
 
 
 
 
Dragi parinti, 

 

Ne apropiem de perioada Craciunului,  si vreau  sa va informez despre  dezvoltarea Trustului Scolar 

Astrea ,dandu-va cateva informatii relevante despre anul scolar trecut. 

Trustul Scolar Astrea este infintat numai de 3 ani si deja cuprinde 25 de scoli.Asa cum poate stiti,Astrea 

a inceput in South Yorkshire ,ca apoi ,datorita succesului avut ,sa sa ne extindem si in 

Cambridgeshire ,unde deja avem patru scoli. 

 
Rezultatele la examene si inspectiile Ofsted 

 

Scolile din trustul nostru  merg din bine inspre foarte bine - rezultatele din vara anului trecut ne-au 

catalogat in crestere cu 14 puncte procentuale(de patru ori  mai mult decat  cresterea rezultatelor la nivel 

national )la 55% dinte copiii care au rezultate  in linie cu cerintele standard la citit,scris si 

matematica.Daca va uitati si comparati  ultimii doi ani scolari ,veti constata ca rezultatele sunt in 

crestere cu  pana la  23 de puncte procentuale,pentru ca numai 32% dintre copii au atins standardul 

scolar cerut in 2016. 

 

Acest nivel de imbunatatire este impresionant si suntem mandri de munca pe care colegii nostri au 

depus-o pentru a securiza aceste rezultate,dar nu ne vom opri aici.Un numar de scoli inca mai au 

rezultatele corespunzatoare anilor '80 , cu o gama de 90%  si de aceea  dorim ca toate scolile noastre sa 

functioneze la acest nivel ridicat,iar copiii sa lucreze la sau peste standardele asteptate. 

 

Scolile noastre gimnaziale inregistreaza, de asemenea ,imbunatatiri semnificative ,inclusiv   la Colegiul 

Cottenham,unde aproape trei sferturi dintre elevi  si-au securizat  o nota de la 9 la 4 in Engleza si 

Matematica,demontrand o performanta deosebita la examenele finale GCSE. 

 

De asemenea ,noi avem de impartasit lucruri pozitive in ceea ce priveste inspectiile Ofsted ,ca de 

exemplu ,  din totalul  scolilor  inspectate ,acestea fie ca si-au imbunatatit scorul Ofsted ,fie si-au pastrat 

calificativul de bine sau foarte bine. 

 
Promisiunea Astrea 

 

Pentru noi toti,la Astrea ,succesul abordarii noastre  nu este masurat numai prin examen , test, si rezultate 

sau calificative Ofsted .Credem intr-o educatie care “inspira  dicolo/peste de masura” pe care noi am 

lansat-o in ultimul trimestru scolar din vara. 

 

Noi credem ca rolul nostru este de a sprijini copilul dumneavoastra  ,ajutandu-l  totodata sa-si descopere 

talentele lui pentru a-si  atinge potentialul maxim  pe toate caile posibile .Pentru a face acest lucru ,ne 

concentram pe incurajarea si stimularea flexibilitatii ,empatiei ,aspiratiei ,contributiei si fericirii in 

fiecare elev.Suntem dedicati unei educatii fara limite ,astfel incat copilul dumneavoastra sa poata zbura. 

 

In cadrul 'Promisiunea Astrea',fiecare scoala primara din Trustul 

nostru s-a angajat in mod oficial sa ofere o educatie care sa 

depaseasca limitele in clasa.Promisiunea inseamna ca in timpul 

lor cu noi,fiecare copil va avea posibilitatea  de a experimenta 30 

de activitati memorabile  diferite  si provocari  care au fost 

planificate in scopul de a ajuta copilul sa-si dezvolte 

personalitatea. 

 

 
Lucrand la activitatile din categoria bronz, argint  si aur ,elevii au posibilitatea  de a obtine o implicare 



intr-o gama larga de proiecte interesante ,de la cultivarea si consumul propriilor produse ,urcand pe 

munte, pana la dormitul sub cerul liber sau vizitarea unei  universitati.Promisiune Astrea include cel 

putin o vizita la Londra sau intr-o alta tara straina. 

 
In timpul anului trecut,Astrea a distribuit 5600 de activitati la peste 2000 de copii din familia 

Astrea.Aceste au cuprins :depasirea unui record ;competitie de poezie;sculptura ;cultivarea  si consumul 

de alimente proprii;voluntariat in comunitate;vizitarea unei universitati sau oexcursie in strainatate. 
 
Noi o sa continuam 'Promisiunea Astrea' si in scolile gimnaziale  pe parcursul acestui an scolar ,dar in 

acelasi timp  monitorizam si  #AstreaPromise pe Twiter  pentru a vedea ce activitati  sunt distribuite de 

catre sccoli in cadrul 'Promisiunii'. 

 
Familia noastra devine din ce in 

ce mai puternica  si continua sa 

creasca.Suntem incantati sa  sa 

incepem anul scolar cu doua noi 

scoli gimnaziale in 

Cambridgeshire - Ernulf si 

Longsands  in St Neots,si doua 

scoli noi in Yorkshire  - Astrea 

Academy Woodfields, o scoala 

gimnaziala in Doncaster si 

Astrea Academy Sheffield  - o 

scoala noua in Burngreave-

Sheffield. 

Academia Astrea din Sheffield  este prima noastra  scoala noua,construita din temelii,caruia i-am 

deschis  portile in Septembrie .Aceasta Academie promite educatie copiilor cu varste intre 3 si 19 

ani ,care a atras mult interes din partea vizitatorilor si massmedia .Noua scoala este perceputa pozitiv si 

de comunitate ,iar viziunea noastra asupra unui balizaj  pentru Burngreave  cu siguranta este setat  pentru  

a deveni realitate. 

 

Suntem in discutie in legatura cu alte scoli in scopul de a ni se alatura noua,atat din Cambridgeshire cat 

si din South Yorkshire – ne vom axa pe scolile in care noi credem ca vom putea  face o mare diferenta  

in educatie,implementand viziunea  unei educatii peste /dincolo de masura. 

 

Eu sper ca dumneavoastra sa considerati  utila aceasta dezvoltare  a capacitatii Trustului nostru. Dorim 

ca voi,parintii ,sa va simtiti mandri ca faceti parte din familia  Astrea si de aceea va rugam sa ne 

contactati si sa ne spuneti daca ceea ce am facut deja este ceea ce doriti sa continuam pe mai departe 

sau daca aveti orice alte probleme sau nemultumiri. 

 

Cu stima, 

Libby 
 

Libby Nicholas 
Sef Executiv 


