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Informații pentru părinți și îngrijitori (2 of 3): Evaluare, rapoarte și calificări 
 
 
EVALUARE 
Cum va fi evaluat copilul meu în sistemul de învățământ general (de la grădiniță  până pe clasa  S3)? 
Scopul evaluărilor este de a ne asigura că elevii fac progrese. Evaluările îi ajută pe profesori să: 

• urmărească procesul de învățare 

• sprijine învățarea în mod eficient  

• planifice următorii pași pentru învățare 

• sintetizeze și să recunoască învățarea 

• ofere părinților și îngrijitorilor informații despre progresele la învățătură ale copilului sau tânărului 
 
Evaluările includ dovezi verbale sau scrise și dovezi ale lucrurilor pe care elevii le-au creat (de exemplu un model), sau 
la care au participat (de exemplu un experiment). Noi încurajăm elevii să se evalueze singuri și unii pe alții. De 
asemenea, copiii și tinerii se folosesc de evaluările profesorilor pentru a-i ajuta la învățătură. Mai apoi ei își pot stabili 
propriile obiective la învățătură. 
 
Când va fi evaluat copilul meu? 
De la Nivelul Timpuriu până la Nivelul 4, evaluările se fac pe tot parcursul anilor școlari.  În momentele de tranziție și la 
sfârșitul secțiunilor de învățătură se poate pune accentul mai mult pe evaluări. Testarea standard a abilităților de citire, 
scriere și matematică au loc în clasele P1, P4, P7, și S2. 
 
Copilului meu îi vor fi recunoscute realizările din afara școlii? 
Curriculumul pentru Excelență urmărește să recunoască și să promoveze realizările elevilor din afara școlii, de exemplu: 
voluntariatul sau munca în comunitate, dezvoltarea cunoștințelor de limbi străine etc. 
 
 
TRECEREA LA ȘCOALA SECUNDARĂ 
Toate informațiile de la evaluări se transferă de la școala primară la școala secundară. În clasa P7 (în vederea pregătirii 
pentru școala secundară), elevii trebuie să scrie despre realizările lor atât din cadrul școlii cât și din afară și să le 
împărtășească cu ceilalți. Acest lucru se numește crearea unui Profil.  Profesorii și elevii folosesc aceste informații 
pentru a urma alegerile de învățătură cele mai potrivite. 
 
 
RAPOARTELE CĂTRE PĂRINȚI ȘI ÎNGRIJITORI 
 
Cum voi ști ce progrese face copilul meu la școală?  
 
Se vor oferi rapoarte anuale în acest scop. Școala va hotărî când și unde se va întâmpla acest lucru și presupune 
prezența dvs. și a copilului la activități de genul: prezentarea unor rapoarte scrise, prezentări făcute de elevi, informații 
prezentate la zilele porților deschise, împărtășirea lucrurilor făcute la școală, ședințe cu părinții. 
 
De asemenea, rapoartele vor: 

• descrie realizările copilului dvs. și lucrurile care necesită îmbunătățiri 

• arăta progresele făcute în cele opt arii curriculare  

• demonstra realizările obținute în cadrul unui nivel curricular 

• arăta alte realizări 

• marca obiective și pași următori  

• identifica orice formă specifică de sprijin oferit  
 
Rapoartele vor furniza o descriere clară a progreselor la învățătură ale copilului dvs. conform Nivelelor Curriculare din 
Învățământul General (de la grădiniță până pe clasa S3). Copiii învață în mod diferit și se pot afla la un anumit nivel în 
cadrul unor materii, de exemplu un copil poate fi la Nivelul 1 la scris și citit și la Nivelul 3 la matematică. Curricula 
școlară permite această flexibilitate. La sfârșitul anului, elevii promovează clasa fără să se ia în considerare rezultatele 
la învățătură. Noi oferim rapoarte părinților și îngrijitorilor asupra progreselor făcute de propriul copil și nu în 
comparație cu ceilalți elevi din clasă. 
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În faza de elevilor de liceu, rapoartele vor include progresele făcute în scopul obținerii calificărilor. 
 
Curriculumul pentru Excelență Nivele și Etape (clasa/an) 

 Nivel Etapa (clasa) 

Învățământ General Timpuriu Anii preșcolari și clasa 1 (P1) 

Nivelul 1 Până la sfârșitul clasei a 4-a (P4) 

Nivelul 2 Până la sfârșitul clasei a 7-a (P7) 

Nivelul 3 și Nivelul 4 La liceu, din S1 până în S3 

Învățământ avansat Calificări naționale Din S4 până în S6, studiind la liceu/colegiu/ sau alt tip de învățământ 

până la vârsta de 18 ani 

 
 
Calificările naționale 

Numele calificării Descriere Nivelul de 
studiu 

Puncte SCQF  

Avansat Superior 
(Advanced 
Highers) 

Se studiază la un nivel avansat, de obicei în clasa S6. 
Evaluarea materiei pe parcursul anului școlar și examen. 
Elevii pot avansa către: 

• Diplomă națională avansată (Higher National Diploma) 
(HND) 

• Studii universitare 

• Ucenicie profesională 
 

7 32 

Avansat (Highers) Se studiază de obicei pe clasa S5 și S6. Evaluarea materiei pe 
parcursul anului școlar și examen. 
Elevii au nevoie de calificările Avansate pentru înscrierea la 
universități. Fiecare universitate emite cerințe specifice legate 
de studierea anumitor materii și obținerea anumitor note. 
 
Elevii pot avansa către: 

• Cursuri de nivel Avansat Superior (Advanced Higher) 

• Certificat Național (National Certificate (NC) sau Atestat 
Național al Progresului (National Progression Award 
(NPA) 

• Certificat național Avansat (Higher National Certificate 
(HNC) sau Diplomă Națională Avansată (Higher 
National Diploma (HND) 

• Studii universitare 

• Ucenicie modernă plătită 
 

6 24 

Național 5 Evaluarea materiei pe parcursul anului școlar și examen, sau 
ambele. 
Elevii pot avansa către: 

• Cursuri avansate 

• Certificat național (National Certificate (NC) sau Diplomă 
Națională (National Diploma (ND) 

• Ucenicie nivel începători 

• Ucenicie modernă plătită 
 

5 24 

Național 4 Unitățile (materia de la clasă) sunt evaluate de către profesori. 
Elevii pot avansa către: 

• Cursuri de Nivel Național 5 

• Certificat Național (National Certificate (NC) sau Atestat 
Național de Progres (National Progression Award (NPA) 

4 24 
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• Ucenicie modernă sau altă formă de angajare 
 

Național 3 Unitățile (materia de la clasă) sunt evaluate de către profesori. 
Elevii pot avansa către: 

• Materiile înrudite de la Nivelul Național 4 

• Certificate Național (National Certificate (NC) sau 
Atestate Naționale de Progres (National Progression 
Award (NPA) 

• Angajare 

3 18 

Când au loc primele examene formale? 
Tinerii pot susține examenele pentru obținerea calificărilor Naționale 4 și 5 când sunt pe clasele S4, S5 și S6, sau pot 
opta direct pentru nivelul Avansat (S5), dacă acesta este nivelul potrivit la care se află. Tinerii pot studia în vederea 
obținerii calificărilor pe o perioadă de 1 sau 2 ani în funcție de nevoile și abilitățile fiecăruia. Începând cu clasa S3, elevii 
pot obține calificări legate de abilitățile de scriere, citire și matematică. 
 
 
Câte calificări pot obține elevii? 
Calificările se bazează pe rezultatele de la învățătură din clasa S3.  Începând cu clasa S4, tinerii pot studia în vederea 
obținerii de până la opt calificări. Acestea depind de nivelul calificărilor și de durata în care se dorește obținerea lor (1 
sau 2 ani). 
 
 
Cum și unde pot studia tinerii când sunt în faza de seniori? 
Când sunt în faza de seniori, tinerii pot continua să meargă la școală, la colegiu sau la universitate, pot merge în 
practică la un loc de muncă, sau pot face voluntariat. Lucrând împreună cu anumite colegii sau organizații se pot obține 
mai multe experiențe, de ex: Cursul de formare a abilităților de muncă (Skills for Work course) sau inițiativa Locuri de 
muncă, angajare și formare profesională (Jobs, Employment and Training (JET). 
 
 
 
 
 
Informații suplimentare 
Parentzone Scotland | Parent Zone (education.gov.scot)  (Zona pentru părinți)  
Scottish Qualifications Authority - SQA  (Inspectoratul pentru Calificările Scoțiene) 
Scotland's national skills agency | Skills Development Scotland (Agenția națională scoțiană de competențe/Dezvoltarea 
abilităților Scoția) 
Welcome to Edinburgh College | Edinburgh College  (Bine ați venit la Colegiul Edinburgh)  
UCAS | At the heart of connecting people to higher education  (UCAS- În centrul conectării oamenilor cu studiile 
superioare) 
 
 
Alte pliante cu informații pentru părinți/îngrijitori bilingvi  

• Învățământul în Scoția (Education in Scotland) 

• Părinții/îngrijitorii - parteneri în educația copiilor (Parents-Carers as Partners in their Children’s Education) 
 
Dacă nu le aveți deja, le puteți solicita școlii. 

https://education.gov.scot/parentzone/
https://www.sqa.org.uk/sqa/70972.html
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/
https://www.edinburghcollege.ac.uk/
https://www.ucas.com/

