
 

 

 

 

Bine ati venit la 

Blue Coat Academy 
 

 
 

 

 

Blue Coat Church of England Academy 



 
Valorile noastre 

 
Înțelepciune, Rezistență, Slujire, Bunătate 

și Speranță 
 

''Exercitați-vă libertatea slujindu-L pe Dumnezeu, nu 
încălcând regulile. Trateaza-i pe toti cei pe care ii 

intalnesti cu demnitate. Iubiți-vă familia spirituală. 

Revere Lui Dumnezeu. Respectați guvernul.'' 
1 Petru 2:16-17 

 
Blue Coat Church of England Academy este un mediu de 

învățare creștin incluziv în care unicitatea fiecărui 

individ este sărbătorită, cultivată și realizată. Toți 

membrii comunității școlare sunt încurajați să atingă 

cele mai înalte standarde și să devină contribuitori 

deplini la societate ca indivizi încrezători și 

grijulii. 
 

 

 
 

Suntem un drept care respectă școala, iar studenții de la Blue Coat Church of England 

Academy fac parte dintr-o comunitate puternică, incluzivă, în care demnitatea inerentă a 

fiecărui copil este apreciată. Elevii au o voce puternică și sunt consultați în mod regulat cu 

privire la dezvoltarea școlii noastre.  Elevii vorbesc pozitiv despre relațiile puternice din 

cadrul școlii noastre și respectul arătat în familia noastră Blue Coat. 

 



Orele zilei de școală 
 
 

 

 

  

 

 

 

Înregistrare  8.35 

Lecția 1 9.00 

Lecția 2 9.50 

Sparge 10.40 

Lecția 3 11.00 

Lecția 4 11.50 

Lunch 12.40 

Lecția 5 1.20 

Lecția 6 2.10 

Sfârșitul școlii 3.00 

Elevii sunt așteptați să ajungă la școală la 

timp în fiecare zi. 

În cazul în care copilul dumneavoastră este 

târziu la școală, ei vor primi nota L și va trebui 

să facă o detenție de 30 Minut după școală. 

Elevii sunt așteptați să meargă la școală în 

fiecare zi, cu excepția cazului în care sunt 

bolnavi. 

Toate temele sunt încărcate pe site-ul temelor 

pentru acasă al școlii: Satchel One. Toți copiii 

primesc o autentificare pentru site. 

În cazul în care copilul dumneavoastră are nevoie 

de ajutor cu temele pentru acasă vom rula, de 

asemenea, un Club temele în fiecare zi în LRC de 

la 3pm la 4pm. 

CRJ este disponibil înainte de școală de la 8am la 

8.30am și după școală până la 16. Elevii pot folosi 

calculatoare și imprimante și un membru al 

personalului este disponibil pentru a ajuta, de 

asemenea. 

 

 

 

Ziua academiei începe la 8. 35am și se termină la 15:00. Elevii participă la 

ora de predare de la ora 8. 35 până la 9.00. Ziua de școală constă în 6 lecții 

– fiecare cu o durată de 50 de minute, o pauză de dimineață de 20 de 

minute și o pauză de masă de 40 de minute. Vă rugăm să rețineți că 

studenții nu au voie să iasă de pe site-ul academiei în timpul zilei. Elevii ar 

trebui să cumpere alimente de la cantină sau să aducă un prânz ambalat pe 

care îl pot mânca în cantina școlii. 

Siguranța elevilor pe site-ul școlii 

În lunile de iarnă, când zilele sunt mai scurte 

și se întunecă devreme, elevii trebuie să 

părăsească  site-ul până la ora 15.30, cu 

excepția cazului în care participă la cluburi de 

curriculum suplimentare supravegheate.  

În lunile de vară, acest lucru se prelungește. 

Blue Coat Academy oferă mic dejun gratuit 

pentru elevii din cantină în fiecare 

dimineață. 

Clubul micului dejun este gratuit pentru toți 

elevii și se desfășoară între orele 7.30 și 

8.30. 

De asemenea, oferim covrigi gratuit la ora 

15. 



Raportarea absenței de la școală 
 
Dacă copilul dumneavoastră este bolnav și nu poate veni la școală, trebuie să 
ne sunați pentru a ne spune înainte de ora 8.40. 
 

Puteți lăsa un mesaj pe telefonul nostru de răspuns sau cu recepționerii 
noștri.  Numărul de telefon al școlii: 01922 720 558. Trebuie să ne spui 
numele copilului tău și de ce este plecat de la școală. 

Cerere de concediu de absență 
În conformitate cu legea, Academia nu va autoriza un concediu de absență în termen, cu excepția unor 

circumstanțe excepționale. Toate cererile trebuie adresate comitentului în scris, înainte de absență și 

furnizând cât mai multe informații cu privire la circumstanțele cererii. 

 

Datele de termen sunt disponibile pe site-ul școlii. Părinții/îngrijitorii care doresc să cunoască datele înainte 

de a fi publicate trebuie să contacteze Academia pentru mai multe informații. 

 

Consiliul Walsall are autoritatea de a amenda părinții / îngrijitorii pentru vacanțele luate în timpul 

termenului. 

Dacă doriți să solicitați o absență, vă rugăm să completați formularul disponibil pe site-ul școlii sau de la 

recepția școlii și să predați Academiei cât mai curând posibil pentru a permite ca acesta să fie luat în 

considerare cu atenția și atenția cuvenită. 

Site-ul școlii 
Toate informațiile utile le găsiți pe site-ul școlii noastre. Există o secțiune special pentru părinți / îngrijitori. 

 

Informațiile sunt, de asemenea, disponibile în unele dintre limbile străine. 



Îngrijire pastorală 
Studenții sunt împărțiți în grupe de ani. 
În fiecare an, grupul are șeful său de an. 
Fiecare an este împărțit în grupuri de formă. 
Copilul dumneavoastră se va întâlni tutorele lor formular în 
fiecare dimineață de la 8.35 la 9am. 
Dacă aveți orice nelămuriri cu privire la fiul sau fiica ta șefii lor de an 
ar trebui să fie primul punct de contact. 
 

 
 
Echipa pastorală: 
Mrs Cockayne 
Mr Hendy 
Mr Pittaway 
Mr Wrighton 
Miss Vernon 

 

 

 

 
 

 

 

Echipa de protecție 

Aceasta este echipa de salvgardare a școlii. În cazul în care copilul dumneavoastră are nelămuriri, acesta 

poate vorbi cu încredere cu un membru al echipei de protecție. 

 

 

 

 Mrs Billingham-Hill Mrs Garratt Mrs Bird 

Punctul culminant al săptămânii 

este adunarea noastră 

săptămânală de vineri din 

Biserica Sf. Matei, unde 

ascultăm și învățăm despre 

valorile noastre școlare, 

sărbătorim și comemorăm 

evenimente importante și ne 

închinăm împreună. 

Șefii de an în etapa cheie 3 (anii 7,8,9) Mr Wrighton – șeful 

etapei cheie 4 (anii 

10 și 11) 

Miss Vernon - șefa 

formularului 6 (anii 

12 și 13) 



Uniforma școlară 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Echipamente  

școlare 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Toți elevii trebuie să poarte o cămașă albă. 

Studenții trebuie să poarte, de asemenea, cravata Academiei. 
Acest lucru poate fi achiziționat de la Academie.  
 

Elevii ar trebui să poarte un blazer albastru. Insigna Academiei 
trebuie cusută pe buzunarul din față.  
 
Băieții ar trebui să poarte pantaloni negri. 

 
Fetele pot purta pantaloni negri sau o fusta neagra. 

 
Toți elevii ar trebui să poarte pantofi negri.  
 
Toți elevii ar trebui să poarte șosete negre. 
 
 
Toți elevii trebuie să poarte o haină de culoare albastru închis sau 
una neagră.  Paltoanele ar trebui să fie fără logo-uri, fără litere sau 
decorațiuni. 
 
Nu sunt permise topurile cu glugă, "jachetele bombardiere" și 
materialele din piele, plastic sau denim. 
 
Părul trebuie păstrat ordonat și nu sunt permise extreme de 
coafură (de exemplu, sculptură, culori strălucitoare vopsite în păr).  
 
Machiajul sau lacul de unghii nu trebuie purtat. 

 
Studenților cu urechi străpunse li se permite să poarte câte o 
herghelie mică în fiecare ureche.  
 
Prezoanele nasului și alte piercing-uri faciale nu trebuie purtate.  
 
Elevii pot purta ceasuri de mână, dar alte bijuterii nu ar trebui să 
fie purtate, cu excepția cazului în care acesta a fost aprobat de 
către director.  
 
Ceasurile inteligente nu sunt permise în școală. 
 
PE kit: 
 
Tricoul albastru al Academiei 
 
Fundurile/jambierele de jogging ale Academiei 
 
Șosete albe 
 
Formatori 
 
Pentru zile mai reci – lâna Academiei 

Toți elevii ar trebui să aducă 

un ghiozdan la școală. 

 

Toți elevii ar trebui să aducă un 

stilou, un creion și un conducător 

la școală. 



Curriculum-ul 
 
Etapa cheie 3 

 
În anii 7 și 8 fiecare student studiază: 

Artă, Tehnologie de design, Dramă, Engleză, Franceză, Geografie, Istorie, TIC, Matematică, Muzică, 

Educație Fizică, Studii religioase și Știință. 

O lecție de limba engleză pe săptămână este dedicată cititorului accelerat în Centrul de resurse pentru 

învățare. Toți elevii sunt testați pentru a determina vârsta lor de citire și, dacă este necesar, pot fi selectați 

pentru a primi o intervenție intensă de citire cu coordonatorul nostru specializat de intervenție în 

alfabetizare. 

Unii elevi pot participa, de asemenea, la lecții de limba engleză ca limbă suplimentară și competențe cheie, 

după cum este necesar pentru nevoile lor specifice. 

În anul 9 fiecare student studiază: 

Informatică, Engleză, Geografie, Istorie, Matematică, Studii Religioase și Științe. 

Studenții studiază, de asemenea, o selecție din următoarele opțiuni de degustător în 3D Design, Artă, Studii 

auto, Studii de afaceri, Dans, Dramă, Tehnologie alimentară, Franceză, Sănătate și Asistență Socială, 

Studii Media, Muzică, Spaniolă, Sport și Textile. 

Unii elevi pot participa, de asemenea, la lecții de limba engleză ca limbă suplimentară și competențe cheie, 

după cum este necesar pentru nevoile lor specifice. 

Pentru toți studenții din anii 7-11 PSHE se predă prin trei zile interesante de dezvoltare personală, adecvate 

grupului lor de ani. Studenții se vor bucura de o varietate de sesiuni bazate pe teme de siguranță personală, 

sănătate, relații, muncă, finanțe, cetățenie și comunitate.  Studenții vor fi încurajați să cerceteze și să 

dezbată subiecte. Sesiunile sunt conduse de personalul Academiei, profesioniști externi, cum ar fi poliția, 

asistenții medicali școlari, trustul de îngrijire primară și grupurile de teatru. Școala este susținută și de 

Street Teams, care ne ajută să creștem gradul de conștientizare și să abordăm problemele online (siguranța 

electronică) și exploatarea sexuală a copiilor. 

Etapa cheie 4 
 
În anii 10 și 11 fiecare elev studiază: 

Limba engleză, literatura engleză sau opțiunea ESOL pentru limba engleză pentru noii sosiți în țară, 

Matematică, Educație fizică, Studii religioase și fie Știință combinată, fie Știință triplă (Biologie, Chimie și 

Fizică.) 

În plus, elevii aleg să studieze până la trei dintre următoarele: 

3D Design, Artă, Studii auto, Studii de afaceri, Calcul, Teatru, Franceză, Geografie, Păr și Frumusețe, 

Sănătate și Asistență Socială, Istorie, Ospitalitate și Catering, TIC, Studii media, Muzică, Artele 

Spectacolului, Sport și Textile. 



Unii elevi pot participa, de asemenea, la lecții de limba engleză ca limbă suplimentară, abilități cheie și 

ASDAN, după cum este necesar pentru nevoile lor specifice. 

PSHE este predat prin trei zile interesante de dezvoltare personală, adecvate pentru grupul lor de ani. 

Studenții se vor bucura de o varietate de sesiuni bazate pe teme de siguranță personală, sănătate, relații, 

muncă, finanțe, cetățenie și comunitate.  Studenții vor fi încurajați să cerceteze și să dezbată subiecte. 

Sesiunile sunt conduse de personalul Academiei, profesioniști externi, cum ar fi poliția, asistenții medicali 

școlari, trustul de îngrijire primară și grupurile de teatru. Școala este susținută și de Street Teams, care ne 

ajută să creștem gradul de conștientizare și să abordăm problemele online (siguranța electronică) și 

exploatarea sexuală a copiilor. 

Etapa cheie 5 
 
În anii 12 și 13 elevii au opțiunea de a studia o serie de discipline din următoarele cursuri de nivel 3: 

Științe Aplicate, Biologie, Studii de afaceri, Chimie, Literatură engleză, Sănătate și Asistență Socială, 

Istorie, TIC, Drept, Matematică, Studii media, Filosofia religiei, Fizică, Psihologie, Sociologie, Conducere 

sportivă și sportivă. 

De asemenea, oferim o gamă largă de cursuri de nivel 1 și nivel 2: 

Nivelul 2: Aplicarea științei, limbii engleze, dreptului, matematicii, studiilor media și călătoriilor și 

turismului. 

Nivelul 1: Competențe funcționale în limba engleză, ESOL pentru noii sosiți, Abilități funcționale în 

domeniul TIC, Abilități funcționale în matematică și Introducere în industria ospitalității. 

Toți elevii au, de asemenea, posibilitatea de a resit GCSE engleză și / sau GCSE Matematică, dacă doresc / 

trebuie să îmbunătățească la rezultatul lor Y11. 

Tuturor elevilor li se alocă o lecție de educație religioasă cel puțin o dată pe săptămână, iar unii elevi pot 

participa, de asemenea, la lecții în limba engleză ca limbă suplimentară, competențe cheie, cetățenie, pas cu 

pas până la locul de muncă, experiență de lucru, după cum este necesar pentru nevoile lor specifice. 

PSHE este predat prin trei zile interesante de dezvoltare personală, adecvate pentru grupul lor de ani. 

Studenții se vor bucura de o varietate de sesiuni bazate pe teme de siguranță personală, sănătate, relații, 

muncă, finanțe, cetățenie și comunitate.  Studenții vor fi încurajați să cerceteze și să dezbată subiecte. 

Sesiunile sunt conduse de personalul Academiei, profesioniști externi, cum ar fi poliția, asistenții medicali 

școlari, trustul de îngrijire primară și grupurile de teatru. Școala este susținută și de Street Teams, care ne 

ajută să creștem gradul de conștientizare și să abordăm problemele online. 

 

 



Temele 

Școala folosește site-ul Satchel One pentru temele copilului tău. Este locul în care profesorii copilului 

dumneavoastră înregistrează și stabilesc temele. 

Pentru a accesa Satchel One, trebuie să accesați site-ul Blue Coat Academy și să faceți clic 

pe Link-uri pentru personal / studenți. Alegeți Linkuri rapide pentru studenți. 

 

Apoi, trebuie să faceți clic pe Team Satchel. 

 

Pentru a vă conecta, trebuie să faceți clic pe "Conectați-vă cu Office 365". Numele de utilizator este adresa 

de e-mail a școlii copilului, iar parola este aceeași pe care o utilizează pentru a se conecta la computerele 

școlii. 

 



Studiu independent  

Există multe site-uri web pe care copilul dumneavoastră le poate utiliza pentru a-și accelera progresul. Iată 

câteva exemple. 

Matematică 
 
Pentru matematică, elevii au conectări individuale pentru aceste site-uri web: 
 
https://vle.mathswatch.co.uk/vle/ 
 
https://play.ttrockstars.com/auth/school/student 
 
Ei pot utiliza, de asemenea, următoarele pentru munca independentă: 
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zqhs34j (matematică KS3) 
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/examspecs/z9p3mnb (matematică KS4) 
 
 www.mathsgenie.co.uk 

 
Știință 

Site-uri de studiu independente de știință: 
 
https://www.kerboodle.com/users/login (au conectări kerboodle)  
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zng4d2p (KS3 Science) 
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zp266yc (KS4 Science)  
 

Engleză 

www.learningvillage.net 

  

Școala noastră are un abonament pentru a utiliza Satul de învățare.  Este captivant, distractiv și captivant.  

Suntpeste o mie de lecții și activități prin care elevii trec pas cu pas și își dezvoltă ortografia, pronunția, 

vocabularul și își extind cunoștințele specifice subiectului.  Elevii au propriile conectări și parole, rezultatele 

oreînregistrate  și premii acordate la fiecare două săptămâni pentru cei care excelează.  

Elevii pot folosi site-ul Learning Village la școală, acasă folosind un laptop sau un computer sau pot 

descărca o aplicație. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvle.mathswatch.co.uk%2Fvle%2F&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VL%2FGmyVe142H94SaKXptjQy5qziOiogUEyO%2BzQNH79o%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.ttrockstars.com%2Fauth%2Fschool%2Fstudent&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J%2F74PqHYi6RM%2FfGHksnx3AIyESM%2FpielQOpPildEimw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fsubjects%2Fzqhs34j&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SBMEh1dDKzqK%2B%2BKrnnSj1syH9kJBhzdQlim%2BcSU5XLY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fexamspecs%2Fz9p3mnb&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5EmWx%2BssvvQti9TINKVSlAtprX5mrtVJlYrvC6iY%2FD8%3D&reserved=0
http://www.mathsgenie.co.uk/
https://www.bing.com/search?q=maths+genie&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=maths+gen&sc=10-9&sk=&cvid=CE84C496D5704029962F71B4C3EB0E6F&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=&adlt=strict&adlt=strict
https://www.bing.com/search?q=maths+genie&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=maths+gen&sc=10-9&sk=&cvid=CE84C496D5704029962F71B4C3EB0E6F&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=&adlt=strict&adlt=strict
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kerboodle.com%2Fusers%2Flogin&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ca2b643632aaf4f1bbfee08dabdc703f8%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638030959697562732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hifF9eaNAyDHo%2BBPVZMcEsr2Iwl62Kf%2FNJ4JP83rxr8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fsubjects%2Fzng4d2p&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ca2b643632aaf4f1bbfee08dabdc703f8%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638030959697562732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OiVknDyi74kZPPZ3AXcttoqF78j4D4bQfRdw7AbOPDI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fsubjects%2Fzp266yc&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ca2b643632aaf4f1bbfee08dabdc703f8%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638030959697562732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jTBNMnKXXPZfFzv2HtPO2y9Dc3OLrYTuEcZE0YCxN%2Fc%3D&reserved=0
http://www.learningvillage.net/


Recompense și sancțiuni 

Elevii sunt recompensați puncte pentru o varietate de motive: realizare, progres, prezență, comportament, 

efort, serviciu la școală și servicii pentru o comunitate mai largă. Acestea sunt înregistrate pe Satchel One.  

  

Fiecare termen școala noastră organizează o excursie de recompense pentru cei 

cu prezență și comportament excelent. Există, de asemenea, adunări de premii de 

grup pe termen lung, certificate, cărți poștale, apeluri telefonice pozitive acasă și 

o mare sărbătoare la sfârșitul fiecărui an numită Seară de premiere în care sărbătorim realizările elevilor 

noștri la fiecare dintre subiectele lor. 

 

  Engleză ca departament de limbi suplimentare (EAL) 

În școala noastră avem un departament EAL care este dedicat sprijinirii copiilor pentru care engleza nu este 

prima limbă.  Departamentul este format dintr-un profesor EAL și asistenți de predare EAL care sunt 

specialiști în lucrul cu copiii EAL. Oferim set ESOL pentru limba engleză în KS4 și KS5,  sesiuni de intervenție 

unu la unu și în grupuri mici, precum și  sprijin asistent de predare  în lecții.  Personalul din departamentul 

nostru vorbește poloneză, slovacă, maghiară și urdu și este disponibil pentru a ajuta la traducere în timpul 

întâlnirilor părinților și cu apeluri telefonice.  

 

      

 



 

SATS: Teste statutare de evaluare 

În anul 2 și anul 6, toți elevii din Anglia iau evaluări naționale – cunoscute sub numele de SATS – în limba 

engleză și matematică în perioada de vară. 

GCSE: 

 Un certificat general de învățământ secundar (GCSE) este o calificare luată în mod normal de majoritatea 

studenților din Marea Britanie la sfârșitul școlii secundare. În mod normal, durează doi ani și susțineți 

examenele finale la sfârșitul anului 11. 

După anul 11 studenții au posibilitatea de a alege să studieze pentru un nivel, NVQ sau BTEC de calificares. 

Pentru a putea studia nivelurile A, elevii trebuie să obțină note 5-9 la examenele GCSE. 

Un nivel: 

Nivelurile A  sunt calificări care sunt oferite de școli și colegii pentru studenții cu vârste cuprinse între 16 și 

19 ani. Aceste calificări pot duce la studii universitare, studii suplimentare, formare sau muncă. Notele pe 

care elevii le primesc sunt A*-E, A* fiind cele mai mari. Universități precum Oxford sau Cambridge necesită 

cel puțin trei note A* sau A. Multe universități vor accepta studenți cu note A, B, C. Depinde de fiecare 

universitate. Mai multe informații despre universități veți găsi pe site-ul UCAS. UCAS – Serviciul de admitere 

la universități și colegii. 



www.ucas.com 

NVQ 

NVQ reprezintă calificarea profesională națională NVQ este o calificare la locul de muncă care recunoaște 

abilitățile și cunoștințele de care o persoană are nevoie pentru a face un loc de muncă. Acestea sunt 

disponibile în mai mult de 1.000 de subiecți, de la instalații sanitare la coafură. 

BTCE 

BTEC reprezintă Consiliul pentru Educație în Afaceri și Tehnologie. BTC-urile sunt calificări specializate 

în domeniul muncii.  Ele combină învățarea practică cu conținutul subiectului și teoriei. Există peste 2.000 

de calificări BTEC în 16 sectoare – acestea sunt disponibile de la nivel de intrare până la calificări 

profesionale la nivelul 7 (echivalent cu studiile postuniversitare). 

Note utilizate pentru a evalua activitatea elevilor în etapele cheie 3 și 4 în școlile de limba 

engleză. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivelul de intrare 3 

Nivelul de intrare 2 

Nivelul de intrare 1 

 
Competențe funcționale în limba engleză, matematică și TIC, nivelul 1 și 2 în anii 12 și 13. 

Pentru acei elevi care trec examenele entry levels (Intrarea 2 sau 3), școala oferă abilități funcționale de 
limba engleză, matematică și examene TIC la două niveluri: nivelul 1 și nivelul 2. Calificările de nivel 2 sunt 
echivalente cu gradele GCSE 3-4. 
 
Elevii pot susține examenele în anul 12 sau anul 13. 
Mai multe informații despre: 
www.aqa.org.uk 

Pentru studenții care nu sunt încă la 

nivelul GCSE, munca lor este evaluată 

folosind scara Entry Level. 

Toate evaluările sunt efectuate 

folosind scara GCSE 1-9, 9 fiind cea 

mai mare notă. 

http://www.ucas.com/
http://www.aqa.org.uk/


Trinity College London Language Qualification. 

Școala noastră oferă calificări Trinity în limba engleză numite Abilități integrate în limba engleză, pentru 
acei studenți care sunt sosiți recent din alte țări și nu sunt pregătiți să susțină examenele gcse engleză.  
Examenul constă în două părți, citirea și scrierea, vorbirea și ascultarea. Elevii sunt pregătiți pentru examen 
în anul 10 și anul 11 de către un profesor specialist. 
 
Depinde de achiziția de limbi străine a studenților pe care îi oferim examene la 3 niveluri diferite: Fundația 
ISE (Intrarea 2), ISE I (Intrarea 3) și ISE II (Nivelul 1).  
 

 
 
 
 

Examene GCSE în limba de acasă. 

Elevii pot susține examene GCSE și în limba lor de origine. Pentru a putea face acest lucru, ei trebuie să 
vorbească, să citească și să scrie limba cu încredere.  
 
Limbile pe care le oferim sunt: 
 
Arabic     Bengali     Chinese      French         German         Greek              Gujarati         Italian     Japanese    
Hebrew     Panjabi      Persian     Polish      Portuguese Russian       Spanish     Turkish       Urdu 
   
Mai multe detalii găsiți la: 

www.aqa.org.uk 

www.qualifications.pearson.com 

6th form– anul 12 și anul 13 

Blue Coat Academy oferă studii post-16 la forma noastrăa 6-a . Pentru cei care sunt noi în țară sau nu sunt 
încă pregătiți să intre la facultate, putem oferi cursuri de nivel 1 în care studenții studiază limba engleză (fie 
ESOL, fie abilități funcționale), matematică, TIC, ospitalitate și catering și abilități de viață- curs gata de 
lucru. 
 
Scopul grupului de nivel 1 este de a construi încrederea studenților, de a-i implica în diferite activități 
extracurriculare și de a-i pregăti pentru studii sau lucrări suplimentare.  
 
Elevii urmează un orar personalizat, învață cum să se organizeze în timpul studiilor independente, participă, 
de asemenea, la diverse evenimente școlare și comunitare. 
 

 

http://www.aqa.org.uk/
http://www.qualifications.pearson.com/


Community Support  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                Blue Coat Church of England Academy 
Birmingham Street 

Walsall 
West Midlands 

WS1 2ND 
 

Telefon: 01922 720558 
Fax: 01922 632326 

E-mail: postbox@bluecoatacademy.saug 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


