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Aprilie 2021 
 

Dragi părinți / îngrijitori, 
 
Re: Îmbunătățirea și așteptările școlii FHS pentru septembrie 
2021 
 

Sper că vă simțiți bine și vă simțiți în siguranță. Vă mulțumesc 
foarte mult pentru sprijinul acordat în tot ceea ce a fost un an 
academic dificil. FHS speră să revină treptat la normalitate în 
perioada 5 și 6. Sperăm să deschidem în septembrie 2021 fără a 
necesita protocoalele actuale Covid19. 
 
Obiectivul principal al școlii de la revenirea de la blocare a fost 
restabilirea acelor rutine și obiceiuri de învățare care susțin 
învățarea elevilor. Participarea școlii în această perioadă de recuperare a fost foarte bună. 
 
Pentru a susține această continuă îmbunătățire a participării, am înțeles problemele pe care 
părinții / îngrijitorii și elevii le-au avut în ceea ce privește uniforma. De exemplu, mulți elevi 
și-au depășit uniforma școlară și a fost imposibil să cumpere înlocuitori atunci când 
magazinele sunt închise. De asemenea, ne-am modificat așteptările privind uniforma pentru 
a reduce rata de infecție pentru Covd19. 
 
Din septembrie 2021 ne vom aștepta ca toți elevii să poarte uniforma școlară completă. Vă 
rugăm să consultați detaliile la: 
 

https://academytrust.sgscol.ac.uk/the-forest-high-school/parents/uniform 
 

Ca urmare a succesului aranjamentelor actuale referitoare la trusa PE, am decis că studenții 
pot continua să poarte trusa sportivă în zilele în care au PE. Este foarte important ca toți 
elevii să poarte trusa PE corectă în aceste zile. Așteptările în aceste zile vor fi la fel de mari 
ca în zilele uniforme normale. 
 
FHS a trecut printr-o perioadă de îmbunătățire rapidă. Am dezvoltat o provocare înaltă, un 
curriculum bine secvențiat, care își propune să ofere tuturor studenților noștri o bază 
pasională pentru viitorul studiu. Vă rugăm să consultați mai jos: 
 

https://academytrust.sgscol.ac.uk/the-forest-high-school/curriculum/our-curriculum 
 
Toți cadrele didactice au urmat o pregătire extinsă pentru a se asigura că oferim o primă 
predare de calitate, personalizată pentru toți studenții noștri (folosind programul de 
îmbunătățire a eficacității profesorilor și principiile Rosenshine). Strategia de relații (care a 
fost introdusă în septembrie 2020) a fost un mare succes. Căutăm să extindem acest lucru în 
continuare prin utilizarea practicii de restaurare în septembrie viitor. 
 



 
 
 

 

Toate cercetările recente indică faptul că îmbunătățirea vârstei de lectură a tinerilor le 
îmbunătățește semnificativ șansele de succes. După cum mulți dintre voi vor fi conștienți, 
utilizăm programul Accelerated Reader din 2018. Acest program ne permite să testăm în 
mod regulat vârstele citite ale elevilor și să ne asigurăm că cărțile pe care le citesc sunt la 
nivelul corect de provocare. De asemenea, veți fi conștienți de faptul că toate lecțiile încep 
cu 10 minute de lectură tăcută. Din septembrie 2021 vom urmări o strategie de lectură 
reciprocă, care va oferi elevilor șansa de a vorbi și de a reflecta asupra lecturii lor cu alți elevi 
și cu dvs. ca părinți / îngrijitori. Vor urma mai multe detalii. Obiectivul nostru este să ne 
asigurăm că toți elevii au o vârstă de lectură care este cel puțin egală cu vârsta lor 
cronologică până la sfârșitul anului nou. Acest lucru va permite fiecărui elev să acceseze 
curriculum-ul cu succes. 
 
În cele din urmă, pilotăm în prezent o intervenție de grup mic pentru a îmbunătăți limba 
engleză vorbită și scrisă a studenților noștri EAL (engleza ca limbă suplimentară). Indicațiile 
timpurii indică faptul că această intervenție are potențialul de a aduce o mare diferență 
șanselor viitoare de viață ale studenților noștri EAL. 
 
Dacă doriți orice clarificare cu privire la oricare dintre cele de mai sus sau dacă doriți să 
discutați orice alte probleme, vă rugăm să nu ezitați să mă contactați la 
john.whitehead@foresthigh.org.uk. 
 
Cu stimă, 
  
John Whitehea 
 


