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Ce decizii va trebui să iau?
În Anul 10, vei începe un curs ce se întinde pe durata a doi ani şi care se 
va finaliza  cu forma de calificare numită IGCSE (International General 
Certificate of Education – Certificat Internaţional în Educaţie Generală) sau 
examenele GCSE, care se vor susţine în mai şi iunie, la sfârşitul Anului 11. 
Aceste examene sunt foarte importante, de aceea va trebui să priveşti în 
viitor şi să decizi ce materii de studiu îţi doreşti să studiezi. 

Unele materii sunt obligatorii iar altele sunt opţionale în Anul 10 şi în Anul 
11. Această broşură conţine informaţii despre toate IGCSE-urile şi cursurile 
GCSE pe care le oferim la British School of Bucharest. 

Scopul acestei broşuri este de a:
• îţi oferi informaţii importante despre toate materiile pe care le poţi studia 
pe parcursul următorilor doi ani de şcoală, atât obligatorii, cât şi opţionale;

• te ajuta să iei deciziile corecte în legătură cu materiile care se potrivesc cel 
mai bine abilităţilor tale, pentru a avea cele mai mari şanse de succes. 

Te rugăm să parcurgi broşura cu atenţie, să analizezi, împreună cu părinţii,  
opţiunile pe care le ai şi să ceri sfatul profesorilor.

După ce ai auzit şi părerea celorlalţi, DECIZIA FINALĂ VA FI TOTUŞI DOAR A TA!

Toţi elevii vor studia următoarele materii de bază (obligatorii):

• engleză;
• matematică;
• una dintre ştiinţe (biologie, chimie sau fizică);
• o limbă străină modernă (germană, franceză, spaniolă sau mandarină).

Veţi participa de asemenea la ore de Educaţie civică, socială şi de sănătate 
(PHSCE) şi la orele de Educaţie fizică şi sport.

ALEGEREA MEA
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Opţiuni
Opţiunile pentru alegerile pe care le poţi face ar trebui să îţi asigure 
studierea unei programe cuprinzătoare şi echilibrate. Ar fi recomandat să 
alegi o varietate de materii de studiu, pentru a avea o pleiadă de posibilităţi 
între care să te decizi pe viitor. Oricând este posibil să îţi doreşti să schimbi 
total direcţia faţă de ideile pe care le ai acum. Opţiunile care îţi sunt 
oferite urmăresc să satisfacă nevoile individuale ale fiecărui elev şi oferă o 
platformă de cursuri ce îţi vor asigura succesul la sfârşitul Anului 11.

Toţi elevii vor urma un minim de opt materii de studiu, dintre care patru 
sunt obligatorii. Vei putea alege încă patru cursuri IGCSE/GCSE din lista cu 
opţiuni din formularul pe care îl vei primi împreună cu această broşură.

Vă recomandăm, în cele mai multe cazuri, să alegeţi fie Istorie, fie Geografie 
ca una dintre materiile opţionale, pe lângă materiile obligatorii. Acest lucru 
vă va asigura suficientă deschidere şi se înscrie de asemenea în cerinţele 
Bacalaureatului Britanic (English Baccalaureate), o măsură mai recentă a 
performanţelor în educaţie din Marea Britanie.

Durata Cursului
Şi IGCSE-urile, şi GCSE-urile sunt cursuri pe durata a doi ani şi ca urmare 
a acestui fapt, elevii nu îşi pot schimba opţiunile la sfârşitul Anului 10. 
În anumite circumstanţe, unii elevi pot parcurge un curs IGCSE sau GCSE 
accelerat, pentru a da examenul mai devreme, de exemplu la Matematică 
sau la o limbă modernă. Aceste situaţii speciale vor fi discutate individual 
cu familiile respective. În aceste cazuri, elevul respectiv poate opta pentru 
calificări suplimentare în Anul 11, cum ar fi Matematică Avansat sau încă o 
limbă străină modernă. 

În anumite situaţii, atunci când s-a făcut o greşeală evidentă în momentul în 
care s-au făcut alegerile materiilor de studiu, elevii pot face o schimbare în 
primele câteva săptămâni ale primului semestru din Anul 10.

Selecţia Cursurilor
Ne-am dori ca să putem oferi toate cursurile prezentate în această broşură, 
totuşi unele materii sunt predate în funcţie de cerere şi disponibilitate. 
Dacă nu îţi putem oferi materia de studiu aleasă, atunci când se vor face 
alegerile finale, îţi vom sugera alternative. Următoarele pagini ale broşurii 
îţi vor prezenta detalii despre materiile de curs oferite de British School 
of Bucharest. Vei primi un formular pentru OPŢIUNILE individuale. Este 
important să parcurgi atent toate informaţiile din broşură înainte să faci 
alegerile finale. Îţi poţi discuta opţiunile cu profesorul pe care îl ai la materia 
respectivă sau cu dirigintele de la clasă.
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IGCSE Engleză
Engleza este una dintre cele mai importante calificări, fiind obligatorie 
pentru studiile superioare şi la angajare, oriunde limba engleză este limbă 
de conversaţie. Pentru a fi sigur de reuşită, poţi alege între două cursuri 
concomitente:
• IGCSE Limbă Engleză şi IGCSE Literatura Engleză;
• IGCSE Engleza ca limbă a doua/limbă străină.

Cei mai mulţi dintre elevi vor studia programa pentru GCSE Limba engleză şi 
GCSE Literatura engleză până în luna decembrie a Anului 11, moment la care 
va avea loc evaluarea . Dacă profesorii tăi sunt de părere că ar fi mai nimerit, 
ţi-ar putea recomanda să treci la IGCSE Engleză ca limba a doua.
Unii elevi vor studia engleza ca limbă străină în Anul 10, pentru a fi pregătiţi 
pentru cursurile din Anul 11.

IGCSE Limba Engleză

Comisia de examinare EDEXCEL
Codul Cursului 4EA1

Ce voi învăţa pe durata acestui curs?
Cursul îţi permite să înţelegi şi să răspunzi în mod corespunzător la ceea ce 
auzi, citeşti sau experimentezi. Vei fi încurajat să:
• te bucuri de şi să apreciezi varietatea limbii engleze;
• să comunici corect şi eficient;
• să dezvolţi abilităţile necesare pentru toate celelalte domenii de studiu, 

inclusiv analiză, sinteză şi deducţie.

Care sunt abilităţile de care voi avea nevoie pentru a urma 
acest curs?
Va trebui să stăpâneşti foarte bine limba engleză şi să poţi desluşi atât 

sensurile explicite, cât şi pe cele implicite ale mesajelor. Va fi folositor să ai 
un vocabular cât mai bogat şi de asemenea să poţi folosi corect şi eficient 
elementele de gramatică, paragrafe, punctuaţia şi ortografia. 

Evaluare
Vei susţine un examen de limbă la sfârşitul Anului 11 (60%):
• analiza unui text la prima vedere cu conţinut non-ficţiune;
• analiza unui text de antologie pregătit dinainte;
• compoziţie în scris cu scopul de a informa, explica şi descrie.

Componenta în scris a procesului de examinare (40%) va însemna:
• un eseu ca reacţie la un text poetic sau în proză;
• o creaţie literară.
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IGCSE Literatura engleză

Comisia de examinare EDEXCEL
Codul Cursului 4ET1

Ce voi învăţa pe durata acestui curs?
Scopurile acestui curs sunt:
• să te ajute să dezvolţi un vocabular tehnic bogat în termeni gramaticali şi 

literari;
• să îţi dezvolţi abilitatea de a scrie critic şi analitic;
• să îţi dezvolţi abilitatea de a analiza limbajul, forma limbii, structura 

acesteia şi conţinutul;
• să înveţi să analizezi texte dramatice, în proză sau poezie.

Care sunt abilităţile de care voi avea nevoie pentru a urma 
acest curs?
Vei avea nevoie de competenţa de a citi texte în detaliu şi de a le aprofunda, 
descoperind mesajele în adâncime, dând  dovadă de conştientizarea ideilor 
şi atitudinilor pe care le transmit. Vei învăţa cum să recunoşti, apreciezi şi să 
comentezi stilul de scris al anumitor autori, cum aleg să folosească limbajul, 
structura şi forma limbii pentru a crea şi modela efecte şi sensuri.

Evaluare
Examinarea de la finalul Anului 11 va consta într-o lucrare scrisă:
• poezie şi proză (60%);
• proiecte pe durata cursului (40%);

• un eseu care să analizeze text dramatic;
• un eseu care să analizeze un text literar vechi/clasic.
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IGCSE Engleză ca limba a doua

Comisia de examinare CIE
Codul Cursului 0510

Ce voi învăţa pe durata acestui curs?
Programa de studiu urmăreşte:
• să dezvolte abilitatea de a folosi limba engleză eficient în scopul 

comunicării;
• să formeze o bază solidă pentru abilităţile necesare pentru studii 

universitare sau la angajare, acolo unde limba engleză este limba de 
conversaţie;

• să promoveze dezvoltarea personală şi încrederea în sine atunci când se 
foloseşte limba engleză în comunicare, printr-o varietate de cerinţe de 
lucru care să implice cititul, scrierea, vorbitul şi ascultare activă.

Care sunt abilităţile de care voi avea nevoie pentru a urma 
acest curs?
Va trebui să fii pregătit să lucrezi din greu pentru a-ţi dezvolta abilităţile 
într-o multitudine de strategii de citit şi scris pentru o varietate de scopuri 
şi audienţe. Va trebui să fii interesat activ şi deopotrivă să înţelegi şi să ai 
o opinie despre ce se întâmplă în jurul tău. Va trebui să fii capabil să îţi 
exprimi ideile şi gândurile.

Evaluare
Examinarea de la sfârşitul Anului 11 va fi compusă din două lucrări:
• scris şi citit (70% din nota totală);

• ascultare activă (30% din nota totală);
• există de asemenea şi un examen oral, care este notat separat.
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IGCSE Matematică

Comisia de examinare EDEXCEL
Codul Cursului 4MA1

Ce voi învăţa pe durata acestui curs?
Calificarea internaţională Edexcel GCSE în Matematică (Specificaţia A) le 

permite elevilor:
• să înţeleagă şi să înveţe concepte şi tehnici matematice;
• să acumuleze o bază de abilităţi matematice pentru studii viitoare la 

această materie sau pentru profiluri înrudite;
• să aplice cu încredere tehnici şi concepte matematice, reuşind să le pună 

în practică la rezolvarea problemelor;
• să aprecieze importanţa matematicii în situaţii concrete, în societate, la 

viitorul loc de munca sau la viitoare studii.

Care sunt abilităţile de care voi avea nevoie pentru a urma 
acest curs?
Vei avea nevoie să fii determinat şi hotărât să rezolvi probleme complexe. 
Pentru că este o materie obligatorie, cunoştinţele necesare le vei avea deja 
din studierea matematicii în anii anteriori de şcoală. Predarea diferenţiat pe 
niveluri de abilităţi face posibil ca fiecare elev să fie pregătit pentru examen 
în mod corespunzător.

Evaluare
Pe durata ciclului şcolar Key Stage 4 (Anul 10 şi Anul 11) vei finaliza 
studiul pentru Programa pentru Examinarea Internaţională Edexcel IGCSE 
la Matematică (Specificaţia A) 4MA1.

La sfârşitul cursului, toţi elevii vor susţine două lucrări în scris:
• Curiculumul de bază – Tezele 1F şi 2F. Calificative posibile: 5-1;
• Curiculumul extins – Tezele  3H şi 4H. Calificative posibile: 9-4.
N.B. Este posibil ca unii elevi să fie mai avansaţi, în funcţie de abilităţile 
şi motivaţia fiecăruia de a parcurge materia cursului într-un singur an şi să 
parcurgă o calificare în plus pe parcursul Anului 11.
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GCSE Artă şi Design

Comisia de examinare EDEXCEL
Codul Cursului 2AD01

Ce voi învăţa pe durata acestui curs?
• să folosesc un album de schiţe pentru a dezvolta o idee;
• să experimentez cu diferite materiale artistice;
• să studiez alţi artişti, designeri, meseriaşi;
• o varietate de tehnici şi abordări;
• designul 3d, designul arhitectural şi comunicarea grafică.

Care sunt abilităţile de care voi avea nevoie pentru a urma 
acest curs?
Abilităţile dobândite pe durata ciclului şcolar Key Stage 3 (Anii 7, 8 şi 9), prin 
studierea elementelor de printmaking, de sculptură, ceramică, luminozitate 
prin lentile, textilelor, a picturii şi desenului îţi vor permite ca progresiv să 
maximizezi opţiunile şi să fii foarte flexibil atunci când îţi dezvolţi pe mai 
departe abilităţile creative în ciclul şcolar Key Stage 4.
Câteva aspecte parcurse în orele de Tehnologie şi Design vor fi de asemenea 
foarte relevante pentru acest curs. 
Va trebui să-ţi facă plăcere să îţi exprimi ideile prin creaţii artistice care să 
folosească tehnici diferite şi să fii interesat direct de artele vizuale. Va trebui 
să te poţi concentra pe perioade lungi de timp pentru a-ţi găsi ideile, în timp 
ce experimentezi cu o gamă variată de materiale. 
Vei fi consiliat să alegi anumite arii de interes, care să-ţi servească cel mai 
bine în funcţie de preferinţe şi punctele tale forte. Va trebui să dai dovadă că 
poţi lua iniţiativa şi că eşti capabil să lucrezi independent.

Evaluare
Toate piesele artistice pe care le vei finaliza pe durata cursului vor fi evaluate 
extern printr-un portofoliu personal, organizat în jurul unei teme stabilite de 
profesor. Acest portofoliu va conta pentru 60% din nota finală.
În Anul 11, vei primi spre finalizare un proiect stabilit de o comisie de 
examinare din afara şcolii. Vei avea timp de pregătire şase săptămâni, care 
se vor încheia cu proiectul propriu-zis, ce se poate întinde pe durata a 10 ore 
de lucru. Acesta va reprezenta 40% din nota finală.
Nu va exista un examen scris, dar albumul de schiţe va trebui să conţină 
adnotări progresive, pe măsură ce ideile prind contur. 
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IGCSE Artă Dramatică

Comisia de examinare CIE
Codul Cursului 0411

Ce voi învăţa pe durata acestui curs?
Elevii care se înscriu la IGCSE Artă Dramatică:
• vor dezvolta abilităţi actoriceşti, deopotrivă pentru proiecte individuale 
dar şi în grup;
• vor înţelege rolul actorului, al regizorului, al scenografului în crearea unei 
piese de teatru;
• vor lua în considerare modalităţile în care ideile şi sentimentele pot fi 
comunicate unei audienţe;
• vor descoperi posibilităţile de a conferi emoţie şi transmite mesaje prin 
piese de teatru sau alte forme de artă dramatică;
• vor crea material dramatic original.

Care sunt abilităţile de care voi avea nevoie pentru a urma 
acest curs?
Pentru a avea succes cu acest curs, va trebui să-ţi placă necondiţionat arta 
dramatică şi spectacolele în direct. Va trebui să poţi să lucrezi eficient cu 
alţii, să îţi placă să explorezi creaţii dramatice şi să creezi piese originale. 
Ajută de asemenea să fii un actor dezinvolt!
AO1: Înţelegerea repertoriului. Candidaţii vor fi evaluaţi în funcţie de 
abilităţile de a demonstra în scris cunoştinţe şi înţelegerea opţiunilor de 
repertoriu şi cum să interpreteze sau să redea într-un spectacol live.
AO2: Creaţie. Candidaţii vor fi evaluaţi în funcţie de abilităţile lor de a crea 
material dramatic şi de a reflecta relativ la eficacitatea acestuia. 
AO3: Joc actoricesc. Candidaţii vor fi evaluaţi în legătură cu abilităţile lor actoriceşti 
şi abilitatea de a transmite, prin joc, mesaje şi emoţie unui public spectator.

Evaluare
Componenta 1: Examen scris: 2 ore 30 minute (40%)
Materia de examen constă din trei stimuli şi un extras dintr-o piesă de teatru 
(sau o variantă scurtă a unei piese complete). Candidaţii vor compune o 
piesă dramatică pe  baza unuia dintre cei trei stimuli şi vor studia fragmentul 
de piesă prezentat. 
Întrebările examenului vor solicita candidaţilor să fi cunoscut în prealabil 
piesa din perspectiva actorului, a regizorului şi a scenografului. 
Examenul sub formă de întrebări va fi structurat după cum urmează:
Secţiunea A (30 puncte) Candidaţii răspund la 6–8 întrebări scurte 
referitoare la fragmentul de piesă de teatru prezentat (20 puncte) şi la 2–4 
întrebări referitoare la fragmentul dramatic compus de ei, pornind de la unul 
dintre cei trei stimuli (10 puncte).
Secţiunea B (25 puncte) Candidaţii răspund mai pe larg, la alegere, la una 
din trei întrebări care au legătură cu fragmentul de piesă de teatru oferit. 
Secţiunea C (25 puncte) Candidaţii răspund mai pe larg, la alegere, la una 
din trei întrebări care au legătură cu piesă de teatru compusă de ei pornind 
de la unul dintre stimuli, la alegere din trei.

Componenta 2: Materia cursului (60%)
Candidaţii vor preda trei proiecte practice.
• un proiect individual (3–5 minute): 
candidatul va juca un fragment dintr-o piesă de teatru;
• două proiecte de grup (maxim 15 minute fiecare):
o punere în scenă a unui fragment dintr-o piesă cunoscută şi una a unei 
piese originale.
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IGCSE Biologie

Comisia de examinare CIE
Codul Cursului 0610

Ce voi învăţa pe durata acestui curs?
Biologia este o ramură a ştiinţei care se ocupă cu studiul elementelor vii. Ea 
descrie caracteristicile, clasificările şi comportamentul organismelor, cum 
se nasc speciile şi cum interacţionează unele cu celelalte sau cu mediul 
înconjurător. Biologia are multe subdiviziuni, care acoperă o multitudine de 
aspecte, de la biochimie la citologie sau ecologie. Pe durata acestui curs 
vei parcurge un număr de module divizate în funcţie de caracteristicile şi 
clasificarea organismelor vii; organizarea şi întreţinerea vieţii; dezvoltarea 
organismului şi continuitatea vieţii; relaţiile dintre organism şi alte forme de 
viaţă sau cu mediul în care trăieşte. 
Munca pe teren reprezintă o parte importantă a studierii biologiei. În 
consecinţă, elevilor li se va cere să participe la excursii pe teren ca parte a 
cursului IGCSE de biologie.

Care sunt abilităţile de care voi avea nevoie pentru a urma 
acest curs?
Biologia este cea mai „literară” dintre ştiinţe, deci vei avea nevoie de 
abilităţi de comunicare excelente. Va fi nevoie să demonstrezi o atitudine 
pozitivă faţă de studiul ştiinţific şi curiozitate în a explora fenomenele pe 
care le vedem în jurul nostru. Va trebui să fii determinat şi să îţi doreşti să 
faci activităţi practice, în condiţii de siguranţă şi precizie. Ar trebui să fii de 
asemenea capabil să demonstrezi abilitatea de a fi analitic şi să poţi rezolva 
problemele dovedind imaginaţie şi creativitate.

Evaluare
Cele trei obiective în evaluarea cursului de biologie Cambridge IGCSE sunt:
• bagajul de cunoştinţe şi puterea de înţelegere;
• aplicarea în practică a informaţiilor învăţate şi rezolvarea problemelor;
• abilităţi în desfăşurarea de experimente şi investigaţii.
Abilităţile practice şi munca pe teren vor fi evaluate continuu, pe toată 
durata cursului. 
Procesul de examinare va lua următoarele forme:

Lucrarea 1 sau Lucrarea 2 Lucrarea 3 sau Lucrarea 4 Lucrarea 6
Întrebări grilă Întrebări structurate Alternativă la practică
45’ 1 oră 15’ 1 oră
30% din nota finală 50% din nota finală 20% din nota finală

Notarea se face de la A*-G, în funcţie de rezultate.
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IGCSE Chimie

Comisia de examinare CIE
Codul Cursului 0620

Ce voi învăţa pe durata acestui curs?
Chimia este o materie de studiu importantă şi interesantă. Te ajută să 
dezvolţi abilităţi practice şi să rezolvi probleme. Îţi explică, împreună cu 
celelalte ştiinţe, cum funcţionează lumea naturală şi este indispensabilă în 
crearea de materiale noi sau în găsirea de remedii pentru vindecarea bolilor. 
Şi mai important, studiul chimiei este necesar dacă îţi doreşti să urmezi o 
carieră în medicină, farmacie, stomatologie sau în domeniul veterinar.

Care sunt abilităţile de care voi avea nevoie pentru a urma 
acest curs?
Chimiştii sunt persoane care rezolvă problemele în manieră analitică. 
Va fi nevoie să demonstrezi o atitudine pozitivă faţă de studiul ştiinţific 
şi curiozitate în a explora fenomenele pe care le vedem în jurul nostru. 
Va trebui să ai abilităţi de comunicare foarte bune şi să îţi doreşti să faci 
activităţi practice, în condiţii de siguranţă şi precizie.

Evaluare
Cele trei obiective în evaluarea cursului de chimie Cambridge IGCSE sunt:
• bagajul de cunoştinţe şi puterea de înţelegere;
• aplicarea în practică a informaţiilor învăţate şi rezolvarea problemelor;
• abilităţi în desfăşurarea de experimente şi investigaţii.
Abilităţile practice vor fi evaluate continuu, pe toată durata cursului.

Procesul de examinare va lua următoarele forme:

Lucrarea 1 sau Lucrarea 2 Lucrarea 3 sau Lucrarea 4 Lucrarea 6
Întrebări grilă Întrebări structurate Alternativă la practică
45’ 1 oră 15’ 1 oră
30% din nota finală 50% din nota finală 20% din nota finală

Notarea se face de la A*-G, în funcţie de rezultate.



12 www.britishschool.ro

IGCSE Design și Tehnologie

Comisia de examinare CIE
Codul Cursului 0445

Ce voi învăţa pe durata acestui curs?
Pe durata acestui curs vei identifica oportunităţi în design şi vei găsi 
modalităţi de a îmbunătăţi proiecte deja existente şi de a le încorpora 
îmbunătăţiri tehnice. 
Va fi nevoie să vii cu idei şi să le consemnezi ca soluţii la probleme, folosind 
o varietate de tehnici. În plus, vei explora o multitudine de medii în care să 
lucrezi şi multe echipamente pe care le vei folosi să produci prototipuri sau 
modele, ca variante de a rezolva o problemă de design. Va trebui să alegi 
şi să dezvolţi o soluţie, după ce ai luat în calcul necesităţile de timp, cost, 
abilităţi şi resurse, inclusiv sustenabilitatea. Prin evaluări pe care le vei face 
continuu, va trebui să demonstrezi că ştii metode corecte şi sigure de desen. 
Este esenţial să demonstrezi că înţelegi importanţa siguranţei personale şi 
a celor din jur, atunci când creezi şi confecţionezi diferite produse.

Care sunt abilităţile de care voi avea nevoie pentru a urma 
acest curs?
Va trebui să demonstrezi că ai încredere în forţele proprii atunci  când  
lucrezi cu informaţiile şi cu  ideile  tale  sau  ale  celorlalţi.  Pe lângă faptul 
că eşti responsabil de propria siguranţă, eşti încurajat să interacţionezi şi 
să fii respectuos cu ceilalţi. Este important să înveţi din propriile reflecţii, să 
lucrezi independent într-un mediu care să te susţină. 
Vei fi încurajat să fii inovativ şi gata să găseşti soluţii la provocări noi sau 
viitoare. Va trebui să dovedeşti că eşti total implicat, deopotrivă intelectual 
şi social, mereu gata să faci o diferenţă prin design şi tehnologie. 

Evaluare
Lucrarea 1: Design de produs (1 oră)
Această lucrare obligatorie testează ‘Partea 1’ din programa de studiu. Elevii 
răspund la una din cele trei întrebări cu răspuns deschis care le evaluează 
abilităţile de design. Gama de întrebări va reflecta profunzimea conţinutului 
opţional, cu una din întrebări axată în principal pe ‘Materiale Rezistente’ şi 
alta pe ‘Produse Grafice’.

Lucrarea 2: Proiect (evaluare continuă)
Proiectul este obligatoriu şi este reprezentat de o evaluare internă în cadrul 
şcolii, notată intern şi moderată extern, care contează pentru 50%. Proiectul 
este o parte importantă a procesului de predare şi evaluare a cerinţelor 
programei. Elevii vor avea oportunitatea de a lucra în atelierul DT, unde vor 
crea un produs după propriul design. Elevii vor produce un obiect final, care 
va fi însoţit de un dosar de dimensiune A3. Dosarul va trebui să conţină 
suficiente fotografii ale produsului pe durata procesului de design, cu 
imagini de ansamblu dar şi detalii care să stea ca mărturie a planificării şi 
procesului de producţie.

Lucrarea 3: Toţi elevii  vor studia materiale rezistente. 
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IGCSE Fizică

Comisia de examinare CIE
Codul Cursului 0625

Ce voi învăţa pe durata acestui curs?
Fizica este o materie de studiu crucială pentru înţelegerea lumii din jurul nostru, 
a lumii din interiorul nostru şi a lumii de dincolo de noi. Este materia de bază şi 
fundamentul pentru toate celelalte ştiinţe. 
Fizica ne provoacă imaginaţia cu concepte de genul relativităţii şi al teoriei 
şirurilor, conducând către descoperiri majore, cum ar fi computerele şi laserele, 
tehnologii care ne-au schimbat vieţile — de la vindecarea articulaţiilor, la 
tratarea cancerului şi dezvoltarea de soluţii pentru energie sustenabilă.

Care sunt abilităţile de care voi avea nevoie pentru a urma 
acest curs?
Fizicienii sunt persoane  care rezolvă probleme. Abilităţile lor analitice îi fac 
pe fizicieni persoane versatile şi adaptabile, care ajung să-şi desfăşoare 
munca în locuri foarte interesante. Poţi întâlni fizicieni care lucrează în 
laboratoare industriale sau guvernamentale, în campusuri studenţeşti, în 
tabere de astronauţi sau ca şi consultanţi pentru emisiuni TV. În plus, mulţi 
absolvenţi de fizică lucrează pentru ziare şi reviste, la guvern şi chiar pe Wall 
Street – locuri unde capacitatea lor de a gândi analitic este pusă la mare preţ. 
Pe durata cursului, vei parcurge un număr de capitole cu referire la fizica de 
bază, termodinamică, fizică atomică şi proprietăţi ale undelor, electricităţii şi 
magnetismului. 

Evaluare
Cele trei obiective în evaluarea cursului de fizică Cambridge IGCSE sunt:

• bagajul de cunoştinţe şi puterea de înţelegere;
• aplicarea în practică a informaţiilor învăţate şi rezolvarea problemelor;
• abilităţi în desfăşurarea de experimente şi investigaţii.

Procesul de examinare va lua următoarele forme:

Lucrarea 1 sau Lucrarea 2 Lucrarea 3 sau Lucrarea 4 Lucrarea 6
Întrebări grilă Întrebări structurate Alternativă la practică
45’ 1 oră 15’ 1 oră
30% din nota finală 50% din nota finală 20% din nota finală

Notarea se face de la A*-G, în funcţie de rezultate.
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IGCSE Geografie

Comisia de examinare CIE
Codul Cursului 0460

Ce voi învăţa pe durata acestui curs?
Materia de studiu îţi va permite să dezvolţi un simţ al spaţiului la scară 
globală. Geografia este o materie multi-disciplinară şi vei ajunge să înţelegi 
o varietate de medii umane şi fizice; vei învăţa şi cum interacţionează 
oamenii cu aceste medii. Cursul îţi va permite de asemenea să descoperi 
diferite culturi etnice şi impactul acestora asupra mediului înconjurător.

Conţinutul cursului este divizat în trei mari capitole tematice:
1. Populaţie şi Aşezări
 Acest capitol include studiul creşterii populaţiei globale, problemele 

marilor oraşe şi fenomenul migraţiei.
2. Mediul Înconjurător Natural
 Acest capitol include studiul râurilor, al zonelor de coastă, al vremii şi 

climei, ecosistemelor şi plăcilor tectonice.
3. Dezvoltarea economică şi folosinţa resurselor prime
 Acest capitol include studiul fenomenelor de producere de hrană, 

industria, turismul, energia, apa şi riscurile pentru mediul înconjurător.

Lucrul pe teren este o parte importantă a studiului geografiei şi este evaluat 
separat în una dintre lucrarile finale. În consecinţă, elevii care aleg să 
studieze IGCSE Geografie trebuie să ia parte la excursii tematice.

Care sunt abilităţile de care voi avea nevoie pentru a urma 
acest curs?
Vei avea nevoie de o minte cercetătoare şi vei dobândi o mulţime de 
abilităţi, care vor include cercetarea, interpretarea, evaluarea, rezolvarea 
problemelor şi raportarea. Abilităţile informatice vor creşte valoarea şi 
acurateţea proceselor de analiză şi prezentare.

Evaluare
• Vei avea 3 examene la sfârşitul Anului 11;

Lucrarea 1 Lucrarea 2 Lucrarea 4
45% din totalul de 
puncte

27.5% din totalul de 
puncte

27.5% din totalul de 
puncte

Bazată pe înţelegerea 
punctelor cheie

Bazată pe interpretarea de 
hărţi şi abilităţi geografice

Bazată pe înţelegerea 
lucrului pe teren

• Notarea se face de la A*-G, în funcţie de rezultate.
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IGCSE Istorie

Comisia de examinare CIE
Codul Cursului 0470

Ce voi învăţa pe durata acestui curs?
Programa oferă posibilitatea studierii istoriei lumii moderne, de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea până la începutul secolului XXI. Elevii vor explora istoria 
din perspectivă socială, economică, politică şi culturală. Aceştia vor învăţa 
să îşi pună întrebări în legătură cu evenimentele istorice, să dezvolte şi să 
utilizeze abilităţi, cunoştinţe şi înţelegere a fenomenelor istorice pentru a fi 
capabili să ofere explicaţii de natură istorică, prin argumentări clare şi logice.  
Pe durata celor doi ani de studiere a cursului, elevii vor explora următoarele 
probleme cheie:
• Au fost echitabile Tratatele de Pace din perioada 1919-1923?
• În ce măsură poate fi considerată Liga Naţiunilor un succes?
• De ce s-a produs colapsul păcii mondiale în 1939?
• Cine a fost de vină pentru Războiul Rece?
• Cât de eficient au ţinut Statele Unite ale Americii sub control răspândirea 

comunismului?
• Cât de sigur a fost controlul URSS asupra Europei de Est, 1948- c.1989?
• De ce sunt importante evenimentele din Golf, 1970-2000?
Elevii vor avea de ales să studieze în detaliu fie Rusia în perioada 1905–1941, 
fie Germania între 1918–1945. Pentru Rusia, aceste perioade vor include 
studiul Revoluţiei Ruse, dictatura lui Stalin şi viaţa în Uniunea Sovietică. 
Pentru Germania, vor fi parcurse perioadele Germania Weimar, dictatura lui 
Hitler şi viaţa în Germania Nazistă.

Care sunt abilităţile de care voi avea nevoie pentru a urma 
acest curs?
Va trebui să dai dovadă de dorinţa de a explora şi analiza diferitele 
interpretări posibile ale evenimentelor din trecut. Este important să te 
intereseze istoria, dar la fel de importantă este dorinţa de a folosi surse de 
dovezi pentru a înţelege şi explica de ce au avut loc diverse evenimente. 
Elevii trebuie să fie pregătiţi să îşi chestioneze propriile păreri asupra lumii 
şi să gândească independent, critic şi analitic. Examinările vor presupune 
lucrări în scris, de anvergură considerabilă, deci este nevoie de un nivel bun 
de folosire a limbii engleze în scris.

Evaluare
• Vei susţine 3 examene în scris la sfârşitul Anului 11;
• Nota finală A* - G va fi determinată de rezultatul celor trei examene.
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IGCSE Limbă Străină Modern: Franceză / Germană / Spaniolă / Mandarină

Comisia de examinare EDEXCEL/CIE Chineza ca limbă maternă
Codul Cursului 4FR1 / 4GR1 / 4SP1 / 4CN1 / 0509

Ce voi învăţa pe durata acestui curs?
Vei dezvolta abilităţi de comunicare, în scris şi oral, în limba străină 
respectivă, folosind o varietate de structuri şi vocabularul adecvat. Vei 
învăţa de asemenea despre ţările şi comunităţile care folosesc limba străină 
studiată. Scopul cursului de doi ani este ca elevul să ajungă să stăpânească 
limba străină studiată şi să o poată folosi în contexte practice şi familiare, 
pentru o varietate de scopuri. În unele cazuri, elevii pot finaliza un singur curs 
IGCSE într-un an şi pot alege să studieze un al doilea curs IGCSE în Anul 11.
Cele cinci mari arii de studiu sunt:
• acasă şi în străinătate;
• educaţie şi profesii;
• în casă, acasă şi rutina zilnică;
• lumea modernă şi mediul înconjurător;
• activităţi sociale, fitness şi sănătate.

Care sunt abilităţile de care voi avea nevoie pentru a urma 
acest curs?
Va trebui să dovedeşti o atitudine pozitivă faţă de învăţarea unei limbi 
străine şi curiozitate pentru cultura ţării/ ţărilor în care se vorbeşte limba 
străină pe care o studiezi. Va trebui să-ţi placă să comunici în scris şi oral. 
Va trebui să ai abilităţi de bază în învăţarea limbilor străine, pe care să le 
dezvolţi pe parcursul cursului, cum ar fi tehnici de învăţare a vocabularului, 
de decodare a sensului din context şi să aplici cunoştinţele de vocabular şi 
structură în noi contexte.

Evaluare 
La examenele pentru limbi străine, va trebui:
• să demonstrezi abilitatea de a înţelege şi răspunde la comunicarea în 

scris sau oral în limba străină respectivă;
• să dovedeşti că stăpâneşti vocabularul de bază al limbii respective;
• să foloseşti corect structurile gramaticale.

Vor fi trei examene la sfârşitul Anului 11:
• ascultare orală (40’), contând pentru 25% din nota finală;
• citit şi scris (1 oră 30’), contând pentru 50% din nota finală;
• exprimare orală (10’) contând pentru 25% din nota finală.

Examenul de exprimare orală este obligatoriu.
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GCSE Muzică

Comisia de examinare EDEXCEL
Codul Cursului 1MU0

Ce voi învăţa pe durata acestui curs?
Vei învăţa să-ţi îmbunătăţeşti abilităţile de a performa în faţa unei audienţe 
şi vei înţelege cum este compusă muzica, de la ideile iniţiale până la 
produsul finit. De asemenea, vei învăţa să analizezi muzica într-o varietate 
de stiluri şi să descoperi contextul social şi istoric în care a fost compusă 
muzica din ultimii 400 de ani şi până în prezent.

Care sunt abilităţile de care voi avea nevoie pentru a urma 
acest curs?
Dacă îţi place să cânţi în timpul liber şi înveţi un instrument, iei lecţii de 
canto ori compui piese muzicale, atunci aceasta ar putea fi o materie de 
studiu potrivită pentru tine. Pentru a te înscrie la acest curs, trebuie fie să 
cânţi la un instrument, fie/şi cu vocea. Dacă îţi doreşti şi să compui muzică, 
atunci partea cursului care se ocupă cu compoziţia îţi va îngădui acest lucru. 
Dacă vrei să-ţi lărgeşti orizontul dobândind cunoştinţe despre toate stilurile 
muzicale, inclusiv muzica clasică, populară şi internaţională, atunci cursul 
te va ajuta să apreciezi diversitatea stilurilor muzicale care există astăzi. 
Majoritatea abilităţilor de care ai nevoie pe parcursul acestui curs le vei fi 
dobândit deja pe durata orelor de muzică în anii de studiu anteriori. Deja 
ţi-a fost introdusă modalitatea de a compune muzică pentru o piesă scurtă, 
iar aceste abilităţi vor fi dezvoltate pe durata cursului GCSE, când vei alege 
două subiecte de compoziţie. Opţiunile sunt largi şi pot fi adaptate pentru a 
se mula pe interesele şi punctele tale forte.

Va trebui să fii pregătit să asculţi muzică cu scopul de a o analiza şi să înveţi 
despre stilurile mai puţin familiare. Piesele de studiu sunt alese din Muzica 
Instrumentală 1700–1820, Muzica Vocală, Muzică pentru Scenă şi Ecran.

Evaluare 
Urmăm programa pentru cursul de Muzică Edexcel GCSE (9-1 ca şi sistem de 
notare), care este evaluat în următorul mod:
• susţinerea unei reprezentaţii (30%): va trebui să cânţi o piesă solo şi una 

în ansamblu pentru o durată de patru minute;
• compoziţie (30%): va trebui să compui două piese pe durata celor doi ani 

de curs, cu o durată combinată de minim trei minute. Una dintre piese va 
fi compusă după un brief stabilit de comisia de examinare;

• audiţie şi interpretare (40%): vei fi evaluat printr-o lucrare în scris pe 
durata a 90 de minute cu întrebări despre piese studiate care vor include 
Beethoven: Prima mişcare din Sonata nr. 8 pentru pian, în C minor, 
''Patetica", Queen: Killer Queen (de pe albumul ‘Sheer Heart Attack’),   S 
Schwartz: Defying Gravity (de pe albumul coloana sonoră la Wicked), J 
Williams: Tema principală (de pe coloana sonoră de la Star Wars Episodul 
IV: O nouă speranţă), Afro Celt Sound System: extras (de pe albumul 
‘Volume 2: Release’), Esperanza Spalding: Samba Em Preludio.
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IGCSE Studii de Afaceri

Comisia de examinare CIE
Codul Cursului 0450

Ce voi învăţa pe durata acestui curs?
Cursul este împărţit în şase secţiuni distincte, care sunt:
1. înţelegerea activităţilor de afaceri;
2. oameni în domeniul afacerilor;
3. marketing;
4. gestionarea operaţională;
5. informaţii şi decizii financiare;
6. influenţele externe asupra activităţilor de afaceri.

Care sunt abilităţile de care voi avea nevoie pentru a urma 
acest curs?
Nu ţi se va cere să fi studiat subiectul înainte să începi acest curs. Este 
posibil să te intereseze afacerile şi să îţi doreşti să-ţi începi propria afacere 
într-o zi. Este posibil să ai o minte care îşi pune continuu întrebări şi să 
fii interesat să înveţi despre lumea din jurul tău, despre cum se începe o 
afacere sau despre ce îl face pe cineva sa fie un antreprenor genial. Cursul 
de Studii de Afaceri te va ajuta să înţelegi toate aceste lucruri şi multe altele.

Evaluare
Procesul de examinare va avea următorul format:

Lucrarea 1: 1 oră 30’ (50%). Examen scris care va avea patru întrebări, ce vor 
presupune  combinaţie de răspunsuri scurte şi răspunsuri de structurare de 
date. Candidaţii vor răspunde la toate întrebările. 80 puncte.

Lucrarea 2: 1 oră 30’ (50%). Examen scris care va avea patru întrebări, ce se 
vor referi la un studiu de caz, oferit ca un ataşament împreună cu lucrarea. 
Candidaţii vor răspunde la toate întrebările. 80 puncte.

Ambele lucrări sunt corectate în afara şcolii de către o comisie de examinare 
de la Cambridge International Examination.

Progresie
După ce ai încheiat Cursul de Studii de Afaceri IGCSE Business Studies, poţi 
alege să mergi mai departe şi să studiezi nivelul A de Studii de Afaceri sau 
nivelul A al Cursului de Economie.
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IGCSE Ştiinţa Informaticii

Comisia de examinare CIE
Codul Cursului 0478

Ce voi învăţa pe durata acestui curs?
• dezvoltarea gândirii computerizate;
• dezvoltarea înţelegerii părţilor componente ale unui sistem computerizat;
• înţelegerea proceselor interne ale unui computer;
• vei afla cum să dezvolţi soluţii computerizate pentru diverse probleme, 

folosind algoritmi, pseudocoduri şi limbaje de programare de nivel înalt. 

Care sunt abilităţile de care voi avea nevoie pentru a urma 
acest curs?
Ştiinţa Informaticii are ca scop dezvoltarea înţelegerii principiilor de bază 
în rezolvarea problemelor cu ajutorul computerelor. Elevii vor dezvolta de 
asemenea abilităţi tehnice, împreună cu testarea eficacităţii şi evaluarea 
oportunităţii soluţiilor computerizate la diverse probleme. Studierea 
Ştiinţei Informaticii CIE IGCSE va ajuta cursanţii să aprecieze tehnologiile 
computerizate curente sau emergente, beneficiile folosirii acestora şi 
recunoaşterea posibilelor riscuri. Va ajuta la dezvoltarea unui interes 
pentru computing şi la dobândirea încrederii în gândirea computerizată.

Elementele acoperite de programă sunt următoarele:
• reprezentarea datelor (binare, hexadecimale, stocare de date);
• comunicaţii și tehnologii de internet (transmisii, securitate, principii de 

operare);

• hardware & software (logic, arhitectura computerizată, tipuri de 
dispozitive, memorie, os, etc.);

• securitate şi etică;
• algoritmi de design & rezolvare de probleme (pseudocode);
• programare (concepte, structurare de date, reţele);
• baze de date.

Evaluare
Vei fi înscris la două examene şi nota finală de la  A* - G va fi determinată de 
rezultatele la aceste examene.
Lucrarea 1: Teorie – va conta pentru 60% din nota totală.
Lucrarea 2: Rezolvare de probleme şi programare – va conta pentru 40% din 

nota finală.
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