ЄДИНІ ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ СТАНДАРТИ

ЗАЙМАТИ NY
Наші студенти. Їхній момент.

Часті Запитання і Відповіді (FAQ)
Батьки по всьому штату Нью-Йорк хочуть більше знати про Єдині Основні Навчальні Стандарти.
Нижче, ви знайдете деякі актуальні відповіді до запитань про ці стандарти. Ці відповіді будуть
оновлюватися з плином часу. Будь ласка, зв'яжіться з вчителями чи з директором школи вашої дитини,
якщо ви хочете більше дізнатися про роботу з єдиними стандартами и вашій школі.
Питання: Що таке Єдині Основні Навчальні Стандарти?
Відповідь: Єдині Основні Навчальні Стандарти показують, що повинні знати і що мають виконовлювати
учні з Pre-K до 12-го класу з англійської словесності та з математики. Ці стандарти допоможуть всім
учням по всьому штату придбати однакові навчальні навички. Це дозволить переконатися, що всі діти
будуть готові до вступу в коледж або до початку свєї робої кар'єри коли вони закінчили школу. Ці
стандарти містять зміни, або "зрушення", в тому, як вчителі мають навчати дітей, щоб допомогти кожної
дитині досягти успіху у всіх областях знань і в розвитку тих навичок, які є для неї найбільш важливіми. Ці
стандарти розроблені, щоб допомогти всім молодим людям підготуватися до вступу в коледж і до
початку їхньої кар'єри.
Питання: Чи може привести наявність єдиних основних навчальних стандартів до того, що всі учні
будуть вчитися менше ?
Відповідь: Ні. Єдині Основні Навчальні Стандарти створені на основі кращих навчальних стандартів
зібраних від штатів по всій країні, на основі навчальних стандартів інших країн, а також на основі
обширного наукового дослідження про фактори потрібні для досягнення успіху в роботі і при полученні
вищої освіти. Єдині Основні Навчальні Стандарти вимагають від учителів і учнів вивчати глибше основні
уміння і поняття в кожному класі. Це означає, що учні будуть вчитися набагато більше, але розбиратимо
менш тем. Також, це означає, що вчителі будуть мати більше часу, щоб докладніше викладати свої
предмети. А це дасть учням можливість дійсно зрозуміти матеріал, який викладають їхні вчителі.
П. Чи диктують ці стандарти вчителям, як цамо вони повинні вчити дітей?
В. Ні, нові стандарти-це інструменти на допомогу вчителям підготовувати кращі уроки і кращі класні
заходи. Також, ці стандарти признані допомогати батькам допомогати своїм дітям . Вони вказують, що
потрібно учням для успіху у кожному класі. Вони - як важлива дорожна карта для вчителів, учнів, та їх
батьків.
П. Як були розроблені ці стандарти?
В: Сорок шість штатів зібрали експертів, викладачів, і дослідників, щоб вони створили Єдині Основні
Навчальні Стандарти. Вони вважили майже 10 тисяч зауважень і пропозицій, у тому числі багато
пропозицій вчителів та батьків з Нью Йорка. Нью-Йорк прийняв єдині основні стандарти в 2010 році.
Нові стандарти добре підібрані для кожного класу, томи вони допоможуть нашим студентам
дізнаватися більше і краще. Щоб прочитати повний набір всіх стандартів, відвідайте, будь ласка, сайт
http://corestandards.org/the-standards,.
П. Чи буде це означати що ми будемо мати більше тестів?
В. Ні. Єдині Основні Навчальні Стандарти не вимагають більше тестів. Але вони вимагають інших і
кращих тестів. Починаючи з квітня 2013 року, державні оціночні інструменти штату Нью-Йорк будуть
використовивані для вимірювання загальних базових знань та навичок всіх учнів з 3-го по 8-й клас з
англійської словесності та з математики. Ці нові тести будуть відображати зміни, або "зрушення", в
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стандартах. Ці тести насправді покажуть чи знання учнів відповідають очікуванням штату на рівні їхнього
класу.
П. Чи будуть ці нові тести більш складнішими ніж раніше?
В. Спочатку нові тести можуть здатися складнішими. Це нормально. Нові тести будуть засновані на
"змінах" в стандартах. З часом, студенти та викладачі пристосуються до нових чітких очікувань. Також,
має статися, що навчальні результати можуть впасти в першому чи другому році нових тестів. Однак, ці
тести–це важливі інструменти для поліпшення успішності учнів. Вони допоможуть директорам і
вчителям визначити тих студентів, яким, можливо, буде потрібна додаткова підтримка, щоб вони
успішно перейшли до наступного класу.
П. Що це означає для студентів з обмеженими можливостями і для тих, хто вивчає англійську мову як
другу мову?
В. Навчальні стандарти допоможуть вчителям приділяти більше часу на більш докладне викладання
їхніх предметів. Це дасть можливість студентам дійсно зрозуміти матеріал. Існує чітке керівництво для
застосування стандартів в класах для тих учнів, які вивчають англійську мову як другу мову і в класах для
учнів з обмеженими можливостями. Крім того, всі штати будуть працювати разом, щоб постійно
поліпшати якість викладання. Це приведе до встановлення сильної системи підтримки для всіх учнів.
П. Що означатиме ЄДИНІ ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ СТАНДАРТИ для студентів по всій країні ?
В. Єдині стандарти встановлюють чіткі очікування для навчання студентів по всій країні. У минулому,
кожний штат мав свій власний набір різних академічних стандартів. Це означало, що американські учні
вчилися різним навичкам та концепцям з різною швидкістю. Єдині Основні Навчальні Стандарти дають
рівні можливості всім учням Нью-Йорку вчитися згідно з однаковими високими стандартами навчання.
Це дасть їм більше шансів на успіх в коледжі, кар'єрі і житті.
П: Якщо стандарти піднято, чи може статися таке, що більш студентів стане кидати школу?
B: Ні, таке не може статися. Наукові дослідження вказують, що багато факторів потрібно бути
об'єднані щоб вони грали ролж в тому, що студент кине школу. Також, дослідження показують, що
студенти хочуть бути зобов'язані робити складнішу роботу і школі, і вдома. Наприклад, 7 з 10
молодих людей, які кинули школи, заявили, що не були мотивовані або натхненні працювати в
середній школі. Дві третини тих, хто кинув школу, сказали, що вони б працювали важче, якщо
вчителі б більше з них вимагали (наприклад, мали б більш високи академічні очікування до них,
вимагали б більш вивчення та більш домашньої роботи).
П: Чи прийняття загальних стандартів з англійської словесності та з математики обмежує доступ
студентів до інших предметів, наприклад, до мистецтва, або до предметів з кар'єри та технічної
освіти?
В: Ні, штат Нью-Йорк розуміє важливість усіх навчальних предметів у підготовці студентів до успіху за
межами школи. Випускати з шкіл студентів які отримали різносторонню освіту важливо для
майбутнього нашої держави. Ясніші для всіх основні навчальні стандарти насправді допоможуть
вчителям інтегрувати навчання в предметних областях. Це означає, що студенти будуть отримувати
уроки, які об'єднають математику, природознавство, суспільні науки, англійську мову та інши
предмети.
П: Чи не можуть ці єдині основні навчальні стандарти стати карою для учнів з малоефективних шкіл
тому, що вони створять для таких учнів нереально високі очікування?
В: Ні. В наші дні, занадто часто стається, що учні шкіл з низькою продуктивністтю мають знижені
навчальні очікування. Нью-Йорк прийняв ці єдині основні навчальні стандарти саме для того, щоб всі
студенти отримали прекрасну освіту.
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Словник :
• Зрушення – зміни в тому, як вчителі вчать і в тому, як студенти навчаються
• Текст – яка-небудь письмова робота
• Документальна і науково-популярна література - Тексти про реальні події або факти
• Докази - фрагменти доказів з тексту
• Аргументи – те, як студенти повинні переконати когось у чомусь
• Рішення - висновок учнів про те, що вони прочитали
• Фокус – Більше навчання меньшої кількості питань
• Швидкість і точність - Як швидко та правильно студент може вирішувати математичні завдання
Інформаційні джерела:
 Ініціатіва по складанню Єдиних Основних Навчальних Стандартів: http://www.corestandards.org/
 Рада Шкіл Великих Міст: http://www.cgcs.org
 Engage NY (Займати Нью Йорк): www.engageny.org
 National PTA (Національна Асоціаціа Батьків та Вчителів): http://pta.org
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