25 februarie 2021

Ghid ofqual în ceea ce privește pașii următori
Dragi părinți / îngrijitori și studenți în anul 13
Astăzi, Ofqual sunt publicarea ceea ce aranjamentele vor fi pentru Anul 13 clase în această vară.
Noi credem că acest lucru va fi o combinație de classwork, teste, cursuri și eseuri, cu opțiunea de
Mini Teste stabilite de către comisiile de examen să se facă în clasă. Vom face mini-testele stabilite
de comisiile de examen plus alte evaluări bazate pe săli de clasă, mai degrabă decât să facem
mocks formale în Sala, pe care am avut de a anula în ianuarie 2021.
Școlile urmează să continue predarea programelor de învățământ cu media finală decisă la
sfârșitul lunii mai și depuse la comisiile de examen până în data de 18 iunie 2021. Evaluarea noului
conținut predat va fi inclusă în orice clasă finală.
Rapoartele vor urma în câteva săptămâni, odată ce elevii au avut posibilitatea de a se stabili înapoi
în rutineșcolare, am fost în măsură să evalueze modul în care acestea sunt progresează și am inclus
nimic relevant de la Ofqual Orientare. Vă rugăm să rețineți că aceste rapoarte vor fi un curent "de
lucru la grad" și nu o predicție a ceea ce ar putea fi acordate în timpul verii.
În următoarele două săptămâni, odată ce am citit pe deplin Ghidul Ofqual, voi fi în contact pentru
a vă anunța aranjamentele noastre pentru a decide notele finale de vară pentru anul 13.
Știu că anul nostru 13 Studenții sunt găsirea situația stresantă și sfatul nostru continuă să fie "să ne
facă îngrijorătoare, să continue să se angajeze în învățarea dumneavoastră și întotdeauna face cel
mai bun, ca care este în controlul dumneavoastră".
Copii regards
Christine McLintock
Director
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