CÁC TIÊU CHUẨN COMMON CORE LÀ GÌ?
Các tiêu chuẩn Common Core là những mục tiêu học tập dành cho các lớp
K-12 trong môn toán và Anh ngữ.

43 tiểu bang và District of Columbia
đã áp dụng Common Core.

Học sinh sẽ học những kiến thức cần biết
ở trình độ thích hợp.

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY
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.
Common Core không có chương trình giảng dạy ấn định sẵn.
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.

THẨM ĐỊNH=THI
Thẩm định là kỳ thi dựa theo Common Core hầu đo lường sự sẵn sàng của học sinh để vào đại học và đi làm.
Ở tiểu bang chúng ta, chúng ta sử dụng kỳ thi thẩm định Smarter Balanced.
Smarter Balanced tốt hơn phương pháp thẩm định/thi cũ bởi vì nó đo lường kỹ hơn khả năng học tập, thí dụ như
suy luận và giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ có cơ hội áp dụng kiến thức của các em vào những vấn đề trong đời
sống thực tế khi làm kỳ thi này.

TẠI SAO VIỆC NÀY LẠI QUAN TRỌNG?

giống như nhau.

Chúng ta đang sống trong một nền kinh
tế toàn cầu. Common Core sẽ bảo đảm
cho học sinh của chúng ta trên toàn
quốc đáp ứng những tiêu chuẩn giống
nhau. Nếu quý vị dời chỗ ở từ Tacoma,
WA đến Los Angeles, CA những tiêu
chuẩn về việc học của con quý vị sẽ vẫn

Common Core đã được thực hiện bằng cách sử dụng những
tiêu chuẩn học tập hiệu quả nhất từ các tiểu bang và quốc
gia có thành tích xuất sắc.

Hiện nay, Washington có 25,000 việc làm chưa tìm
được người đang cần những nhân viên có khả năng giỏi —
và số lượng đó dự kiến sẽ tăng lên 50,000 đến
năm 2017.
Có những việc làm đang cần
người và Common Core sẽ
giúp chuẩn bị cho các học
2014
2017
sinh của Washington để các
em trở thành những người có
khả năng trong những công
việc này.

