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Відповіді на типові запитання: Короткий огляд стандартів
Common Core
Що таке стандарти штату Common Core?
Стандарти штату Common Core або просто «Common Core» — це освітні цілі для учнів різних класів
середніх шкіл по математиці й англійській словесності. Положення Common Core визначають мети
або стандарти, спрямовані на більш глибоке розуміння базових предметів, щоб краще підготувати
учнів до досягнення успіху в коледжі, на роботі й у житті. Стандарти Common Core входять в освітні
стандарти штату Вашингтон для середніх шкіл і були прийняті в 2011 р.
Чим відрізняються стандарти Common Core від навчальної програми?
Common Core — це сукупність строго визначених освітніх стандартів, що є викладенням загальних
цілей і вимог відносно знань і навичок, які повинні здобувати учні в кожному класі. Освітні
стандарти відрізняються від навчальної програми й планів уроків. Стандарти Common Core
установлюють високі вимоги відносно знань учнів, але не визначають плани уроків або методику
викладання для вчителів.
Навчальна програма складається з матеріалів для вчителів й учнів, які викладачі використають для
складання планів уроків і завдань на кожен день. Використовуючи стандарти Common Core,
вчителі як завжди будуть складати плани уроків і підбирати завдання відповідно до потреб
конкретних учнів свого класу.
Хто розробив Common Core?
Стандарти Common Core розроблені штатами для застосування у відповідних штатах. З 2009 р.
сотні вчителів, педагогів-дослідників, математиків та інших фахівців з усієї країни під керівництвом
губернаторів штатів і керівників системи шкільної освіти штатів спільно розробляли стандарти
Common Core. Сотні викладачів штату Вашингтон надавали інформацію для цього процесу.
Як стандарти Common Core поліпшать якість нашої освіти?
1. Освоєння матеріалу. Стандарти Common Core призначені для забезпечення дійсного
розуміння. Дані матеріали більш глибоко охоплюють меншу кількість тем, дозволяючи
дітям освоїти матеріал, а не просто завчити. Навчання більше націлене на те, чим учні
будуть користуватися в реальному житті.
2. «Цеглинки», з яких будується критичне мислення. Стандарти Common Core закріплюють
основи навчання, щоб учні дійсно зрозуміли базові концепції та могли використати їх у
якості «цеглинок», з яких будується критичне мислення.
3. Спільна робота із учителями. Вчителі по всій країні зможуть працювати спільно та вчитися
друг у друга, тому що інші штати використають такі ж високі стандарти. У вчителів також
буде більше часу на навчання найбільш важливим ідеям і концепціям, що дозволить
змістити центр уваги з балів за тести назад на отримання знань учнями.
4. Послідовні, високі вимоги для всіх учнів. До стандартів Common Core те, що вважалося
відмінною роботою в одному штаті, могло в іншому штаті визнаватися нижче середнього.
Стандарт Common Core забезпечує єдиний набір освітніх стандартів і вимог, щоб ми могли
знати дійсну успішність учнів незалежно від їхнього місця проживання.
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Чи збережуть школи й учителя в моєму районі контроль над навчальною програмою й
прийняттям інших рішень на місцевому рівні?
Так сукупність стандартів Common Core є основою, яка визначає, що учні повинні знати по
закінченні кожного класу. Порядок навчання відповідно до цих стандартів визначається 295
шкільними округами та більш ніж 2000 окремих шкіл штату Вашингтон. Учителі кожної школи й
округу мають свободу вибору та можуть визначати навчальну програму, найбільш придатну для
їхніх учнів.
Як стандарти Common Core сприяють зміцненню економіки?
1. Ми живемо в умовах глобальної економіки й мобільного суспільства. Наприклад, родини
військових часто переїжджають зі штату в штат, технічні фахівці дуже часто переїжджають, і
штат Вашингтон конкурує не тільки з іншими штатами, але й з іншими країнами. Стандарти
Common Core дозволяють нам забезпечити отримання нашими учнями знань і навичок,
необхідних для підготовки до життя в умовах глобальної економіки.
2. Отримання найважливіших навичок, необхідних учням на ринку праці. За станом на 2013
р. у штаті Вашингтон було 25 000 робочих місць для висококваліфікованих фахівців, і згідно
із прогнозами до 2017 р. їх стане 50 000. У нашому штаті є робочі місця, але не вистачає
кваліфікованих претендентів на них. Стандарти Common Core призначені для забезпечення
придбання учнями реальних навичок, які їм будуть потрібні для працевлаштування та
конкурентоздатності на робочому місці.
Які є строки запровадження в дію стандартів Common Core у школах штату Вашингтон?
Управління державної освіти штату (Office of the Superintendent of Public Instruction, OSPI) спільно
зі школами, шкільними округами й учителями розробляє план переходу — включаючи посібники
із введення в дію, місцеві й регіональні служби допомоги, перепідготовку викладачів та інші
ресурси — з 2011 р. Стандарти Common Core будуть повністю уведені в дію в школах штату
Вашингтон в 2013-14 навчальному році. В 2014-15 навчальному році учні будуть здавати кілька
іспитів по математиці й англійській словесності, які відповідають стандартам Common Core і
розроблені для кращої оцінки знань і розуміння учнями навчального матеріалу.
Нижче наведені строки:
2010 р.
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р.
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2013-2014 (і
наступні) рр.

Керування OSPI і комітет з освіти штату вивчають існуючі освітні стандарти й
виконують аналіз економічної ефективності введення в дію стандартів Common
Core.
Стандарти Common Core штату офіційно затверджені Управлінням державної
освіти (OSPI).
Управління OSPI надає вчителям, округам і керівникам пакети матеріалів для
початку впровадження стандартів. Проводяться пробні нові екзамени з
математики й англійської словесності.
Управління OSPI, професійні об'єднання вчителів і представники системи освіти
спільно інформують громадськість, забезпечуючи підтримку стандартів
Common Core.
Стандарти Common Core повністю уведені в дію у всіх шкільних округах, щоб
встановити високі вимоги по математиці й англійській словесності для кожного
учня.

2014-2015 р.
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Стандарти Common Core повністю уведені в дію й забезпечене проведення
нових екзаменів з математики й англійської словесності для більш якісної
оцінки знань учнів і визначення базових показників на майбутнє.
Чи підтримують батьки та вчителя введення стандартів Common Core?
Так, 68 % батьків, Вчителів і жителів штату Вашингтон, як ви, підтримують введення в дію
стандартів Common Core (опитування проведене в лютому 2015 р. організацією Washington STEM) і
76 % згодні з тим, що загальні стандарти навчання англійській мові й математиці по всій країні
дозволять краще готовити учнів до коледжу, роботі й життя (опитування проведене в травні 2014
р. організацією DHM Research for Partnership for Learning).
Можу я поговорити про стандарти Common Core із вчителем моєї дитини?
Так, поговорити із вчителем дитини, це кращий спосіб участі в його або її навчання. Поговорите із
вчителем, довідайтеся пропоновані вимоги до дитини в плані навчання й допоможіть скласти
навчальний план для досягнення дитиною успіху. Вчителі штату Вашингтон підтримують стандарти
Common Core, проходять постійну підготовку й багато працюють над тим, щоб впровадити ці більш
тверді стандарти.
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