
 
 

Vision: To inspire students to become confident, ethical and compelling 
individuals with the aspiration and qualities to shape a better future for all. 

 
Values: Respect, Responsibility, Curiosity and Resilience 

 

                             

 
 

Dragi părinți / îngrijitori, 8 ianuarie 2021 
 
Sper că sunteți bine și vă simțiți în siguranță. Mulțumesc celor dintre 
voi cu care am vorbit săptămâna aceasta; a fost un proces foarte util în 
ceea ce privește înțelegerea de ce au nevoie copiii dvs. și cum se simt. 
Intenția mea este să vorbesc cu toți până la sfârșitul săptămânii 
viitoare. 
 
Între timp, am vrut să vă informez cu privire la prevederile noastre 
vizate pentru anul 11 de luni, 11 ianuarie. Vom folosi slotul din 
perioada 6 pentru a oferi un amestec de sesiuni de evaluare și 
revizuire. Obiectivul acestor sesiuni este de a vă asigura că fiecărui 
elev din anul 11 i se oferă cea mai bună oportunitate posibilă de a 
obține cea mai înaltă notă posibilă. Luni 11 ianuarie, la ora 14:30, 
Liane Pitcher-Leigh și cu mine vom prezenta aceste sesiuni și le vom 
explica elevilor scopul lor. De marți, 12 ianuarie, subiecților li se vor 
oferi sesiuni fiecare prin rotație pentru a susține sesiuni live. Sesiunile inițiale se vor concentra pe 
verificarea studenților care învață până acum. Peste două săptămâni, aceste sesiuni vor fi utilizate 
pentru a oferi elevilor evaluări ghidate. Acestea vor fi evaluări finalizate de toți elevii în timpul 
sesiunilor cu sprijinul profesorilor lor. 
 
Profesorii își vor reduce treptat contribuția la aceste sesiuni în timp, permițând elevilor să obțină 
note îmbunătățite prin propriile lor eforturi. În cele din urmă, ne propunem să colectăm dovezi care 
să ne permită acordarea tuturor elevilor de cea mai înaltă notă posibilă. Aceste sesiuni sunt o ocazie 
excelentă pentru fiecare student de a obține un set de note care le va lărgi oportunitățile viitoare. 
Toate sesiunile vor începe la 14:30 și se vor încheia la 15:15. Toți elevii sunt așteptați să se conecteze 
la aceste sesiuni. Elevii care nu se conectează vor trebui să participe la sesiunile școlare în viitor. 
 
Am aprecia foarte mult sprijinul dvs. pentru a ne asigura că toți studenții participă la aceste sesiuni și 
că își trimit evaluarea până la termenul limită de la ora 18:00. Vă rugăm să nu ezitați să contactați 
Liane la liane.pitcher@foresthigh.org.uk sau eu la john.whitehead@forssthigh.org.uk. 
 
Programul: 
 
Luni, 11 ianuarie Introducere (LPL / JWH) 
Marți, 12 ianuarie Știință 
Miercuri, 13 ianuarie Istorie 
Joi 14 ianuarie engleză 
Luni, 18 ianuarie Matematica 
Marți, 19 ianuarie Calculatoare / Art 
Miercuri, 20 ianuarie 3D / franceză / BTEC PE 
Joi 21 ianuarie Geografie / Calculatoare / BTEC Health & Social Care 
Luni 25 ianuarie RE 
 
Cu stimă, 
 

John Whitehead 
Director 


