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ЩО ТАКЕ СТАНДАРТИ COMMON CORE ТА ІСПИТИ SMARTER
BALANCED?

Common Core — це набір високих навчальних стандартів в області математики та англійської словесності,
призначених для того, щоб краще підготувати учнів середніх шкіл до успішного навчання в коледжі, роботи та
життя. Ці стандарти, що передбачають вимоги до навчання на рівні кожного класу, розроблені та добровільно
прийняті в більш ніж 40 штатах. Вони є освітніми стандартами для
середніх шкіл штату Вашингтон.
ШТАТ ВАШИНГТОН ПІДТРИМУЄ
Smarter Balanced — це новий іспит, що учні будуть здавати в класах з 3 по
8, а також у старших класах у штаті Вашингтон. Комп’ютеризовані іспити
розроблені для оцінки навичок, наприклад, проводити дослідження,
слухати й обґрунтовувати. Іспити вимагають від учнів застосування знань
для рішення практичних задач, що допоможе їм досягти успіху після
випуску зі школи.

3 ГОЛОВНІ РЕЧІ, ЯКІ ТРЕБА ЗНАТИ ПРО
СТАНДАРТИ COMMON CORE

СТАНДАРТИ COMMON CORE
Проведене у лютому 2015 р.
опитування 647 виборців штату
Вашингтон показало, що 68 %
учасників підтримують загальні
стандарти навчання англійської
словесності та математиці в
державних школах.

ЄДИНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ОЧІКУВАНІ ВІД ВСІХ УЧНІВ
До введення Common Core у всіх 50 штатах існували різні вимоги до того, що повинні знати та вміти учні
кожного класу. Common Core забезпечує єдиний набір навчальних стандартів і вимог для всіх учнів незалежно
від їхнього місця проживання.
ЧІТКІ СТАНДАРТИ, НАЦІЛЕНІ НА БІЛЬШ
ГЛИБОКЕ РОЗУМІННЯ
У рамках Common Core відбувається
поглиблене вивчання меншої кількості тем,
основна увага приділяється розвитку
більше глибокого розуміння учнями ключових
понять. Дані стандарти взаємозалежні один
від одного і дозволяють учням застосовувати
отримані в попередньому класі знання та
навички в ситуаціях реального життя.
ОТРИМАННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ НАВИЧОК,
НЕОБХІДНИХ УЧНЯМ НА РИНКУ ПРАЦІ
В 2013 р. у штаті Вашингтон було 25 000
висококваліфікованих робочих місць — і при
цьому очікується, що в 2017 році це число
подвоїться. У рамках Common Core основна
увага приділяється отриманню та застосуванню
учнями практичних навичок, які необхідні їм,
щоб бути більше конкурентноздатними в новій
світовій економіці.

ВІДПОВІДІ НА ТИПОВІ ЗАПИТАННЯ ПРО СТАНДАРТИ COMMON CORE
ТА ІСПИТИ SMARTER BALANCED
Чому стандарти Common Core мають важливе значення для вас і вашої дитини?
Common Core забезпечує вихідні дані, або стандарти, для викладання та навчання на рівні кожного класу. Освітні
стандарти є стислим, послідовним описом того, що повинні знати та вміти учні. Вони допомагають батькам і вчителям
спільно забезпечувати учнем можливості, необхідні для успіху в навчанні та житті.
Стандарти Common Core краще, ніж колишні освітні стандарти штату
Вашингтон?
Так, стандарти Common Core суворіші колишніх освітніх стандартів штату
Вашингтон по математиці та англійській словесності. Вони орієнтовані на ключові
для підготовки до кар'єри та коледжу знання й навички, включаючи більш
критичне мислення та вміння вирішувати задачі. Ці стандарти були сформовані
під впливом кращих освітніх стандартів США й миру.
Чому штат Вашингтон прийняв стандарти Common Core?
Вашингтон прийняв Common Core тому, що ці стандарти, поряд з відповідними
навчальними ресурсами й іспитами, допоможуть учням краще підготуватися до
коледжу та роботи. У цей час у штаті Вашингтон:
• різниця в успішності одна із самих більших у США, і ми один із усього
декількох штатів, де різниця продовжує збільшуватися;
• менш ніж половина учнів закінчують школу готовими до навчання в коледжі
(за результатами вступних іспитів у коледжі);
• за прогнозами до 2018 р. для двох із трьох робочих місць у штаті Вашингтон
потрібний буде диплом або сертифікат коледжу.

ХРОНОЛОГІЯ ВВЕДЕННЯ COMMON
CORE У ШТАТІ ВАШИНГТОН
2011 р. : у штаті Вашингтон офіційно
затверджені стандарти Common Core
2012 р. : штат надає вчителям і школам
комплекти засобів для початку
впровадження стандартів
2013-14 р. : стандарти Common Core
застосовуються при навчанні у всіх школах
2014 р. : у школах штату Вашингтон
проводяться пробні нові іспити Smarter
Balanced по математиці та англійській
словесності
2015 р. : навесні учні здають нові іспити
Smarter Balanced

Чи збережуть школи та вчителя контроль над навчальними матеріалами й прийняттям інших рішень на місцевому
рівні?
Так. Реалізація навчальних стандартів Common Core залишається на розсуд кожного з 295 шкільних округів і більш ніж
2 000 шкіл штату Вашингтон. У кожної школи та округа залишиться свобода дій при виборі навчальних матеріалів і
ресурсів, які щонайкраще задовольняють потреби їхніх учнів.
Нові іспити Smarter Balanced складніше існуючих у цей час іспитів штату?
Так, але це пов'язане з тим, що вони відповідають новим, більш складним освітнім стандартам, які були розроблені, щоб
краще готовити учнів до навчання в коледжі та кар'єри після закінчення школи. Існуючі в цей час іспити штату дозволяють
оцінити базові навички.
Чи Буде кількість учнів, які зможуть виконати стандартні вимоги, при здачі нових іспитів Smarter Balanced менше?
Це некоректне порівняння. Це новий пакет освітніх стандартів та іспитів, тому порівнювати нові оцінки по іспитах Smarter
Balanced зі старими не можна. Тому що стандарти Common Core складніше, ніж колишні освітні стандарти штату, оцінки
учнів за іспити можуть бути спочатку нижче, ніж учні, батьки та учителі бачили в 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.
Де можна докладніше довідатися про стандарти Common Core штату Вашингтон?
Відвідаєте, будь ласка, веб-сайт www.ReadyWA.org і відзначте нас на Facebook (www.facebook.com/ReadyWA).
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