23 martie 2021

Clasificarea de vară - Evaluări și mini-test
Dragi părinți / îngrijitori și studenți în anii 11 și 13
Aș dori să vă dau o actualizare cu privire la cazul în care suntem cu decizie cu privire la clasele
pentru anii 11 și 13 și din acest an GCSE și A-Level rezultate. Acest e-mail este doar despre GCSE și
A-Niveluri și nu cursuri profesionale conduse de BTEC, CNAT și VTCT, care se concentrează pe
cursurile lor și, în majoritatea cazurilor au avut deja așezat examene externe.
Ofqual și comisiile de examen au spus că școlile vor primi mai multe informații în următoarele
săptămâni. Între timp, am lucrat în spatele scenei la datele studenților pe care le avem deja la dosar
și la domeniile de cunoaștere pe care credem că încă trebuie să le evaluăm la fiecare
disciplină. Școlile sunt de așteptat să continue să predea conținutul subiect pentru cât mai mult
timp posibil și am de gând să facă acest lucru până la sfârșitul lunii mai; trebuie să depunem notele
la comisiile de examen până în data de 18 iunie 2021, iar acest proces durează aproximativ 2
săptămâni.
Anii 11 și 13 Elevii vor fi ședinței evaluări / mini teste în lecții de acum și mai jumătate de termen. În
timp ce cele mai multe evaluări / mini teste vor avea loc după Paști, împărțit, astfel încât elevii nu au
o mulțime de teste în fiecare zi, va exista un număr mic care au loc înainte de Paști. Elevilor li se
spune dacă acest lucru îi afectează de către profesorul de clasă relevant.
Mai jos este câteva informații de bază despre modul în care vom opera aceste evaluări / miniteste:•
•
•
•
•
•

•
•
•

Evaluările vor fi un amestec de evaluări scrise ale școlii pe baza întrebărilor din trecut, a
schemelor de note, a limitelor notelor și a mini testelor comisiei de examen.
Evaluările și mini-testele vor avea loc în timpul orelor de lecție, cu modalități de acces în
vigoare acolo unde este necesar.
Elevii vor primi cel puțin 5 zile de școală în anunț de evaluare/mini test.
Data de evaluare și durata de testare vor fi puse pe arată temele mele, astfel încât părinții,
îngrijitorii și elevii sunt conștienți.
O listă de revizuire va fi pus pe Show Temele mele, astfel încât părinții, îngrijitorii și elevii
sunt clare cu privire la ceea ce urmează să fie evaluate.
Munca studenților va fi anonimizată (numărul candidatului), marcată ideal de un alt profesor
de clasă și moderată la nivelul Facultății, deoarece școlilor li s-a cerut să aibă sisteme de
evaluare care să nu aibă părtinire inconștientă.
Elevii vor avea dreptul să vadă evaluările/mini-testul marcat și să spună rezultatul (procentul
și nota) fiecărei evaluări/mini-probe.
Nu se pot lua în considerare lucrările de evaluare/mini test după ce au fost finalizate,
deoarece ni se cere să le ținem la școală ca probe.
Elevii nu au voie să fie informati cu privire la nota finala, deoarece aceasta trebuie sa ramana
confidentiala pana la publicarea acesteia de catre comisiile de examen in august 2021.

După Sărbătorile de Paște vom publica data Drop 2 "Note curente" (note neprevăzute) pe care
profesorii le-au făcut la sfârșitul lunii februarie 2021. Cu toate acestea, am întârziat publicarea
acestor note ca Ofqual încă nu au anunțat exact modul în care doresc notele finale decise și vrem să
ne asigurăm că metodologia noastră de date Drop 2 este în conformitate cu acest lucru.
Ca întotdeauna, atunci când vom auzi mai multe de la Ofqual și comisiile de examen vă vom anunța.
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