Hợp Tác Đánh Giá để Chuẩn Bị vào Trường Cao Đẳng và Học Nghề

10 Điều Phụ Huynh Cần Biết về PARCC
1. Massachusetts là tiểu bang có thành tích hàng đầu quốc gia về học tập, nhưng chúng ta không thể đứng yên
và để cho những đổi mới quan trọng về giáo dục và kỹ thuật qua mặt mình.
Học sinh của Massachusetts đạt thành tích học tập ở mức cao – đứng đầu trong số 50 tiểu bang và ngang hàng
với một số quốc gia có thành tích cao nhất trên thế giới. Dù vậy, không phải mọi học sinh đều đạt mức thành
công như nhau. Để duy trì mức cạnh tranh toàn cầu, chúng ta không thể đứng yên. Chúng ta cần tiếp tục đầu tư
vào nền giáo dục công cộng, nâng cấp chương trình giảng dạy và hướng dẫn để theo kịp nhu cầu của thế kỷ 21,
và giúp tất cả học sinh chuẩn bị vào trường cao đẳng và sẵn sàng học nghề.
2. Massachusetts hiện đang khai triển chương trình thi mới, phẩm chất cao cho học sinh thế kỷ 21 gọi là
PARCC.
Massachusetts là một trong 18 tiểu bang hợp tác chặt chẽ để khai triển PARCC, viết tắt của Partnership for
Assessment of Readiness for College and Careers (Hợp Tác Đánh Giá để Chuẩn Bị vào Trường Cao Đẳng và
Học Nghề). PARCC là một phần quan trọng trong cam kết của tiểu bang để chuẩn bị cho tất cả các học sinh
thành công sau khi tốt nghiệp trung học. Tiểu bang sẽ quản lý bài thi PARCC cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 11 ở
hai môn, luyện tập ngôn ngữ Anh và toán học.
3. Mục đích của PARCC là để đánh giá tiến bộ của học sinh đối với tiêu chuẩn học tập thông thường ở môn
luyện tập ngôn ngữ Anh và toán học.
Trong năm 2010, Massachusetts đã thông qua các tiêu chuẩn học tập mới, và kể từ đó, các tiêu chuẩn này đã
được các trường học khắp Commonwealth áp dụng tại các lớp học. Các tiêu chuẩn này khắt khe hơn trước đây và
đi liền với những kỹ năng và kiến thức mà những trường cao đẳng và hãng làm kỳ vọng vào các học sinh tốt
nghiệp trung học đệ nhị cấp. Chuẩn bị tốt nhất cho PARCC là hướng dẫn kỹ tại lớp học, tập trung vào các tiêu
chuẩn mà học sinh học mỗi ngày.
4. Trong hai năm kế tiếp, các trường học Massachusetts sẽ "thi thử" PARCC trước khi tiểu bang quyết định
có hoàn toàn thông qua chương trình trắc nghiệm mới này hay không.
Vào mùa Xuân 2014, hơn 1.35 triệu học sinh từ lớp 3-11 khắp 14 tiểu bang, bao gồm Massachusetts, sẽ thi
PARCC tại chỗ. Thi tại chỗ giúp chúng ta kiểm tra các câu hỏi thi, bảo đảm những câu hỏi đánh giá nội dung
môn học trong tiêu chuẩn học tập, và tạo dựng trắc nghiệm tốt nhất. Tại Massachusetts, chúng ta sẽ chọn ngẫu
nhiên khoảng 15 phần trăm học sinh từ lớp 3-11 để thi PARCC mùa xuân và kiểm tra những câu hỏi trắc nghiệm.
5. Đại học là đối tác quan trọng trong việc khai triển bài thi PARCC mới.
Các nhà giáo dục từ mẫu giáo-12 và đại học đóng vai trò không thể thiếu trong việc khai triển bài thi PARCC
mới. PARCC sẽ cho thấy rõ ràng hơn về việc chuẩn bị của học sinh cho trình độ ở lớp kế tiếp và, ở trung học đệ
nhị cấp là chuẩn bị vào trường cao đẳng và học nghề. Từng trường trong số 29 trường cao đẳng hai năm và bốn
năm và các trường đại học của Massachusetts cam kết sử dụng thành tích của học sinh trên bài thi PARCC để
xem các em có sẵn sàng hay không để vào các khóa học đầu tiên, và lấy tín chỉ cho trường cao đẳng.
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6. PARCC là bài thi trên máy điện toán, dù vẫn có thể dùng giấy và viết chì.
Máy điện toán đóng vai trò lớn hơn ngày càng tăng trong mọi thứ chúng ta làm, bao gồm giáo dục. Thi trên máy
điện toán giúp chúng ta cải tiến cách học sinh có thể làm trắc nghiệm về những gì các em hiểu và có thể thực
hiện. Chẳng hạn, học sinh sẽ có thể sử dụng máy điện toán để làm bài tập dựa theo thành tích và đánh giá tốt hơn
những kỹ năng chúng ta coi trọng và báo cáo từ trường cao đẳng và hãng làm mà các học sinh cần đạt được.
7. Học sinh muốn làm thi PARCC mùa xuân này cũng có thể tiếp tục tham gia vào trắc nghiệm MCAS.
Các học sinh thi PARCC tại chỗ năm nay sẽ không được điểm hay xếp lớp dựa theo thành tích của mình. Phần
lớn những trường học sẽ tiếp tục cho học sinh thi MCAS ở những lớp đã chọn PARCC để bảo toàn báo cáo các
thông tin giá trị về thành tích của học sinh cho phụ huynh. Ngoài ra, tất cả các học sinh trung học của
Massachusetts, ít nhất học cho đến lớp năm 2018, cần phải làm và đậu bài thi MCAS trung học ở ba môn để đáp
ứng đòi hỏi tốt nghiệp của tiểu bang và bằng trung học đệ nghị cấp.
8. Chúng tôi đang cố gắng giúp cho tất cả các học sinh đều sử dụng được thi PARCC.
Chúng tôi cam kết bảo đảm là mọi học sinh, bao gồm các học sinh bị tàn tật và người học ngôn ngữ Anh, đều có
thể tham gia theo đúng cách và thích hợp, để chúng tôi có thể báo cáo kết quả hợp lệ cho tất cả các học sinh.
Chúng tôi đang lập chương trình thi bao gồm tất cả các học sinh và tạo dựng nhiều tính năng sử dụng mà chúng
tôi xem là áp dụng MCAS vào trắc nghiệm PARCC trên máy điện toán.
9. Phụ huynh có thể giúp cho trẻ chuẩn bị cho thi PARCC.
Phụ huynh có thể giúp con mình chuẩn bị cho PARCC bằng cách làm quen với các tiêu chuẩn học tập của tiểu
bang. Những tiêu chuẩn này có trên http://www.doe.mass.edu/candi/commoncore/. PTA Quốc Gia cũng khai triển
Chỉ Dẫn của Phụ Huynh cho Thành Công của Học Sinh, có bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha, theo các tiêu chuẩn
mới về học tập. Ngoài ra, sẽ có thực hành thi và các câu hỏi mẫu cho PARCC vào cuối mùa xuân này.
10. Trong những năm sắp đến, PARCC có thể thay thế MCAS làm chương trình thi cho học sinh của tiểu
bang.
Dựa theo hai năm "thi thử" PARCC, ủy viên tiểu bang về giáo dục tiểu học và trung học sẽ đánh giá ưu điểm của
PARCC và khả năng đánh giá chương trình về những tiêu chuẩn học tập mới của tiểu bang ở môn luyện tập ngôn
ngữ Anh. Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Massachusetts sẽ bỏ phiếu xem có hoàn toàn thông qua
PARCC làm chương trình thi mới của tiểu bang trong mùa thu 2015 hay không.
Nếu quý vị có thắc mắc gì về PARCC, xin viếng thăm http://www.doe.mass.edu/parcc/, gởi điện thư cho
parcc@doe.mass.edu, hoặc tự tiện hỏi hiệu trưởng.
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