
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tiêu Chuẩn Common Core Là Gì? 

Tiêu chuẩn học vấn có mục đích cho chúng ta một khái niệm đồng nhất và rõ ràng về 

những kiến thức mà các học sinh, từ lớp mẫu giáo đến lớp mười hai, phải thông hiểu vào 

mỗi cuối niên học.  

Tiêu chuẩn Common Score State Standards (CCSS) mới này được soạn thảo để thích 

ứng với thế giới thực tại, phản ảnh những kiến thức và kỹ năng mà giới trẻ cần phải có 

để thành công ở đại học và trong sự nghiệp trên một thế giới không ngừng thay đổi hiện 

nay. 

 

Tại Sao Thay Đổi? 

Hệ thống giáo dục ở Hoa Kỳ đã không theo kịp tốc độ biến chuyển nhanh chóng và sự 

tiến hóa của hoàn cầu. Vì thế chúng ta phải dựa vào những nghiên cứu để soạn thảo 

những tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn, hầu chuẩn bị cho sự thành công của mỗi học sinh tại 

trường đại học cũng như nơi làm việc. Những tiêu chuẩn này đã được dùng làm tiêu 

chuẩn quốc tế để bảo đảm là tất cả mọi học sinh của chúng ta, không phân biệt mức thu 

nhập, chủng tộc hoặc nơi cư ngụ, đều có thể cạnh tranh với các học sinh trên toàn thế 

giới. 

 

Tiêu Chuẩn Hiện Tại Là Gì?  
 
Nếu dùng tiêu chuẩn hiện tại để giải một câu hỏi toán học thì câu trả lời đúng có thể là do 
sự suy đoán mà ra. 
 

"Common Core 

sẽ giúp các học 

sinh tiến bộ 

trong nền kinh tế 

toàn cầu." 

"Đoán đúng câu 

giải đáp không có 

nghĩa là học sinh 

đã hiểu tường tận 

bài học." 

Vậy Thì Điều Gì Thực Sự Mới? 

CCSS được soạn thảo để học sinh tập suy luận ở một trình độ cao hơn, phát huy tính hiếu 

kỳ, khuyến khích sự khám phá, và giúp các em thiết lập mối liên quan thực tiễn với thế giới 

hiện tại.  

 

Những tiêu chuẩn này không xác định chương trình giảng dạy hoặc giáo án ở các lớp học 

mà chỉ đưa ra quy định về những điều mà học sinh cần phải thông hiểu qua mỗi giai đoạn 

của quá trình học tập. Các giáo viên sẽ tự chọn những tài liệu giáo khoa mà họ nghĩ sẽ giúp 

các học sinh đạt được khả năng lý luận phân giải - chủ yếu là khả năng giải quyết vấn đề và 

khả năng giao tiếp. Hơn nữa, việc xử dụng kỹ thuật điện toán sẽ được chú trọng đến nhiều 

hơn trong quá trình giáo dục. 

 

 Chiều rộng = ? 

Chiều dài = 6 

Chu vi = 20 

A.    8 

B.    6 

C.    4 

D.    5 



  

 

 

 

 

 

 

 

Chiều rộng là bao nhiêu?  

Hãy giải thích cách giải bài toán này như thế 

nào? 

 

Một hình chữ nhật có chiều dài là 6 feet 

và chu vi là 20 feet. 

 

Chiều rộng = ? 

Thế Nào Là Common Core? 
Câu Hỏi Kiểm Tra Toán Học Của Common Core 
 

"Common Core 
giúp học sinh 
thông hiểu kỹ 
năng suy luận" 

Chiều dài = 6 

Chu vi = 20 

Học Sinh Của Tôi Sẽ Được Kiểm Tra Như Thế Nào? 

Bắt đầu từ niên học 2014-2015, học sinh các trường công lập ở California sẽ được kiểm tra 

qua những bài thi mới do Smarter Balanced Assessment Consortium (smarterbalanced.org) 

soạn thảo theo tiêu chuẩn của CCSS. Những bài thi này sẽ thay thế các bài kiểm tra STAR. 

Điểm thi của các học sinh có thể sẽ bị suy giảm vì nếu so với những tiêu chuẩn hiện hành thì 

những tiêu chuẩn mới này đòi hỏi một sự hiểu biết sâu sắc hơn về nội dung cũng như về 

khả năng áp dụng kiến thức đó. Sự sút kém này rất bình thường và có thể dự đoán là sẽ xảy 

ra mỗi lần những bài thi kiểm tra mới được áp dụng.  

 

Làm Thế Nào Để Tôi Có Thể Giúp Học Sinh Của Tôi Thành Công? 

Hãy vào chỗ tài liệu tham khảo của chúng tôi để tìm những địa chỉ liên kết có thông tin 

đầy đủ về CCSS như siliconvalleycf.org/common-core. Hãy huy động trường học tổ 

chức những buổi hội thảo dành cho phụ huynh học sinh của mỗi cấp lớp và cung cấp tài 

liệu giải thích sự khác biệt giữa mỗi cấp lớp. Hãy thành lập nhóm học hỏi với những gia 

đình khác, những thành viên trong cộng đồng và ban giáo huấn của nhà trường.  
 
Hãy hỏi nhà trường về sự khác biệt trong phương pháp giảng dạy theo tiêu chuẩn mới 

và quý vị phải làm thế nào để đóng góp ý kiến với trường. Hãy nói chuyện với những 

người ngoài phạm vi nhà trường về CCSS và về sự cần thiết phải đặt ra những mục 

đích tối ưu và kỳ vọng rõ ràng trong việc giáo dục con em chúng ta.  Hãy nói chuyện với 

con em của quý vị về sự quan trọng của việc tốt nghiệp trường trung học để chuẩn bị 

cho sự thành công ở đại học và trên đường sự nghiệp. 

 

Tiêu Chuẩn Đã Được Soạn Thảo Như Thế Nào? 

Nỗ lực soạn thảo tiêu chuẩn CCSS được khởi xướng vào năm 2009 với sự hợp tác của Hội 

Đồng Lãnh Đạo Trường Học Tiểu Bang (Council of Chief State School Officers) với Hiệp Hội 

Thống Đốc Quốc Gia  (National Governors Association) và các phụ huynh, giáo viên, giáo 

chức lãnh đạo, cũng như các nhà chuyên môn khác trên toàn quốc. Nhiều cuộc nghiên cứu, 

kết quả chứng minh và tiêu chuẩn từ mỗi tiểu bang cũng như từ nhiều quốc gia được công 

nhận là có trình độ giáo dục cao, đã góp phần vào việc phát triển CCSS. Hội Đồng Giáo Dục 

Tiểu Bang California đã chấp nhận ứng dụng CCSS vào tháng 8 năm 2010. Cho đến nay đã 

có 45 tiểu bang và thủ đô Hoa Thịnh Đốn chấp nhận ứng dụng tiêu chuẩn CCSS. 

 

 


