Chris Reykdal, Інспектор шкільного округу
Департаменту освіти OSPI

Кожний учень готовий до кар’єри,
коледжу та життя

Освітні стандарти і тестування штату Вашингтон
Що таке освітні стандарти?
Освітні стандарти штату Вашингтон K-12 визначають, що саме повинні знати і
вміти учні на кожному етапі навчання.

Чому вони потрібні?
Строгі освітні стандарти вимагають, щоб учні критично та творчо підходили
до вивчення матеріалу, а не просто запам'ятовували його. Таким чином, вони
підготуються до професійної діяльності, коледжу та життя після закінчення
школи.

5 НАЙГОЛОВНІШИХ
ФАКТІВ
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У яких освітніх галузях передбачені
стандарти?
Стандарти передбачені у 13 освітніх галузях, серед яких математика,
англійська мова та література, наука, навчально-освітні технології та світові
мови.

Навіщо проходити державне
тестування?
Контроль успішності учнів у здобутті важливих навичок та знань допоможе
батькам та вчителям зрозуміти, які можливості матимуть учні після
закінчення школи, і чи потрібна їм додаткова допомога або більш
поглиблене навчання.
Результати тестування також дозволяють школам, округам та штатам
допомогти вчителям вдосконалити процес навчання учнів. Державне
тестування у рамках штату також сприяє забезпеченню якісної освіти всіх
учнів державних шкіл, незалежно від того, де вони навчаються.

Чи обов'язково проходити державне
тестування?
Федеральні закони та закони штату вимагають від учнів проходження
тестування з таких предметів:
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про освітні стандарти та оцінювання учнів
середніх шкіл штату Вашингтон K-12

Здобуття навичок у реальних умовах
Освітні стандарти та оцінювання штату Вашингтон
зосереджені на перевірці навичок, які учні щодня
здобувають у класі, наприклад, вирішення проблем,
критичне мислення та письмо. Учні демонструють свою
роботу, пишуть і пояснюють свої відповіді в рамках
процесу оцінювання, таким чином, вони оцінюють свої
навички та знання, які знадобляться їм, щоб займатися
обраною професійною діяльністю.

Нівелювання прогалин
Оцінювання допомагає визначити проблеми низької
успішності учнів і дає змогу шкільним округам і штату
спрямувати ресурси туди, де вони найбільш потрібні.

Тестування — це лише один критерій
Державне тестування є одним з кількох показників, разом
з табелями успішності, відгуками вчителів та роботою в
класі, які створюють загальну картину успішності учня у
школі.

Відповідні якості
Освітні стандарти та узгоджене оцінювання штату
Вашингтон призначені для підготовки учнів до коледжів,
роботи та життя.

Доступ для усіх учнів
Тестування за системою Smarter Balanced призначене для
перевірки всіх учнів, у тому числі дітей з обмеженими
можливостями та учнів, які вивчають англійську мову.

• Англійська мова та література, математика:
3-8 та старші класи (учні проходять оцінювання за системою Smarter
Balanced)
• Наука: 5, 8 і 11 класи
Щоб дізнатися, які тести потрібні випускникам школи, будь ласка, заходьте на
сайт www.WAtesting.com.

ДІЗНАЙТЕСЯ
БІЛЬШЕ!

Освітні стандарти

Державне тестування

Підтримайте свого учня

bit.ly/StateStandards
або пишіть на електронну адресу
CoreStandards@k12.wa.us

www.WAtesting.com
електронна адреса StateTesting@k12.wa.us

Головні школи:
http://bit.ly/2tRyZoO
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