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Відповіді на типові запитання: Використання для
перевірки знань іспитів Smarter Balanced
Як із введенням у дію нових освітніх стандартів штату Вашингтон для середніх шкіл, що
стосуються англійської словесності та математики, зміняться іспити штату Вашингтон?
В 2011 р. штат Вашингтон затвердив нові освітні стандарти, що стосуються англійської словесності
та математики (названі стандартами Common Core штату). В 2014-15 навчальному році ці нові
стандарти вперше застосовуються для навчання всіх учнів. Іспити, розроблені для оцінки рівня
знань учнів по цих стандартах, називаються Smarter Balanced. Ці іспити будуть проводитися для
всіх учнів з 3 по 8 клас та учнів 11 класу починаючи з 2014-15 р. Вони заміняють іспити MSP
(Measurements of Student Progress — оцінка успішності учнів) по читанню, письму, математиці для
класів з 3 по 8 та випускні іспити середньої школи по читанню та письму.
Які іспити учні будуть здавати в цьому навчальному році (навесні 2015 р.)?
В 2014-15 навчальному році:
•
•
•
•

Учні з 3 по 8 клас будуть здавати іспити Smarter Balanced по англійській словесності та
математиці.
Учні з 5 по 8 клас також будуть здавати іспит MSP по природничих науках.
Учні 11 класів будуть здавати іспити Smarter Balanced по англійській словесності та
математиці.
Учні 10 класів будуть здавати іспити Smarter Balanced по англійській словесності, щоб
виконати випускні вимоги по ELA. Учні десятих класів також будуть здавати курсові
екзамени з математики та біології, якщо вони ще не здавали екзамени з математики й
(або) біології для виконання випускних вимог у попередньому класі. Щоб одержати право
на закінчення школи, учні повинні успішно здати один іспит штату по математиці та
біології.

Навіщо потрібні стандартизовані іспити, подібні Smarter Balanced, або інші іспити штату?
Стандартизовані іспити відповідають тому, що учні вивчають у класі. Батьки та вчителі цінують ці
іспити як незалежні та об'єктивні засоби оцінки успішності учнів. Чіткі, зрозумілі екзаменаційні
оцінки допомагають учителям і батькам разом працювати над коректуванням підходу до
навчання, щоб краще задовольнити потреби учнів. Стандартизовані іспити також забезпечують
одержання деяких освітніх даних, які ми використаємо для визначення, наприклад, ефективних
методик у системі фахової освіти. Або допомагають визначити розрив в успішності залежно від
раси або рівня доходу. Закони штату й федерального рівня також зобов'язують всі школи
використати загальні показники по деяких предметах для звітності шкіл і шкільних округів.
Нові іспити Smarter Balanced складніше існуючих у цей час іспитів штату?
Так, але це пов'язане з тим, що вони відповідають новим, більш складним освітніми стандартами
(стандартами Common Core штату), які були розроблені, щоб краще готовити учнів до навчання в
коледжі або до кар'єри після закінчення школи. Існуючі в цей час іспити штату дозволяють оцінити
базові навички.
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Чи буде кількість учнів, які зможуть виконати стандартні вимоги, при здачі нових іспитів Smarter
Balanced менше, ніж при здачі іспитів штату, що існують у цей час?
Це некоректне порівняння. Це новий пакет освітніх стандартів й іспитів, тому порівнювати нові
оцінки зі старими не можна. Тому що стандарти Common Core штату складніше, ніж колишні
освітні стандарти штату, оцінки учнів за іспити можуть бути спочатку нижче, ніж учні, батьки та
вчителі бачили у минулому. Іспити Smarter Balanced визначають новий рівень успішності учнів,
оцінюючи навички та знання, необхідні для досягнення успіху після середньої школи. Включаючи
рішення задач, письмо та критичне мислення.
Чому нові іспити Smarter Balanced краще існуючих у цей час іспитів штату?
Нові іспити Smarter Balanced відповідають новим освітнім стандартам. Вони включають питання з
декількома варіантами відповіді та оцінювані завдання, розроблені для оцінки навичок,
наприклад, проводити дослідження, слухати та обґрунтовувати. Дані іспити потребують від учнів
застосування знань при рішенні реальних завдань і переконливого викладу думок у писемній
формі. Ці іспити «адаптуються комп'ютером», тобто комп'ютер автоматично коректує складність
питань по ходу здачі іспиту учнем. Деякі частини іспиту оцінюються перевіряльниками, інші
комп'ютером, тому результати здачі можна отримати швидше, ніж результати іспитів, що існували
раніше. Тому що оцінка проводиться краще, і ми швидше одержуємо результати, вчителя та
батьки можуть фактично використати ці результати, щоб допомогти учнем.
Нові іспити Smarter Balanced:
•

•
•

•

Використаються більш ніж в 20 штатах. Всі штати (і одна територія), у яких використаються
іспити Smarter Balanced, також домовилися використати загальні прохідні бали при
визначенні успішності учнів. Це значить, що показники учня будуть дійсно порівнянні з
результатами учнів в інших штатах незалежно від класу.
Є інноваційними з передбаченою можливістю здачі учнями, що вивчають англійську мову
або мають інвалідність, що робить ці іспити більш доступними без шкоди для показників,
які вони повинні оцінити.
Розроблені штатами для штатів. Колись екзаменаційні матеріали розроблялися окремими
штатами; об'єднання ресурсів знижує витрати на програму оцінки знань і навичок. Вчителі
штату Вашингтона беруть участь у кожному етапі процесу розробки:
http://www.k12.wa.us/SMARTER/DigitalLibrary.aspx
Більш якісні. Три незалежні дослідження показали, що нові іспити дозволяють краще
існуючих у цей час іспитів штату оцінити глибокі знання та більш складні навички.

Пройдіть пробний іспит і переконайтеся самі. Перейдіть по посиланню:
http://www.smarterbalanced.org/pilot-test.
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