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 Examenele de sfarsit de an 2019-20 pentru Anul 11-13 
02 Iunie -12 Iunie, 2020 

 

Stimati parinti,  
 
Dupa cum stiti, intentia scolii dintotdeauna a fost aceea ca elevii sa sustina examenele de sfarsit de 
an la materiile care le-au studiat si la care s-au pregatit pe tot parcursul anului. Acest lucru ofera 
posibilitatea tuturor elevilor sa demonstreze nivelul academic a in cadrul unui examen formal, si de 
asemenea sa ofere scolii o evidenta clara in ceea ce priveste acordarea notelor ce le vom trimite catre 
centrul de examinare Cambridge pe 16 Iunie.  
 
Ne-a fost adusa la cunostiinta ingrijoararea unor parinti in eventualitatea unui examen sustinut de 
copilul lor la sfarsit de an in conditiile actuale, contestand necesitatea acestora sau existand 
preocupari privind siguranța , fapte ce cantaresc mai mult decat avantajele pe care le-ar oferi această 
opțiune. Prin urmare, ca urmare a chestionarului completat de catre parinti, lucru pe care il apreciem 
de altfel, ne-am gandit sa va oferim urmatorul compromis: 
 

Elevilor li se va oferi “optiunea” de participa la aceste examinari de sfarsit de an la fiecare materie 
studiata. Daca considera ca acest lucru este in avantajul lor, in ceea ce priveste nota finala prezisa , 
cu siguranta ii incurajam sa sustina examenul, examenele avand loc in clase cu un maxim de 10 
elevi/clasa. Elevii vor veni la scoala, isi dau examenul si pleaca, fara timp aditional petrecut in campus 
inainte sau dupa, si contact minim cu orice persoana pe parcursul desfasurarii examenului. Orarul 
examenelor se va confirma dupa data de 15 Mai, si se vor desfasura in perioada 2 Iunie – 12 Iunie.  
 

Pentru acei elevi care sunt multumiti de munca finalizata intern si de dovezile colectate de catre 
profesorul de materie, vor avea optiunea de a nu participa la examenele de sfarsit de an.   
 

Datoria noastra ca scoala este aceea de a da sansa tuturor elevilor sa isi demonstreze nota pe care  
doresc sa o obtina, si aceasta modalitatea este cea mai corecta, deoarece unii elevi se descurca cel 
mai bine la examene, si acesti elevi ar trebui sa aiba sansa sa isi dovedeasca adevaratul lor nivel.  Este 
posibil ca profesorii anumitor materii sa ia legatura cu acei elevi care ar putea beneficia in urma 
sustinerii acestui examen in completarea dovezilor pe care le au deja.   
 

Acei elevi care nu vor participa la aceste examene de sfarsit de an nu vor fi in dezavantaj.  
 

Taxele pentru aceasta sesiune interna de examinare nu se vor schimba deoarece Cambridge a 
confirmat faptul ca tot se vor percepe taxe de examinare, indiferent de faptul ca acum vor fi moderate 
intern.  
 

Toti elevii din anul 11-13 vor intra in perioada de studiu incepand cu 15 Mai, iar profesorii le vor oferi 
sesiuni online de recapitulare a materiei asa cum s-a stabilit cu elevii, si asa cum in mod normal se 
intampla in perioada de studiu dinaintea examenelor, desi anumite materii inca vor avea lucrari ce 
vor trebui finalizate si dupa aceasta data.   
 
Cu stima, 
 

Matt Tansley    Kendall Peet         
Head of Secondary   Head of School       
       


