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Joi, 12 noiembrie 2020 
 
Dragi părinți / îngrijitori 
 
Vă rugăm să găsiți atașat calendarul simulării examenului pentru elevii 
din anul 11. 
 
Examenele sunt în roșu, în timp ce lecțiile normale sunt în negru. 
Este atât de important încât avem această ocazie de a putea analiza 
progresul fiecărui elev în fiecare disciplină: ne va permite să vizăm atât 
predarea la clasă, cât și intervențiile noastre, care vor începe luni, 11 
ianuarie. Vă voi scrie mai aproape de timp, cu detalii suplimentare. 
 
Examenele vor avea loc în săli de clasă, în grupuri de clasă, mai 
degrabă decât în Spotlight. În fiecare dimineață, vor exista notificări în 
blocul T care detaliază în ce săli ar trebui să fie fiecare grup pentru 
examene. Toate lecțiile normale vor avea loc în camerele pe care elevii le folosesc de obicei. 
 
Acolo unde este posibil, am încercat să acordăm timp suplimentar; cu toate acestea, acest lucru nu a 
fost întotdeauna posibil. Vă rugăm să fiți siguri că, dacă fiul / fiica dvs. este eligibil pentru timp 
suplimentar și nu am putut să-l alocăm, aceștia nu vor pierde: va fi luată în considerare pierderea de 
timp. 
 
Vă rugăm să reamintiți fiului / fiicei dvs. că trebuie să fie complet echipat pentru fiecare examen, 
deoarece, din cauza restricțiilor Covid, capacitatea noastră de a împrumuta echipament este 
limitată. Fiecare student ar trebui să se asigure că are un stilou negru, un creion, o riglă, o radieră, un 
raportor și un calculator științific. Dacă există vreo problemă cu acest lucru, vă rugăm să vă încurajați 
fiul / fiica să vorbească cu tutorele său cât mai curând posibil. 
Toți studenții de artă și / sau design 3D vor avea un simulacru de examen în săptămâna care începe 
pe 7 decembrie, deoarece aceste examene sunt considerabil mai lungi. Li se va oferi un program 
separat. 
 
Guvernul a fost clar că examenele GCSE din Anglia vor continua. Cel mai bun sfat pe care îl pot oferi 
studenților este că aceștia ar trebui să continue să lucreze și să revizuiască ca de obicei. 
 
În cele din urmă, aș dori să vă mulțumesc pentru tot sprijinul și răbdarea dvs.: în ciuda tuturor 
schimbărilor la care au trebuit să se adapteze copiii dvs., ei sunt concentrați și determinați și suntem 
extrem de pozitivi cu privire la rezultatele lor din acest an. 
 
Dacă aveți întrebări despre examenele simulate sau examenele în general, nu ezitați să mă 
contactați liane.pitcher@foresthigh.org.uk. 
 
Cu stimă 
 
Liane Pitcher-Leigh 
Asistent șef / examinator 
 


