Despre sistemul educațional englez: gimnaziile
Ghid pentru părinții copiilor care folosesc
engleza ca limbă suplimentară (EAL)

Ce subiecte acoperă acest ghid?
Aici puteți găsi informații practice care vă pot ajuta să găsiți un loc la o școală pentru copilul
dumneavoastră și să înțelegeți sistemul educațional englez.
În Anglia există mai multe tipuri de școli, inclusiv unele la care părinții trebuie să plătească (adică școli
cu taxă/independente/private).
Acest ghid vă prezintă școlile engleze pentru care nu trebuie să plătiți (adică școlile de stat). Există
mai multe tipuri de școli de stat, printre care:

• școli ale autorităților locale (LA), finanțate de guvernul local;
• academii și școli gratuite, finanțate de guvernul central, care adeseori sunt parte a unui trust;
• școli religioase, asociate cu o anumită religie.
De asemenea, aveți opțiunea de a școlariza copilul acasă, integral sau parțial. Aceasta este denumită
educație la domiciliu (sau educație opțională la domiciliu sau școlarizare la domiciliu). Aflați detalii aici:
https://www.gov.uk/home-education.

Despre sistemul educațional englez: gimnaziile

1. Cum pot găsi o școală pentru copil?
În cazul în care copilul are între 5 și 16 ani, luați legătura cu consiliul local (denumit și autorități locale)
sau LA) pentru a găsi un loc într-o școală pentru copil.

• Consiliul local trebuie să găsească un loc într-o școală din zonă pentru copii cu vârsta cuprinsă
între 5 și 16 ani.

• Puteți găsi informații suplimentare despre admiterea în școli aici:
https://www.gov.uk/schools-admissions.

Iată câteva idei care să vă ajute să decideți ce școală preferați:

• Vizitați școala în serile în care se organizează tururi deschise. Acestea sunt anunțate pe site-ul școlii.
• Citiți raportul celei mai recente inspecții Ofsted: https://reports.ofsted.gov.uk.
• Verificați performanțele generale ale școlii:

https://www.compare-school-performance.service.gov.uk.

• Discutați cu alți părinți despre școală.
• Consultați site-ul web al școlii.
• Aflați ce școli înmatriculează elevi cu examene GCSE în limba maternă (pentru informații
suplimentare consultați secțiunea 5 de mai jos).

După ce aflați ce școală preferați va trebui:

• Să completați formularul de cerere online, precizând câteva școli care vă plac.
• Solicitați asistență din partea echipei de admitere în școală a consiliului local, deoarece procesul de
cerere poate fi complicat.

• Întrebați la consiliul local dacă există alte persoane, grupuri comunitare sau translatori care vă
pot ajuta.

2. La ce vârstă va începe copilul gimnaziul?
În Anglia, copiii încep gimnaziul în septembrie, imediat după ce împlinesc 11 ani. Gimnaziul începe în
clasa 7 (clasele 1-6 sunt în școala generală) și se termină în clasa 11.
Anul școlar începe întotdeauna în septembrie și se termină în iulie. De obicei este împărțit în trei
trimestre de aproximativ 13 săptămâni.
Tinerii pot părăsi școala în ultima vineri din iunie dacă împlinesc 16 ani până la finele lunii august. Elevii cu
vârste între 16 și 18 ani trebuie cuprinși într-o formă de educație, pregătire sau ucenicie.
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3. Cum aflu despre trimestrele și vacanțele școlare?
Trimestrele și vacanțele școlare variază în diferite zone din Anglia.
Însă, de obicei, vacanțele școlare sunt la finele lunii decembrie și începutul lunii ianuarie (Crăciun și
Anul Nou); martie/aprilie (în funcție de data la care cade Paștele) și august. În plus, majoritatea
școlilor vor avea o vacanță inter-trimestrială la mijlocul fiecăruia dintre cele trei trimestre. Fiecare
școală își publică propriul calendar cu vacanțele marcate pe el.
Multe școli au 5 (zile metodice) în fiecare an, în care profesorii participă la sesiuni de pregătire și
ședințe. Elevii nu merg la școală în zilele METODICE. Școala informează părinții când sunt planificate
zilele METODICE în fiecare an.
Pentru a afla datele exacte ale trimestrului și vacanțelor consultați-vă cu personalul didactic sau accesați
următorul site web:
https://www.gov.uk/school-term-holiday-dates.

4. La ce să mă aștept din partea școlii?
Majoritatea școlilor își publică propriul prospect școlar, o broșură cu informații importante despre școală. În
plus, site-ul web al școlii va include cele mai recente informații și știri despre școală. Dacă aveți nevoie ca
informațiile să fie traduse solicitați ajutorul școlii.
Copiii vor beneficia de:

• zile de tranziție; elevii din clasa 6 vor avea posibilitatea de a petrece una sau două zile în noul
gimnaziu pentru a vedea cum va fi;

• un program de introducere pentru a vă ajuta copilul să aibă un început bun în viața din noua școală.
Acesta poate include măsuri speciale ăn cazul în care copilul a ajuns recent în țară sau în zonă sau
dacă începe școala la un moment diferit din an (adică nu în septembrie);

• un loc într-o clasă de aproximativ 30 de copii, de obicei de aceeași vârstă.
Fiecare clasă are, de obicei, propriul diriginte;

• un orar regulat cu materiile. Fiecare materie va fi predată de un
profesor;

• acces la o programă completă - pentru informații complete consultați informațiile
de mai jos;

• o abordare favorabilă incluziunii, în care toți copiii sunt tratați corect;
• teme regulate, asociate programei.
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Ce altceva va face copilul meu la școală?
Copilul va fi în măsură să ia parte la activități, excursii cu școala și alte evenimente. Printre acestea se
pot număra:

• adunări și posibilități de rugăciune comună. Solicitați școlii
detalii suplimentare;

• activități și cercuri extrașcolare, de exemplu sport, muzică și teatru. Acestea
nu sunt obligatorii și pot avea loc în pauza de masă sau după ore. Unele
cercuri pot implica mici taxe;

• excursii școlare în locuri asociate programei școlare. Aceste excursii sunt,

de obicei, cu plată, dar adesea școlile pot ajuta dacă este necesar.
Excursiile școlare sunt organizate cu atenție de către profesori, astfel încât
copiii sunt mereu în siguranță. Unele excursii sunt parte obligatorie a
materiei GCSE, de exemplu pentru Teatru GCSE, elevii trebuie să vadă o
piesă la teatru;

• producții școlare, inclusiv spectacole de teatru și concerte de muzică;
• evenimente sociale și strângeri de fonduri, precum zile sportive, târguri de vară

și Crăciun, discoteci și concursuri de cultură generală. Dacă doriți să vă
implicați mai mult în activitatea școlară a copilului, luați legătura cu școala, de
exemplu pentru voluntariat sau a activa ca reprezentant al părinților, de unde
puteți sprijini echipa de conducere pentru a face școala cât mai eficientă posibil;

• practica este o oportunitate pentru tineri, de obicei în clasa 10, de a petrece o săptămână la un loc
de muncă. Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de cariere de mai jos.

Cum o să știu ce se întâmplă la școală?
Școala va comunica regulat cu dumneavoastră. Școlile folosesc diferite forme de comunicare, printre
care:

• site-ul web al școlii: școlile prezintă informații pe site-ul lor. Pentru a vedea datele importante
precum vacanțele, zilele metodice și ședințele cu părinții, consultați calendarul școlar;

• înștiințări: sms-uri, rețele de socializare (de exemplu Twitter) și aplicații, precum
parentmail, pot fi utilizate pentru a plăti mesele și excursiile școlare;

• sisteme online (de exemplu Go4Schools): puteți găsi informații despre
teme, evaluări și comportament;

• e-mailuri și scrisori: comunicați școlii dacă nu aveți acces la e-mailuri;
• ședințe cu părinții și rapoarte: acestea vă permit să aflați detalii despre activitatea
copilului;

• întâlniri și seri informative: școlile folosesc întâlnirile pentru a comunica informații

importante, de exemplu alegerea subiectului de studiu la GCSE. Poate fi o
oportunitate utilă pentru a formula întrebări;

• comunicarea directă: puteți contacta școala prin telefon sau e-mail ori puteți stabili o întâlnire cu
profesorul, dacă este cazul.
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5. Ce așteaptă școala din partea mea?
În calitate de părinte, se așteaptă de la dumneavoastră:

• să trimiteți copilul la școală în fiecare zi și la timp, dacă nu este bolnav, nu are o programare sau nu
este o sărbătoare religioasă. Contactați școala în avans pentru a comunica motivul absenței
copilului.

• Să duceți copiii în vacanță doar în timpul vacanțelor școlare. Dacă decideți să luați copilul în

vacanță în timpul trimestrului este posibil să plătiți amendă. Pentru detalii contactați școala sau
vizitați următorul site web: https://www.gov.uk/school-attendance-absence.

• să înștiințați școala cu privire la evenimentele sau circumstanțele importante pentru copil sau familie.
Aceasta va face tot posibilul să vă ajute dacă aveți nevoie de ajutor;

• să furnizați informații, precum datele medicale și datele de contact. Este
important să comunicați școlii dacă aceste informații se schimbă;

• să completați formularele de consimțământ pentru a fi de acord cu deplasarea
copilului în excursii școlare, pentru a i se face poze etc.

• să susțineți regulile școlare, de exemplu privind comportamentul și utilizarea

internetului. Puteți găsi informații despre regulamentele școlare pe site-ul web al
școlii. Dumneavoastră și copilul veți primi informații despre recompense și sancțiuni.
Copilul va avea un cont de e-mail școlar și acces la internet, pe care trebuie să le
folosească în siguranță și în mod adecvat;

• să ajutați copilul la teme. Pentru mai multe idei privind modul în care vă puteți ajuta copilul la
învățătură vedeți informațiile de aici.

6. Ce funcție are fiecare persoană din școală?
Consultați prospectul școlar sau site-ul web al școlii pentru a vedea fotografiile și numele membrilor
personalului; uneori, acestea sunt afișate și la intrarea în școală.
Întrebați la școală care dintre membrii personalului vor lucra cu copilul. Printre aceste persoane se pot număra:

• leaderi principali – de exemplu dirigintele,
dirigintele adjunct și asistenții;

• personal administrativ – de exemplu secretara școlii;
• personal didactic – de exemplu profesorul și
asistentul;

• personal coordonator - de exemplu șefii de clase,
dirigintele, mentorul de studiu;

• personal specialist – de exemplu profesorii EAL

(Engleza ca limbă suplimentară), SENDCo
(Coordonatorul pe probleme de nevoi de educație
speciale și dizabilități), profesorul principal numit
pentru protecție (DSL).
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7. Ce se predă și se testează la școală?
De obicei, elevii vor da examenele naționale în lunile mai și iunie din clasa a 11. Majoritatea elevilor vor
da examene GSCE (Certificat General de Educație Gimnazială)
Consultați tabelul de mai jos pentru a vedea în ce fază, etapă și grup de
clase va fi copilul și ce evaluări/teste/examene va avea:

Faza

Etapa

Grupul de
an

Intervalul
de vârstă

Evaluări/teste/
examene

Subiecte studiate

Etapa
cheie 3

Clasa 7
Clasa 8
Clasa 9

11-12
12-13
13-14

Începutul clasei 7 și
regulat
EC3: teste
de evaluare cognitivă
(CAT)

Engleză, matematică, științe,
design și tehnologie,
istorie, geografie,
studii religioase (RS),
artă, design și tehnologie
(DT), muzică, teatru,
educație fizică
informatică, educație civică,
limbi

Gimnaziu

Evaluări interne
constante

Etapa
cheie 4

Clasa 10
Clasa 11

14-15
15-16

Evaluări interne
constante
Mai/iunie în clasa 11:
GCSE (General
Diplomă de
educație gimnazială)
și examene echivalente

Subiecte principale: engleză,
matematică, științe
Materiile opționale variază
în funcție de școală. Acestea
includ geografia, istoria,
RS, informatica,
PE, studiul afacerilor,
asistență pentru copii, DT, media
creativă. Solicitați școlii
lista completă.

Pentru detalii suplimentare accesați https://www.gov.uk/national-curriculum.
Copilul va da examen la fiecare materie?
De obicei, copiii dau examenele naționale (GSCE) la finalul clasei 11. Nu vor da examen la toate materiile.
Subiectele principale sunt engleză, matematică și științe. Toți elevii trebuie să studieze aceste materii. În
plus, de obicei, elevii mai dau examen la încă cinci materii.
La finele etapei cheie 3 (clasa 8 sau 9), școala va ajuta copilul să aleagă ce alte materii va studia în
continuare pentru examenele finale. Acestea pot include materii GCSE (de exemplu geografie sau design
și tehnologie) sau BTEC (consiliu de educație pentru afaceri și tehnologie) (de exemplu studiul afacerilor și
sport).
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Unele școli planifică examene GCSE pentru elevi în limba maternă, deși nu toate limbile sunt disponibile.
Arabă, chineză, urdu, gujarati și italiană sunt unele dintre limbile GCSE disponibile. Dacă doriți acest lucru
pentru copil, luați legătura cu școala.
Discutați cu copilul despre interesele și planurile sale de viitor. Este important să aleagă materii care îl
interesează și care vor fi utile pentru viitorul său. Discutați cu școala opțiunile pe care le are copilul și ce
tip de asistență va fi disponibil.

8. Ce va avea nevoie copilul meu?
• O uniformă școlară completă: majoritatea gimnaziilor din Anglia cer ca

elevii să poarte uniformă școlară. Școala vă va da o listă cu ce trebuie să
poarte și vă va spune de unde le puteți cumpăra. Dacă nu aveți suficienți
bani, întrebați la școală dacă vă poate ajuta cu costurile.

• O agendă. Majoritatea școlilor oferă anual un caiet pentru a ajuta elevii să
se organizeze.

• Un ghiozdan, un penar cu creioane etc.
• Un calculator și alte echipamente de matematică
• Echipament de PE (educație fizică) complet, unde este necesar. Școala vă
va comunica articolele necesare, deoarece acestea pot cuprinde haine de
sport cu emblema școlii.

• Pachet de prânz sau bani pentru a cumpăra mâncare. Multe școli au
un sistem de plată fără contact; personalul administrativva fi în
măsură să vă ajute să organizați acest aspect. Unii copii pot primi și
mese școlare gratuite (FSM) dacă familia beneficiază de anumite
ajutoare; aflați detalii de la școală sau de pe
https://www.gov.uk/apply-free-school-meals.

• Un abonament de călătorie sau bani de deplasare, în cazul în care copilul

merge la școală cu autobuzul, tramvaiul sau trenul. Unii copii care locuiesc
la mai mult de 3,5 km de școală pot beneficia de abonament gratuit pentru
autobuz. Aflați dacă aveți dreptul la un abonament de autobuz gratuit pe
https://www.gov.uk/help-home-school-transport. Unii copii care nu pot
merge pe jos la școală din cauza unei probleme de mobilitate sau din cauza
unor nevoi de educație speciale vor beneficia de transport gratuit la școală,
adeseori cu taxiul. Aflați detalii suplimentare pe
https://www.gov.uk/apply-school-transport-for-child-with-special-educational-needs-sen.

• Întrebați la școală care este regulamentul privind telefoanele mobile. Unele școli nu permit telefoane
mobile și le pot confisca dacă elevii încearcă să le folosească în școală.
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9. Ce ajutor suplimentar există pentru elevii care au nevoie?
• Ajutor de coordonare: toate școlile au o echipă care ajută elevii care au probleme, de exemplu cu

prieteniile, probleme de sănătate mintală sau care sunt stresați. În cazul în care copilul are probleme
sau este stresat, spuneți acest lucru dirigintelui sau șefului de clasă.

• Toate școlile au un profesor numit pentru protecție care va ajuta copilul dacă există probleme
serioase cu privire la siguranța lui în școală sau în afara acesteia.

• Asistență pentru limba engleză: majoritatea școlilor asigură asistență pentru dezvoltarea limbii
engleze, acolo unde este cazul. Această procedură se desfășoară, în mod normal, în clasă,
împreună cu alți elevi.

• Asistență la învățare: toate școlile asigură asistență suplimentară la învățare, acolo unde este

necesar. În cazul în care credeți că este nevoie de asistență la învățătură pentru copilul
dumneavoastră, comunicați acest lucru școlii. SENDCo (Coordonatorul pe probleme de nevoi de
educație speciale și dizabilități) se va întâlni cu acesta, îi va evalua nevoile și îi va asigura cel mai
bun sprijin. Vă va spune ce nevoi are copilul și vi se poate solicita să mergeți la școală pentru a
discuta despre modul în care aceasta îl poate ajuta. Găsiți un ghid util pentru părinți și întreținători
aici: https://www.gov.uk/government/publications/send-guide-for-parents-and-carers.

• Agenții externe: școlile colaborează îndeaproape cu alți specialiști, precum medici, agenți pentru

migranți și specialiști în educație pentru a ajuta copiii care au nevoie de ajutor suplimentar. Școala vă
va comunica în cazul în care copilul are nevoie de asistență suplimentară.

• Burse pentru elevi: toate școlile primesc finanțare suplimentară pentru a ajuta elevii dezavantajați

din punct de vedere economic. Acești bani sunt folosiți pentru a ajuta elevii să se descurce și să se
implice total în activitatea școlară.

• Sprijin financiar: școlile pot acoperi anumite costuri, de exemplu uniforme școlare, excursii,
echipamente etc. Comunicați școlii dacă aveți nevoie de ajutor cu orice cheltuieli.

• Îndrumare în carieră și continuarea studiilor: toate școlile au îndrumători pentru carieră, care ajută
copilul să înceapă să se gândească ce vrea să facă după terminarea școlii. Aceștia ajută copilul:




să aleagă subiectele de studiu GCSE. Opțiunile sunt disponibile la finalul clasei 8 sau 9;



să afle informații despre colegii și cursuri disponibile după clasa 11. Tinerii trebuie să fie implicați
într-o formă de învățământ sau practică până la 18 ani. Puteți găsi informații suplimentare pe:
https://www.gov.uk/browse/education/find-course.

să găsească un loc de practică adecvat. Nu toate școlile oferă posibilitatea de practică. Solicitați
școlii detalii suplimentare;

10. Cum îmi pot ajuta copilul să învețe?
În
înîncare
copilul
săsă
învețe.
În acest
acest pliant
pliantgăsiți
găsițimai
maimulte
multeidei
ideiprivind
privindmodul
modul
carevăvăputeți
putețiajuta
ajuta
copilul
învețe.
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