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Sẵn Sàng cho Đại Học và Nghề Nghiệp: Các Tiêu Chuẩn Trọng Tâm 
Chung của Tiểu Bang và các bài thi mới của tiểu bang 
Trường Công Lập Portland (PPS) tập trung vào sự thành công của học sinh và chuẩn bị tất cả học sinh sẵn sàng cho đại học 
và nghề nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu. Các tiêu chuẩn học tập giúp tiến hành bước tiến cho sự thành công và những 
phương sách đánh giá thi cử xem học sinh đạt được bước tiến đó như thế nào.

Những điều có thể mong đợi trong năm học 2014-15:
• Phương pháp giảng dạy mới để hỗ trợ các tiêu chuẩn mới: Tất cả các trường đều sẽ học tập các phương pháp giảng dạy để hỗ trợ Các 

Tiêu Chuẩn Trọng Tâm Chung của Tiểu Bang trong môn toán và Kỹ Năng Anh Ngữ, các môn mà PPS đã bắt đầu thực hiện năm 2011.  

• Các bài thi mới: Mùa xuân năm nay, học sinh PPS ở các lớp từ 3 đến 8 và lớp 11 sẽ làm các bài thi mới nhằm đánh giá về môn toán và 
Kỹ Năng Anh Ngữ của tiểu bang. Các Đánh Giá Cân Bằng Tạo Trí Thông Minh Hơn (Smarter Balanced Assessments) sẽ thay thế các bài thi 
Đánh Giá về Kiến Thức và Kỹ Năng của Oregon trong các môn học này. (Bài thi về môn khoa học sẽ có thay đổi khi các tiêu chuẩn mới 
trong môn khoa học đã được thực hiện đầy đủ.) (Xem mặt sau)

Các Tiêu Chuẩn Trọng Tâm Chung của Tiểu Bang
Các Tiêu Chuẩn Trọng Tâm Chung của Tiểu Bang (CCSS) đặt ra những nội dung mà học sinh cần biết và có thể thực hiện theo trình độ cuả 
mỗi lớp từ Mẫu Giáo đến lớp 12 về các 
Kỹ Năng Anh Ngữ và môn toán. Oregon 
đã ứng dụng các tiêu chuẩn này vào năm 
2010. PPS đã bắt đầu các tiêu chuẩn này 
vào năm học 2011-12.

Những tiêu chuẩn này khác nhau như 
thế nào? 
Oregon đã áp dụng các tiêu chuẩn học 
tập trong nhiều năm. Tuy nhiên, các tiêu 
chuẩn trước đó đã không chuẩn bị đầy đủ 
cho học sinh với nền kinh tế đang thay đổi 
nhanh chóng của chúng ta và nhiều học 
sinh phải cần đến các khóa học bù đắp 
những thiếu sót tại trường đại học, học 
lại nội dung mà đáng ra các em đã thành 
thạo ở cấp phổ thông trung học. 

Các tiêu chuẩn mới chuyển một số nội 
dung - chẳng hạn như một vài khái niệm 
đại số - xuống các lớp dưới để học sinh 
có thể sẵn sàng cho khóa học có tín chỉ ở 
trường đại học. Các tiêu chuẩn này cũng 
nhấn mạnh hơn vào nội dung khác - 
chẳng hạn như những nội dung xác thực - 
để phản ánh rõ hơn các kỹ năng cần thiết 
ở bậc đại học và nghề nghiệp. 

Sự Trọng Tâm Chung cũng bao gồm thói quen tư duy của những học viên thành công. Các thực hành này hỗ trợ các kỹ năng tư duy quan 
trọng được áp dụng cho nhiều lĩnh vực học tập, nghề nghiệp và tình huống trong cuộc sống. (Xem sơ đồ bên phải)

Các tiêu chuẩn này có cho giáo viên biết cần dạy những gì hay không? 
Không. Các Tiêu Chuẩn Trọng Tâm Chung, chẳng hạn, cho biết rằng học sinh cần có thể phân tích một văn bản và sử dụng các ví dụ từ văn 
bản đó để chứng minh sự hiểu biết. Các Trường Công Lập Portland xác định các tài liệu học tập mà giáo viên sẽ sử dụng và giáo viên cũng 
đóng góp kiến thức chuyên nghiệp và sự sáng tạo của họ để thu hút sự chú ý cuả học sinh.

Tôi có thể hỗ trợ sự tiến bộ cuả con tôi ở trường bắng cách nào? 
Hỗ trợ con quý vị đến trường và hoàn thành phần vụ được giao phó. Nếu có thể, đến hỏi giáo viên của con xem tình hình học tập của con 
như thế nào và có thể cần hỗ trợ gì thêm. Các cuộc họp phụ huynh/giáo viên vào tháng Mười là cơ hội quan trọng để cập nhật tin tức về sự 
tiến bộ của con quý vị. Nếu con trẻ đang gặp khó khăn, hãy hỏi giáo viên xem học khu có các chương trình nào khác hoặc các chuyên viên 
nào có thể trợ giúp không.

Các Trường Công Lập Portland là một hãng sở vớl cơ hội bình đẳng và hành động tích cực.
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E2.  Xây dự ng nề n tả ng kiế n thứ c vữ ng chắ c 
thông qua cá c văn bả n già u nộ i dung

E5.  Đọ c, viế t và  nó i dự a trên bằ ng chứ ng
M3 và  E4. Xây dự ng lậ p luậ n khả  thi & phê 

bình lý  luậ n củ a ngườ i khá c
S7.  Tham gia tranh luậ n dựa trên 

bằ ng chứ ng

Toán
M1.  Bài Giải Có Ý Nghĩa và Kiên Trì 

trong việc giải bài
M2. Lý  luậ n trừ u tượ ng & đị nh lượ ng

M6. Chú  trọng đến sự  chí nh xá c
M7. Tì m kiế m & sử  dụ ng cấ u trú c

M8.  Tì m kiế m & thể  hiệ n tí nh có 
quy tắc trong việ c lý  luậ n 
lặ p lạ i

M4.  Mô 
hì nh vớ i toá n họ c

S2.  Phá t triể n và  sử  dụ ng cá c 
 mô hì nh

S5.  Sử  dụ ng khả năng suy nghĩ về toá n 
 họ c & tí nh toá n

Khoa Học
S1. Đặ t câu hỏ i & xá c đị nh vấ n đề 

S3.  Lậ p kế  hoạ ch & tiế n hà nh các cuộc 
điề u tra

S4. Phân tí ch & diễ n giả i dữ  liệ u
S6.  Đưa ra những giả i thí ch & tạo những 

giải pháp

E6.  Sử  dụ ng thuật 
ngữ chuyên môn 

& phương tiệ n truyề n 
thông kỹ  thuậ t số  mộ t cá ch 
chiế n lượ c & thà nh thạ o

M5.  Sử  dụ ng cá c phương tiện thí ch 
hợ p mộ t cá ch chiế n lượ c

S8. Thu thậ p, đá nh giá  & 
truyề n đạ t tin tức

E3. Thu thậ p, tổ ng hợ p và  bá o 
cá o kế t quả  rõ  rà ng và  hiệ u quả  đố i 

vớ i nhiệ m vụ  và  mụ c đí ch

E1.  Thể  hiệ n sự  độ c lậ p khi đọ c cá c nộ i dung phứ c tạ p, cũ ng như viế t và  nó i về  cá c nộ i 
dung đó 
E7.  Hiể u đượ c cá c quan điể m & nề n văn hó a khá c thông qua việ c đọ c, lắ ng 

nghe và  hợ p tá c

Các Môn Đọc Viết và Nói 
Anh VănDựa vào công việc của Tina Chuek ell.stanford.edu
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Đánh Giá Cân Bằng Tạo Trí Thông Minh Hơn 

Có các bài thi mới của tiểu bang đi kèm với các tiêu chuẩn mới hay không? 

Có. Mùa xuân năm nay, PPS – và các trường trên khắp tiểu bang Oregon – sẽ chuyển đổi từ các bài thi Đánh Giá Kiến Thức và Kỹ Năng của 

Oregon (OAKS) sang Đánh Giá Cân Bằng Tạo Trí Thông Minh Hơn, được thiết kế để đánh giá xem học sinh có đang học theo các tiêu chuẩn 

mới hay không. Học sinh ở các lớp từ 3 đến 8 và lớp 11 sẽ làm các bài thi mới ở môn toán và các Kỹ Năng Anh Ngữ vào mùa xuân năm nay. 

Phụ huynh sẽ nhận được thêm tin tức khi gần đến thời điểm tổ chức thi.

Các bài thi mới có khó hơn không? 

Các bài thi Cân Bằng Tạo Trí Thông Minh Hơn thoạt tiên có vẻ khó hơn bởi vì bài thi không chỉ bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm. Các bài thi 

mang tính tương tác và thu hút sự chú ý nhiều hơn – bằng cách sử dụng, ví dụ như, các video ngắn hoặc các đoạn văn, và đưa ra các câu hỏi 

gợi ý để học sinh đánh máy câu trả lời. Có các bố trí thích nghi và hỗ trợ phù hợp dành cho những học sinh học tiếng Anh và/hoặc có các 

nhu cầu đặc biệt khác. Điểm thi sẽ có thể xuống thấp cho đến khi học sinh và giáo viên điều chỉnh theo các bài thi mới. Tuy nhiên, các bài thi 

này là lợi khí quan trọng để cải thiện thành tích của học sinh và giúp các trường chuẩn bị học sinh sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp. 

Các bài thi mới tính điểm như thế nào? 

Học sinh không đạt được, đạt được hoặc vượt số điểm chuẩn, cũng như với các bài thi OAKS. Do đó bây giờ, những người ra đề thi mời 

công chúng – gồm cả các giáo chức và các nhà lãnh đạo công kỹ nghệ – đánh giá xem học sinh phải dành được mức điểm như thế nào để 

“đạt” và “vượt” số điểm chuẩn.

Điều gì xảy ra nếu học sinh không đạt số điểm chuẩn? 

Ở các lớp từ 3-8, thành tích của học sinh trong các bài thi giúp giáo viên và phụ huynh biết những lĩnh vực mà một học sinh cần tập trung và 

xem học sinh đó có đang đúng hướng để đạt các Kỹ Năng Cần Thiết mà tiểu bang đòi hỏi để được tốt nghiệp khi các em bước vào bậc phổ 

thông trung học. Việc làm các bài thi ở những lớp dưới sẽ giúp học sinh quen thuộc với việc thi cử. Khi vào phổ thông trung học, lúc đó các 

em có thể làm các bài thi của tiểu bang để thể hiện những gì mình đã học được và lấy được bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. 

Kết quả thi cũng giúp tiểu bang và các quan chức liên bang xác định xem các trường học và học khu có đang đáp ứng nhu cầu học tập của 

tất cả học sinh hay không. Đây là một lý do tại sao vấn đề tất cả học sinh phải làm các bài thi là điều quan trọng. Tiểu bang 

hạ mức xếp hạng tổng thể của một trường nếu dưới 95 phần trăm học sinh làm các bài thi được tổ chức tại mỗi lớp.

Các nguồn thông tin và đường liên kết

• Trang web về Trọng Tâm Chung của PPS: www.pps.net; tìm kiếm “Trọng Tâm Chung” 

(Common Core). Xem các đường liên kết tới:

 › Nội dung các tiêu chuẩn.

 › Tập tái liệu phương tiện của phụ huynh bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

 › Vạch trần tin tức sai lệch về Trọng Tâm Chung.

• Cân Bằng Tạo Trí Thông Minh Hơn:

 › Tìm hiểu thêm: www.smarterbalanced.org/smarter-balanced-assessments

• Các ví dụ về câu hỏi cuả bài thi:  

 › www.smarterbalanced.org/sample-items-and-performance-tasks

• Những gì học sinh nói: Học sinh lớp 3 và lớp 4 của PPS đã làm Bài Thi Cân Bằng Tạo Trí 

Thông Minh Hơn Tại Trường vào mùa xuân năm ngoái đã chia sẻ trải nghiệm của các em:

“Thật thú vị; chúng em đã phải đọc các nguồn tin khác nhau và tự viết luận. ”
“Em thích đánh máy hơn là tô vào các ô tròn.  ”
“ Bài thi này dài hơn và chúng em đã phải học tập vất vả hơn. Khi các em học tập vất vả hơn các 

em trở nên thông minh hơn. ”
“ Bài thi mới tốt hơn vì chúng em phải đánh máy câu trả lời chứ không phải chỉ tô vào các                 

ô tròn.  ”
“Giáo viên cần dạy kỹ năng đánh máy và học sinh cần thực hành kỹ năng này. ”


