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Mọi học sinh đều sẵn sàng để
học nghề, học đại học, và cho
cuộc sống

Các Tiêu Chuẩn Học Tập & Kiểm
Tra của Tiểu Bang
“Các tiêu chuẩn học tập” là gì?
Các Tiêu Chuẩn Học Tập từ Mẫu giáo đến lớp 12 của Tiểu
Bang Washington xác định những gì học sinh cần biết và
làm được tại mỗi cấp học.

Tại sao chúng ta cần các tiêu
chuẩn này?
Các tiêu chuẩn học tập khắt khe buộc học sinh phải tư duy
sâu sắc và sáng tạo về các nội dung học- chứ không đơn
giản là chỉ ghi nhớ các nội dung-để các em sẵn sàng cho
nghề nghiệp, học đại học, và cuộc sống sau khi tốt nghiệp
trung học.

Những nội dung môn học nào có
tiêu chuẩn học tập?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nghệ Thuật Anh Ngữ
Toán Học
Khoa Học
Nghiên Cứu Xã Hội
Nghệ Thuật
Công Nghệ Giáo Dục
Sức Khỏe và Thể Dục
Kết Hợp Môi Trường và Bền Vững
Các Ngôn Ngữ Thế Giới
Thông Thạo Anh Ngữ

Các tiêu chuẩn này được triển
khai ra sao?
Các tiêu chuẩn học tập được triển khai một cách cẩn thận
bởi các chuyên gia về các lĩnh vực học tập trên khắp tiểu
bang và cả nước, với các ý kiến đóng góp
từ các nhà giáo dục, cha mẹ học sinh, và công chúng.

Các tiêu chuẩn học tập được cập
nhật bao nhiêu lâu một lần?
Các tiêu chuẩn được cập nhật định kỳ để đảm bảo thống
nhất với các yêu cầu luôn thay đổi của các trường đại học
và lực lượng lao động.

Tại sao chúng ta có các kỳ thi toàn
tiểu bang?
Dữ kiện về thành tích của học sinh, trường học, khu học
chánh, và tiểu bang giúp các nhà giáo dục cải thiện giảng
huấn. Điểm thi giúp họ xác định những phương pháp và tài
liệu giảng huấn nào giúp cho học sinh hiểu rõ nhất các tiêu
chuẩn học tập. Điểm dùng để cải thiện giảng huấn. Kết quả
thi cho biết học sinh đang học tập tốt hay không và các em
có cần trợ giúp thêm để đáp ứng những yêu cầu của từng
cấp lớp hay không.
Điểm thi của học sinh còn cung cấp những thông tin quan
trọng cho các gia đình về tình hình học tập hiện tại của con
em họ và con em họ cần giúp đỡ ở lĩnh vực học tập nào.
Việc kiểm tra trên toàn tiểu bang rất quan trọng bởi điều đó
giúp đảm bảo rằng tất cả học sinh trong trường công, bất
kể các em học ở đâu, đều nhận được các dịch vụ giáo dục
chất lượng cao.

Có bắt buộc phải kiểm tra không?
Pháp luật tiểu bang và liên bang yêu cầu kiểm tra học sinh
ở các lĩnh vực:
•
•

Nghệ Thuật Anh Ngữ và Toán Học:
từ lớp 3 đến lớp 8 và cấp trung học
Khoa học: Các lớp 5, 8, và 10

Để xem các bài kiểm tra nào là bắt buộc để tốt nghiệp trung
học, vui lòng truy cập vào www.WAtesting.com.
Tìm
hiểu
thêm!

Các Tiêu Chuẩn Học Tập

Tìm
hiểu
thêm!

Kiểm tra toàn tiểu bang
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Các Tiêu Chuẩn Học Tập & Kiểm Tra của Tiểu Bang
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Thích hợp
Lý do

#1

Các tiêu chuẩn học tập của tiểu bang
Washington trong môn Văn Học nghệ thuật và
toán, và các kỳ thi Smarter Balanced tương
ứng, được thiết kế để chuẩn bị cho học sinh
vào đại học, đi làm và trong đời sống.

Lý do

#6

Khả năng thực dụng
Lý do

#2

Các tiêu chuẩn và kỳ thi chú trọng vào những
khả năng thực dụng thí dụ như giải quyết vấn
đề, suy luận và viết. Học sinh được yêu cầu
làm nhiều thứ chứ không phải chỉ điền vào
những ô trống trong bài thi trắc nghiệm. Nay
các em đã có được cơ hội để chứng tỏ công
sức học tập của mình, viết và giải thích những
câu trả lời như là một phần trong quá trình thi.

Lý do

#7

#3

Lý do

#4

Lý do

#5

Đề thi phù hợp với những khả năng và nội
dung mà học sinh đang học và rèn luyện hằng
ngày trong lớp học. Mỗi cấp lớp đều có những
mục tiêu rõ ràng, ưu tiên để giải thích học sinh
cần phải biết và hiểu những gì vào cuối năm
học.

Rút ngắn khoảng cách
Các kỳ thi giúp xác định những khoảng cách về
thành tích và giúp các khu học chánh và tiểu
bang chú trọng các nguồn trợ giúp để dành cho
nơi nào cần thiết nhất.

Thi chỉ là một biện pháp
đánh giá
Kỳ thi của tiểu bang là một trong nhiều biện
pháp đánh giá, kết hợp với học bạ, nhận xét
của giáo viên và bài tập trong lớp dùng để
xác định tổng quát sự tiến bộ của học sinh ở
trường.

Các viện đại học, trường đại học cao đẳng và
đại học cộng đồng của Washington dùng điểm
thi Smarter Balanced của học sinh trung học
để xét tuyển cho từng lớp học.

Nguồn trợ giúp cho nhà
giáo dục
Sử dụng hệ thống thi Smarter Balanced, giáo
viên có thể truy cập vào các nguồn thông tin tại
thư viện kỹ thuật số và sử dụng các bài kiểm
tra định kỳ, hay giữa kỳ, để theo dõi và giúp
học sinh tiến bộ trong cả năm học.

Sự tham gia tích cực của
giáo viên

Liên kết với lớp học
Lý do

Liên kết với những yêu cầu
của các trường đại học

Lý do

#8

Các giáo viên của tiểu bang Washington đều
tham gia tích cực vào mọi bước để phát triển
hệ thống thi Smarter Balanced, từ quá trình
phát triển các câu hỏi kiểm tra, đến việc đặt ra
các mức thành tích, tới việc thử nghiệm các tài
liệu của thư viện kỹ thuật số.

Có kết quả nhanh hơn
Lý do

#9

Lý do

#10
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Vào mùa xuân năm 2016, điểm thi của mỗi học
sinh sẽ được gởi về các khu học chánh trong
vòng hai hay ba tuần sau khi học sinh làm bài
thi cuối năm, hay bài thi tổng thể. Điều đó giúp
giáo viên cải thiện giảng huấn.

Dễ tiếp cận hơn
Các bài kiểm tra Smarter Balanced được thiết
kế phù hợp cho tất cả học sinh, bao gồm cả
học sinh khuyết tật và học sinh học tiếng Anh.
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