
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientare pentru studenți, părinți și îngrijitori 
Clasa a 9-a opțiuni pentru clasa a 10-a și a 11-a (KS4) 

 

Cum sa alegeți opțiunile: 
 

Verificare: Dacă nu știți despre un anumit subiect adresați-vă profesorului subiectului respectiv. Nici un 
subiect nu este "ușor" și toate prezintă provocări diferite.   

 

Alegere: Alegeți subiecte care credeți că vă vor mulțumi. Acest lucru înseamnă citirea tuturor informațiilor 
din broșura de opțiuni care oferă detalii și solicitarea de informatii de la profesori și alte persoane care vă 
cunosc bine.  
 

Aptitudine:  Alegeți subiecte la care credeți că sunteți bun. De ce vă place anumite subiecte și cât de 
dedicat sunteți. De exemplu, drama: v-a plăcut să cântați anterior? Vă place să lucrați în group? Vă 
angajați să faceți repetiții pentru GCSE după școală?  
 

Perspective: Gândiți-vă serios la ambițiile dumneavoastră viitoare. S-ar putea să vă gândiți la o carieră. 

Dacă da, atunci ar trebui să verificați cerințele de intrare pentru cursurile specifice la colegiul sau 
universitatea dorite și de a invăța pentru a ajunge acolo.  
 

Echilibru:  Dacă nu aveți idee ce doriți să faceți în viitor, asigurați-vă că subiectele pe care le alegeți oferă 
un program larg și echilibrat.  
 

Independență:  Nu alegeți în funcție de ceea ce fac prietenii dumneavoastră sau de profesorii preferați 
sau chiar de ceea ce alții cred că ar trebui să faci.    

 

Feriți-vă de capcane: Vă rugăm să nu alegeți un subiect pentru că e ceea ce fac prietenii dumneavoastra 

sau pentru că credeți că veți obține profesorul preferat ... nu e nici o garanție ca veți avea acelaşi profesor 
anul viitor. 
 

Ce puteți  alege? 

Curriculumul pe care îl veți studia a fost conceput pentru a vă asigura că absolviți CAB cu o gamă largă de 
calificări, cunoștințe, abilități și experiențe pentru a vă pregăti pentru studii suplimentare și pentru orice loc de 
muncă și carieră pe care le veți alege. 

Toți studenții vor studia 9 GCSE în total. 

Subiectele de bază sunt Matematică, Engleză  (2 GCSE) și  Științe  (2 GCSE). Studenții vor avea PE  și  PSHE & 
Cariere de Educație,  ca parte a drop-down zile pe tot parcursul anului. 

Pentru restul de 4 subiecte există un element de alegere: 

Opțiunea umaniste: Alegeți una între Geografie, Istorie și Religie (RE) 

Limbi & RE Opțiune: Alegeți una între Spaniolă și Religie (RE), sau o limbă comunitară (Arabă, Bengaleză, Punjabi 
și Urdu), dacă elevii vorbesc deja une din aceste limbi. 

Opțiuni la alegere A & B: Alegeți două dintre următoarele subiecte –  

Arte (Arts) Geografie (Geography) Sănătate și asistență socială (H&SC)  

Arte (Performing Arts) Informatică (Computer Science) Statistici (Statistics) 

Dansuri (Dance) Istorie (History) Studii de afaceri (Business Studies) 

Design & Tehnologie  Muzica (Music) Studii religioase (Religious Studies) 

Drama Ospitalitate și catering (Hospitality & Catering) Știință separată (numai with invitație) 

Fotografie (Photography) Psihologie (Psychology) Știința sportului (Sports Science) 
 
 

Dorim să faceți o alegere în cunoștință de cauză cu privire la subiectele pe care le veți studia în anul 10 și 11. 

Vrem ca elevii să  facă  cele mai bune  alegeri  pentru ei. 
 



 
 

Cronologia procesului de opțiuni 
 

1. Anul 9 Adunarea - 8.40am Miercuri 26 Ianuarie 
2. Online Sedință cu Părinții pentru Opțiuni - 6pm Joi 27 Februarie 
3. Formularul de opțiuni va fi trimis la adresele de email ale studenților după ce au primit toate 

informațiile despre procesul the alegere și despre subiecte. 
4. Termenul limită pentru depunerea formularelor de alegere a opțiunilor – Vineri, 11  Februarie 2022 

 
*************************** 

 
Întrebări frecvente 
 
Unde pot găsi informațiile despre subiecte?  
Broșura de opțiuni este disponibilă pe site-ul web și o copie va fi trimisă acasă. Există, de asemenea, videoclipuri 
scurte pentru fiecare dintre opțiunile subiect pentru mai multe informații.  Vă rugăm să citiți toate aceste 
informații pentru a vă asigura că ați înțeles opțiunile pe care le faceți. 
 
Cum să aleg opțiunile și când este termenul limită?  
Opțiunile de opțiuni trebuie să fie făcute prin intermediul formularului Microsoft care va fi trimis la adresa de 
email/şcoala al elevilor. Nu există nici un beneficiu pentru a obține formularul de la începutul anului. Locurile NU 
sunt alocate pe baza primului venit primul servit. Vă rugăm să luați timp pentru a citi toate informațiile. Termenul 
limită este Vineri, 11  Februarie 2022. 
 
Pot alege orice combinație de subiecte; de exemplu, 3 subiecte umaniste?  
Da, opțiunile sunt concepute ca orice aleg elevii, curriculumul lor este destul de larg și echilibrat. Recomandăm ca 
elevii să urmeze sfaturile care le sunt date și aleg o gamă cât mai largă de subiecte posibil. 
 
Pot să iau științe separate?  
Doar anumiți studenți sunt eligibili să aleagă științe separate ca una dintre opțiunile lor. Acești studenți sunt în 
prezent în setul de top pentru științe și vor fi invitați să ia în considerare subiectul de către dna Malik – șefa 
departamentului de ştiințe. 
 
Pot să-mi schimb opțiunile după ce le-am ales? 
Dorim ca studenți să decidă ce aleg şi să rămână cu subiecte alese, dar putem discuta dacă unele alegeri au fost 
făcute din greşeală. Elevii care doresc să-și schimbe opțiunile înainte de vară trebuie să o contacteze pe doamna 
Pugh – emma.pugh@clf.uk 
 
În luna Septembrie va exista un sistem clar pentru elevii care schimbă opțiunile. 
 

*************************** 
 
Ai nevoie de ajutor suplimentar? 
 
Cu cine poți vorbi pentru mai multe informații?  
 
Întrebări specifice subiectului  Profesorii de subiect și conducătorii de departamente. 
Orientarea carierei    Coordinatorul the cariere - Rachel Martin – rachel.martin@clf.uk 
Întrebări generale    Emma Pugh (Asistent director & Clasa a 9-a optiuni) – emma.pugh@clf.uk 

          Kelly Jefferies (provizoriu Vice preșendinte ) – kelly.jefferies@clf.uk 

 

 
 

 

mailto:emma.pugh@clf.uk
mailto:rachel.martin@clf.uk
mailto:emma.pugh@clf.uk
mailto:kelly.jefferies@clf.uk

