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Những Thắc Mắc Thông Thường: Khái Quát Về Common Core
Tiêu Chuẩn Tiểu Bang Common Core là gì?
Tiêu Chuẩn Tiểu Bang Common Core, hay “Common Core,” là những mục tiêu học tập dành cho các lớp
từ K-12 trong môn toán và Văn Học nghệ thuật. Common Core đặt ra những mục tiêu hay tiêu chuẩn
nhằm chú trọng vào việc hiểu tường tận những chủ đề căn bản hầu chuẩn bị tốt hơn cho học sinh vào
đại học, đi làm, và trong đời sống. Common Core là một phần của Tiêu Chuẩn Học Tập từ K-12 của Tiểu
Bang Washington và đã được áp dụng từ năm 2011.
Tiêu chuẩn Common Core và chương trình giảng dạy khác nhau thế nào?
Common Core là hệ thống tiêu chuẩn học tập rõ ràng cùng chia sẻ những mục tiêu và sự kỳ vọng về kiến
thức và khả năng mà học sinh cần có ở mỗi trình độ. Tiêu chuẩn học tập khác với chương trình giảng dạy
hay kế hoạch bài giảng. Mặc dù Common Core đặt ra những kỳ vọng cao về kiến thức mà học sinh cần
phải biết, nó không đặt ra kế hoạch bài giảng hay áp đặt giáo viên phải giảng dạy như thế nào.
Chương trình giảng dạy bao gồm những tài liệu giảng dạy và học tập mà giáo viên dùng để giúp họ hoạch
định kế hoạch bài giảng hàng ngày và phương pháp giảng dạy. Với Common Core, giáo viên sẽ vẫn hoạch
định bài giảng và phương pháp giảng dạy để đáp ứng nhu cầu của những học sinh trong lớp học của họ.
Ai đã lập ra Common Core?
Common Core được lập ra bởi các tiểu bang, để cho các tiểu bang sử dụng. Hàng trăm giáo viên, nhà
nghiên cứu giáo dục, nhà toán học, và các chuyên viên khác trên toàn quốc đã hợp tác với nhau để phát
triển Common Core, trong đó thống đốc các tiểu bang và lãnh đạo các trường học của tiểu bang đều đã
giữ vai trò lãnh đạo từ năm 2009. Hàng trăm nhà giáo của Tiểu Bang Washington đã góp ý vào tiến trình
này.
Common Core sẽ giúp cải thiện phẩm chất giáo dục của chúng ta như thế nào?
1. Hiểu rõ tài liệu. Tiêu chuẩn Common Core được lập ra để bảo đảm cho học sinh thực sự hiểu rõ
bài học. Các tài liệu đi sâu vào một số chủ đề hơn, giúp học sinh hiểu rõ nội dung thay vì chỉ nhớ
thuộc lòng. Việc học trở nên thực tế hơn bằng cách chú trọng vào những kiến thức mà học sinh
sẽ sử dụng trong đời sống thực tế.
2. Tạo dựng nền móng cho sự suy luận. Tiêu chuẩn Common Core chú trọng vào những nền tảng
căn bản của việc học để học sinh thực sự hiểu rõ những khái niệm căn bản và có thể sử dụng
những kiến thức đó làm nền móng cho sự suy luận.
3. Sự hợp tác của giáo viên. Các giáo viên trên toàn quốc sẽ có thể hợp tác và học hỏi lẫn nhau bởi
vì các tiểu bang đều sử dụng chung những tiêu chuẩn cao như nhau. Giáo viên cũng sẽ có thêm
thời giờ để giảng dạy những ý tưởng và khái niệm quan trọng nhất, giúp chuyển sự chú trọng từ
điểm thi trở về với việc học tập của học sinh.
4. Kỳ vọng học tập cao, giống nhau cho tất cả mọi học sinh. Trước khi có Common Core, những
bài tập được xem là đáng chấm điểm ở tiểu bang này có thể chưa đạt được mức trung bình ở
một tiểu bang khác. Common Core đưa ra các tiêu chuẩn học tập đồng nhất và sự kỳ vọng để
chúng ta có thể thực sự biết rõ là học sinh đang học như thế nào ở trường, cho dù các em cư
ngụ ở đâu.
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Liệu các trường học và giáo viên ở địa phương của tôi có còn được quyền kiểm soát chương trình
giảng dạy và những quyết định khác của địa phương hay không?
Có, Common Core là hệ thống tiêu chuẩn đặt ra một khuôn khổ về những kiến thức mà học sinh cần biết
ở mỗi trình độ. Giảng dạy những tiêu chuẩn đó như thế nào tùy vào 295 khu học chánh và hơn 2,000
trường học của Washington. Giáo viên ở mỗi trường và khu sẽ có được sự linh hoạt và kiểm soát để đưa
ra chương trình giảng dạy đáp ứng tốt nhất nhu cầu của học sinh.
Common Core giúp nền kinh tế trở nên vững mạnh hơn như thế nào?
1. Chúng ta đang sống trong một nền kinh tế toàn cầu và một xã hội năng động. Thí dụ, gia đình
của các quân nhân thường xuyên phải di chuyển giữa các tiểu bang, những nghề về kỹ thuật vô
cùng năng động, và Washington phải ganh đua không chỉ với các tiểu bang khác mà cả với
những quốc gia khác nữa. Với Common Core, chúng ta có thể chắc chắn các học sinh của chúng
ta đang học những khả năng mà các em cần để chuẩn bị cho nền kinh tế toàn cầu.
2. Tạo dựng những khả năng quan trọng mà học sinh cần trong thị trường việc làm. Vào năm
2013, Washington đã có 25,000 việc làm chưa tìm được người cần những nhân viên có khả năng
giỏi — và số lượng đó dự kiến sẽ tăng lên 50,000 đến năm 2017. Tiểu bang của chúng ta có công
việc làm, nhưng thiếu những nhân viên giỏi. Common Core chú trọng vào những khả năng đời
sống thực tế mà học sinh cần để kiếm việc làm và có thể ganh đua ở sở làm.
Thời hạn áp dụng Common Core ở các trường Washington như thế nào?
Văn Phòng Giám Quản Công Huấn (OSPI) của tiểu bang đã hợp tác cùng với các trường, khu học chánh
và giáo viên về một kế hoạch chuyển tiếp — bao gồm các quy định về sự thực thi, trợ giúp cho địa
phương và vùng, tập huấn cho giáo viên và các nguồn trợ giúp — từ năm 2011. Tiêu chuẩn Common
Core đã được thực thi trọn vẹn ở các trường Washington trong niên khóa 2013-14. Trong niên khóa
2014-15, học sinh sẽ làm kỳ thi mới về môn toán và Văn Học nghệ thuật được dựa theo các tiêu chuẩn
Common Core và được thiết lập để đo lường chính xác hơn về những gì học sinh được biết và hiểu được
những gì.
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OSPI và Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang duyệt xét các tiêu chuẩn học tập hiện thời và
tiến hành phân tích sự tốn phí-lợi ích của việc áp dụng Common Core.
Tiêu Chuẩn Tiểu Bang Common Core đã chính thức được Giám Quản Công Huấn
Tiểu Bang áp dụng.
OSPI cung cấp phương tiện cho các giáo viên, khu học chánh và nhân viên điều hành
để bắt đầu thực thi. Kỳ thi mới đã được thử nghiệm cho môn toán và Văn Học nghệ
thuật.
OSPI, các tổ chức giáo dục chuyên nghiệp, và những người ủng hộ giáo dục cùng
làm việc với nhau để giới thiệu Common Core và tạo dựng sự ủng hộ từ công chúng.
Các tiêu chuẩn Common Core được sử dụng hoàn toàn trong từng khu học chánh
nhằm đặt ra kỳ vọng cao cho mỗi học sinh trong môn toán và Văn Học nghệ thuật.
Các tiêu chuẩn Common Core được thực thi trọn vẹn và kỳ thi mới cho môn toán và
Văn Học nghệ thuật đã được sử dụng để đo lường chính xác hơn kiến thức của học
sinh và đặt ra tiêu chuẩn căn bản cho tương lai.

Các phụ huynh và giáo viên có ủng hộ Common Core không?
Có, 68% phụ huynh, giáo viên và những người như quý vị ở Washington đều ủng hộ Common Core
(thăm dò ý kiến vào tháng Hai năm 2015 bởi Washington STEM), và 76% đồng ý rằng tiêu chuẩn học tập
chung cho môn Anh ngữ và toán trên toàn quốc sẽ giúp chuẩn bị tốt hơn cho học sinh để vào đại học, đi
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làm và trong đời sống (thăm dò ý kiến vào tháng Năm 2014 bởi DHM Research for Partnership for
Learning).
Tôi có thể nói chuyện với giáo viên của con tôi về Common Core không?
Có, nói chuyện với giáo viên của con quý vị là cách tốt nhất để tham gia vào việc giáo dục cho các em.
Hãy nói chuyện với giáo viên, tìm hiểu về những kỳ vọng về học tập của con quý vị, và giúp đặt ra kế
hoạch học tập để các em được thành công. Các giáo viên ở Washington ủng hộ Common Core, đang
được tập huấn liên tục và đang hết sức cố gắng để thực thi thêm những tiêu chuẩn nghiêm ngặt này.
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