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COMMON CORE VÀ SMARTER BALANCED LÀ GÌ?

Common Core là hệ thống tiêu chuẩn học tập cao trong môn toán và Văn Học nghệ thuật được thiết lập để
chuẩn bị tốt hơn cho học sinh các từ K-12 để được thành công khi vào đại học, đi làm và trong đời sống. Những
tiêu chuẩn này, ấn định mục tiêu học tập cho học sinh ở tất cả mọi trình độ, đã được phát triển và được hơn
40 tiểu bang tự nguyện áp dụng. Đó là Các Tiêu Chuẩn Học Tập từ K-12 của Washington.
Smarter Balanced là kỳ thi mới mà các học sinh từ lớp 3-đến lớp 8 và
trung học cấp ba ở Washington sẽ phải thi. Bài thi được thiết lập bằng
máy điện toán để đo lường những khả năng như nghiên cứu, nghe và lý
luận giao tiếp. Kỳ thi này đòi hỏi học sinh phải áp dụng kiến thức của các
em vào những vấn đề trong đời sống thực tế, điều này sẽ giúp các em
được thành công sau khi tốt nghiệp.

3 ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT QUÝ VỊ
NÊN BIẾT VỀ COMMON CORE

WASHINGTON HỖ TRỢ CÁC TIÊU
CHUẨN COMMON CORE
Cuộc thăm dò ý kiến của 647 cử tri
vào tháng Hai 2015 tại tiểu bang
Washington cho thấy 68% ủng hộ các
tiêu chuẩn học tập chung trong môn
Văn Học nghệ thuật và toán tại các
trường công lập.

CÁC DỰ KIẾN ĐỒNG NHẤT VỀ HỌC TẬP CHO TẤT CẢ CÁC
EM HỌC SINH
Trước khi có Common Core, tất cả 50 tiểu bang có các tập hợp dự kiến khác nhau mà các em học sinh cần biết
và có thể làm được ở mỗi cấp lớp. Common Core cung cấp một tập hợp các tiêu chuẩn học tập đồng nhất
và các kỳ vọng cho tất cả các em học sinh, không cần biết các em sống ở đâu.

CÁC TIÊU CHUẨN RÕ RÀNG TẬP TRUNG
VÀO SỰ HIỂU BIẾT SÂU SẮC HƠN
Common Core đi sâu hơn vào một số chủ đề
và chú trọng vào việc phát triển sự hiểu biết
tường tận của học sinh về những khái niệm
chính. Các tiêu chuẩn được xây dựng trên lẫn
nhau, giúp cho học sinh áp dụng các kỹ năng
và kiến thức mà các em học được ở cấp lớp
trước đó vào các tình huống thực tiễn trong
đời sống.
TẠO DỰNG KHẢ NĂNG LÝ LUẬN MÀ
HỌC SINH CẦN ĐẾN TRONG THỊ
TRƯỜNG VIỆC LÀM
Vào năm 2013, Washington có 25,000 việc làm
chưa tìm được người đang cần những nhân
viên có khả năng giỏi — và dự kiến đến năm
2017 số lượng đó sẽ tăng gấp đôi. Common
Core chú trọng vào việc tạo dựng và áp dụng
những khả năng đời sống thực tế mà học sinh
cần để ganh đua tốt hơn trong nền kinh tế
toàn cầu mới.

NHỮNG THẮC MẮC THÔNG THƯỜNG VỀ COMMON CORE VÀ
SMARTER BALANCED
Tại sao Common Core quan trọng đối với quý vị và con em quý vị?
Common Core cung cấp các cột mốc, hoặc tiêu chuẩn để giảng dạy và học tập ở mọi trình độ lớp. Các tiêu chuẩn học tập
là những sự giải thích chính xác, đồng nhất về việc học sinh cần biết và có thể làm được những gì. Chúng giúp phụ huynh
và giáo viên cùng làm việc với nhau để bảo đảm học sinh có được những cơ hội cần thiết để được thành công ở trường và
trong đời sống.
Common Core có tốt hơn những tiêu chuẩn học tập trước đây của
WA hay không?
Có, tiêu chuẩn của Common Core nghiêm ngặt hơn những tiêu chuẩn học tập
trước đây của Washington trong môn toán và Văn Học nghệ thuật. Chúng chú
trọng vào những nội dung và khả năng chính hầu bảo đảm cho sự sẵn sàng để đi
làm và học đại học, bao gồm việc tăng thêm khả năng suy luận và giải quyết vấn
đề. Các tiêu chuẩn này được dựa trên những tiêu chuẩn học tập tốt nhất ở Hoa Kỳ
và quốc tế.
Tại sao Washington áp dụng các tiêu chuẩn Common Core?
Washington đã áp dụng Common Core vì các tiêu chuẩn này và các nguồn trợ
giúp giảng dạy và thi cử song song sẽ giúp cho các em học sinh chuẩn bị tốt hơn
cho việc học đại học và làm việc. Hiện nay ở Washington:
• Chúng ta có mức chênh lệch về thành quả học tập lớn nhất Hoa Kỳ,
		 và là một trong một số tiểu bang mà mức chênh lệch này vẫn đang
			 tiếp tục gia tăng;

NHỮNG CỘT MỐC THỜI GIAN VỀ
COMMON CORE Ở WASHINGTON
2011: Washington chính thức áp dụng
Common Core
2012: Tiểu bang cung cấp phương tiện cho
các giáo viên và trường học để bắt đầu thực
thi những tiêu chuẩn này
2013-14: Tất cả các trường đều giảng dạy
theo tiêu chuẩn Common Core
2014: Kỳ thi Smarter Balanced mới trong
môn toán và Văn Học nghệ thuật đã được
thử nghiệm tại các trường WA
2015: Học sinh sẽ thi kỳ thi Smarter
Balanced mới vào mùa xuân

• Chỉ có không tới một nửa số học sinh tốt nghiệp của chúng ta sẵn sàng để
			 vào đại học (dựa theo kết quả đo lường của các kỳ thi tuyển sinh đại học); và
• Đến năm 2018, dự kiến hai trong mỗi ba công việc làm ở Washington
         đòi hỏi phải có bằng đại học hoặc chứng chỉ.
Liệu các trường học và giáo viên có vẫn còn kiểm soát các tài liệu giảng dạy và các quyết định khác của
địa phương hay không?
Có. Cách thức giảng dạy theo tiêu chuẩn học tập Common Core tùy vào mỗi khu học chánh hoặc trường học trong số
295 khu và hơn 2,000 trường của Washington. Mỗi trường hay khu sẽ tiếp tục được quyền chọn tài liệu giảng dạy và các
nguồn trợ giúp một cách linh hoạt để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của học sinh.
Các bài thi Smarter Balanced mới có khó hơn những bài thi hiện nay của tiểu bang chúng ta không?
Có, nhưng lý do là vì chúng dựa trên những tiêu chuẩn học tập mới khó hơn, vốn được thiết lập để chuẩn bị tốt hơn cho
học sinh sẵn sàng vào đại học và đi làm sau khi tốt nghiệp. Các bài thi hiện nay của tiểu bang chúng ta đo lường những
khả năng căn bản.
Liệu số học sinh đáp ứng tiêu chuẩn có bị giảm đi khi làm bài thi Smarter Balanced mới không?
Điều này hoàn toàn không thể biết được. Đây là một hệ thống tiêu chuẩn học tập và thi mới, vì vậy không thể so sánh kết
quả mới của bài thi Smarter Balanced với kết quả cũ. Bởi vì các tiêu chuẩn của Common Core khó hơn những tiêu chuẩn
học tập trước đây của tiểu bang chúng ta, nên lúc đầu điểm thi của học sinh có thể thấp hơn kết quả mà học sinh, phụ
huynh và giáo viên đã thấy trước đây. Kỳ thi Smarter Balanced đặt ra một tiêu chuẩn mới về thành quả của học sinh, đo
lường khả năng và kiến thức mà học sinh cần để được thành công sau khi tốt nghiệp trung học, bao gồm khả năng giải
quyết vấn đề, viết và suy luận.
Ở Washington tôi có thể tìm hiểu thêm về Common Core ở đâu?
Hãy vào www.ReadyWA.org và bấm like trong trang Facebook của chúng tôi (www.facebook.com/ReadyWA).
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Hỗ trợ đại học- và các tiêu chuẩn học tập sẵn sàng cho nghề nghiệp

