
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vineri 9 

decembrie 2022 

Dragi familii SGS Forest Anul 11, 

Vă scriu ca urmare a informațiilor noastre de succes din anul 11 

Seara din noiembrie. 

La acest eveniment am discutat despre seria de examene simulate din decembrie pe care dvs 

copiii au completat. Am fost încântați de cât de maturi au toți 

abordat acest proces. Așteptăm cu nerăbdare să putem revizui 

rezultate și împărtășiți-le cu dvs. la începutul lunii ianuarie. Elevii vor 

primiți-le la rezultatele simulate ale examenului după-amiaza după școală, joi 

5 

ianuarie, cu o copie trimisă prin poștă. 

În noiembrie, am vorbit cu tine despre gama noastră de planuri de sprijin 

studenții care se pregătesc pentru al doilea set de examene simulate (care vor fi în 

martie) și seria de examene externe reale (care începe în mai). eu am 

a prezentat mai jos câteva dintre acestea: 

Perioada 7 

Din săptămâna care începe pe 9 ianuarie 2023, elevii din anul 11 vor fi așteptați să o facă 



 

 

participă la Științe marțea, la matematică joia și la engleză vinerea. Aceste sesiuni 

va fi condus de practicieni conducători și va fi între orele 15-16 în Sala de Supraveghere, concentrându-

se 

pe domenii de cunoaștere, conținut și concepții greșite identificate din simularea din noiembrie 

examene. Suntem încrezători că avem 3 ore suplimentare pe săptămână concentrate în mod special pe 

acestea 

domeniile vor fi foarte eficiente în eliminarea acestor lacune de învățare pentru copiii dvs. Ne vom 

aștepta 

angajament și comportament impecabil la aceste sesiuni. 

Sesiunile de intervenție de miercuri 

Domnul Wenley, în calitate de An 11 Raising Standards Lead, invită studenții să intre pentru 

suplimentare 

mentorat și intervenție și, în același timp, dl Hlad va conduce un grup pentru Anul 

11 Studii sportive de la 15-16. 
 

An 11 Prep 

După cum a spus dl Dane în scrisoarea de săptămâna trecută, rearanjam ziua de școală pentru a include 

20 de minute de „Pregătire” pentru Anul 11, în timp ce celelalte grupuri de ani participă la noul nostru 

SGS 

Programul de lectură. Pe lângă timpul suplimentar pentru sănătate și asistență socială și studii sportive, 

vom desfășura cursuri în grupe mici pentru engleză, matematică și știință. Aceste îndrumare 

sesiunile vor fi foarte personalizate și conduse de către practicanții conducători ai subiectului principal. 

Acest 

100 de minute suplimentare pe săptămână, în plus față de celelalte strategii de mai sus, vor face un 

mare lucru 

diferență față de progresul copiilor tăi. 



 

 

Această gamă cuprinzătoare de strategii va funcționa alături de celelalte prevederi discutate 

la Seara de informare: mentorat 1 la 1 al domnului Wenley pentru toți studenții; viitorul 

revizie rezidentiala; și toate lucrurile individuale pe care profesorii le fac pentru a ne sprijini 

elevi zi de zi. Intenționez să scriu în mod regulat pentru a vă ține la curent cu succesele 

toate acestea pe măsură ce progresăm de-a lungul anului. 

Cu stimă, 

doamna Nicola Mooney 

Director adjunct pentru Curriculum și Rezultate 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


