pentru a vă asigura că se încadrează în programul de 
învățare și ajutați-l să recupereze atunci când este posibil.

• Puteți verifica înțelegerea și cunoștințele copilului cu privire 
la o materie anume prin întrebări acasă. Cereți copilului să 
vă prezinte subiectele studiate. De exemplu, dacă se pregătește pentru o evaluare orală, 
aceasta poate fi exersată acasă împreună cu dumneavoastră.

• Ajutați copilul cu temele pentru acasă. Stabiliți un orar pentru temele pentru acasă și 
verificați cum se derulează. Dacă este posibil, pregătiți un loc liniștit pentru studiu, unde 
copilului îi va fi mai ușor să învețe.

• Este important să păstrați legătura constantă cu școala cât mai mult posibil. Dacă aveți 
probleme de vorbire a limbii engleze, întrebați școala dacă vă poate pune un traducător 
la dispoziție.

• Discutați cu școala dacă vă îngrijorează ceva în legătură cu activitatea copilului.
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Importanțadezvoltăriiabilitățiidefolosirealimbiiengleze:

• Încurajați copilul să continue să citească în engleză. Cititul va ajuta copilul să își dezvolte 
vocabularul în limba engleză și înțelegerea gramaticii de care va avea nevoie în timpul 
evaluării de către profesor. „Cărțile simplificate” sunt cărți de ficțiune și non-ficțiune pentru 
diferite niveluri de cunoaștere a limbii engleze (de exemplu 
nivel începător, intermediar, avansat). Cărțile simplificate 
Penguin și cărțile simplificate Macmillan sunt colecții mari 
de astfel de cărți. Dacă nu le puteți cumpăra, întrebați școala 
copilului dacă le poate cumpăra pentru dumneavoastră.

• Reamintiți copilului să folosească un dicționar bilingv. Încurajați copilul să scrie cuvinte noi 
în engleză în propriul glosar (un mic dicționar) și apoi să traducă aceste cuvinte din engleză 
în limba proprie. Dacă nu puteți cumpăra un dicționar, întrebați școala copilului dacă poate 
cumpăra unul pentru dumneavoastră. De asemenea, copilul poate folosi 
un program de traducere online, precum Google Translate.

• Încurajați copilul să asculte engleza literară vorbită. Site-ul TED Talks  
este o sursă bună de clipuri video gratuite pe subiecte academice, cu 
subtitrare în multe limbi.

Folosirealimbiimaterne:

nu toate activitățile trebuie făcute în engleză. Copilul poate beneficia foarte mult de utilizarea 
limbii materne. Folosirea limbii materne poate ajuta la dezvoltarea englezei și poate ajuta 
copilul în pregătirea sa pentru evaluări. Astfel, copilul poate înțelege ideile din materia de 
studiu mai ușor în limba maternă decât în engleză.

• Puteți ajuta copilul cu temele pentru acasă folosind limba maternă. Este drept că materia 
de studiu decisă de școală pentru copilul dumneavoastră este în limba engleză, dar puteți 
discuta despre respectivele subiecte cu copilul în limba maternă.

• Adesea, poate fi de mare ajutor pentru copilul dumneavoastră să scrie o primă schiță a 
temei scrise în limba maternă și apoi să traducă în engleză. Puteți citi prima variantă și o 
puteți comenta înainte de a începe să scrie traducerea.

• În cazul în care copilul trebuie să scrie lucrarea doar în engleză, îi puteți cere să vă 
povestească subiectul în limba maternă. Astfel, atât 
dumneavoastră, cât și copilul puteți verifica nivelul 
calitativ al lucrării.

• Pregătirea pentru materie folosind cărți sau site-uri în limba 
maternă poate ajuta copilul să învețe. De exemplu copilul 
poate folosi site-ul gratuit Khan Academy pentru a revizui 
multe subiecte. Site-ul este tradus în 30 de limbi diferite.
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