
Những Câu Hỏi Thường Được Đề Cập 

Chiến Lược Thẩm Định của MCPS và Các Kỳ Thi Cuối Học Kỳ  

 

 

1. Cách tính điểm hạng học kỳ (semester grade) thay đổi như thế nào? 

Ngoài kết quả của những thay đổi cho các môn thi tam cá nguyệt và thi hành các môn thẩm định 

mới hằng ba tháng, cũng sẽ có những thay đổi về cách điểm học tam cá nguyệt được tính vào các 

môn học trung học cấp III. Nhân viên MCPS thu thập các ý kiến bao quát từ trường học và những 

người có trách nhiệm trong cộng đồng, bao gồm các đại học, và khảo xát các tập sự cách chấm 

điểm của nhiều quận trường học khi quyết định làm sao tính điểm học khi tiến tới trong tương lai.  

MCPS sẽ tiếp tục dùng hệ thống điểm học theo chữ và tính điểm tam cá nguyệt như sau, hiệu lực 

vào niên học 2016–2017:  

 

Các Môn Thẩm Định theo Chu Kỳ Chấm Điểm 

 Trong một số các môn học, các môn thẩm định tiêu chuẩn của chu kỳ chấm điểm sẽ được thực hiện 

một lần mỗi ba tháng và bao gồm 10% của điểm học của mỗi chu kỳ chấm điểm. Điểm này sẽ được 

tính vào điểm học cho chu kỳ chấm điểm. Điều này chỉ áp dụng vào các môn học mà trước đây có 

môn thi cuối khóa khắp quận trong các môn Anh văn, toán, khoa học, xã hội học, ngoại ngữ, và kỹ 

thuật. 

 Trong các môn học này, một phần chấm điểm riêng biệt sẽ được thấy trên mạng, để các học sinh 

và phụ huynh xem các kết quả của các thẩm định chu kỳ chấm điểm trong một tam cá nguyệt. 

 Dựa theo sự quan tâm và các ý kiến của những người có trách nhiệm, các môn thẩm định sẽ được 

phép đưa về nhà với các học sinh sau khi môn thẩm định đã thi xong, mà đã không được phép với 

những môn thi cuối khóa hiện nay. 

 

Tính Điểm Tam Cá Nguyệt 

 Điểm môn thi riêng biệt cuối khóa trên sổ học bạ của em học sinh sẽ được loại bỏ khi tiến tới trong 

tương lai. 

 Tương tựa như cách tính điểm tam cá nguyệt hiện này mà không có bài thi cuối khóa, điểm tam cá 

nguyệt sẽ được tính dùng các điểm học từ mỗi chu kỳ chấm điểm. 

 Đối với tất cả các môn học của trung học cấp III, điểm tam cá nguyệt sẽ được tính bằng cách lấy 

điểm trung bình của mỗi chu kỳ chấm điểm, dùng một chỉ định "điểm ưu tú" (A = 4, B =3, C = 2, 

D = 1, E = 0).  

 Cách tính điểm tam cá nguyệt mới cho các lớp trung học cấp III xử dụng cùng cách tính điểm ưu 

tú mà hiện được dùng tại các lớp trung học cấp II và tại trường hè.  Tại trình độ trung học, theo sát 

với hướng dẫn chấm điểm sẽ đem đến sự kiên định cho các điểm học của học sinh trong quận. 

 Bản tính điểm học MCPS sẽ được duy trì gần giống như vậy, trừ trong vài trường hợp mà điểm 

trung bình thay thế tập sự chấm điểm học dựa theo khuynh hướng xuống điểm. Một bản chấm điểm 

học mới nhất theo sau. 

 

BẢN CHẤM ĐIỂM HỌC ĐƯỢC KIỂM LẠI 

Các chữ chỉ định MP1 MP2 = Điểm Tam Cá Nguyệt 

AA = A  BA = A  CA = B  DA = 

B 

 EA = C 

AB = A*  BB = B  CB = B  DB = 

C 

 EB = C 



AC = B  BC = B*  CC = C  DC = 

C 

 EC = D 

AD = B*  BD = C  CD = 

C* 

 DD = 

D 

 ED = 

D 

AE = C  BE = C*  CE = D  DE = E  EE = E 

MP1—Điểm cho chu kỳ chấm điểm đầu tiên của tam cá nguyệt; MP2—Điểm cho chu kỳ 

chấm điểm thứ nhì của tam cá nguyệt 

Tất cả các tính toán trên bản trình bày phía trên là giống như bản chấm điểm trung học 

cấp III hiện tại, trừ những nơi có ghi với * 

 

Cách tính điểm học mới này theo sát với các phương cách dựa theo tiêu chuẩn của các môn thẩm định 

và các kỳ vọng của đại học và cung cấp một cấu trúc chấm điểm mà công bằng, kiên trì, và dễ hiểu cho 

các học sinh và phụ huynh.  

 

2. Cách tính điểm mới này có làm nâng điểm lên không? 

Việc thay đổi cách tính điểm hạng mới này dựa trên phản hồi đông đảo từ những người có lợi ích liên 

quan trong nhà trường và cộng đồng. Có sự đồng thuận gần như tuyệt đối về việc xóa bỏ chiều hướng 

đi xuống của hệ thống tính điểm hiện tại (chẳng hạn, AB = B). Việc tính điểm thay đổi nhiều giữa các 

học khu trong nước Mỹ và không có một phương pháp tính điểm nào là toàn hảo hay tốt nhất. Xóa bỏ 

phương cách dùng một khuynh hướng tính điểm hạng học kỳ đang đi xuống để thay bằng cách tính 

điểm chất lượng trung bình cho ta một phương cách công bằng, nhất quán, và dễ hiểu đối với học sinh 

và phụ huynh. Nên nhớ rằng điểm chất lượng trung bình được dùng trong các học khu khác và hiện 

cũng được dùng tại MCPS để tính điểm hạng cuối học kỳ trong các giáo trình trung học cấp II.  

Bằng cách dùng số trung bình của điểm chất lượng và tính hệ số đồng đều cho mỗi điểm hạng của kỳ 

chấm điểm, đa số các phép tính điểm hạng học kỳ MCPS vẫn giống như bảng cho điểm trước đây, do 

đó gây ra ít thay đổi cho phương cách hiện nay. Bằng cách tính trung bình thay vì khuynh hướng, kết 

quả là việc phải làm tròn số trong một số ít trường hợp (AB = 3.5 = A and BA = 3.5=A).  

Cũng cần phải nhớ rằng trong các giáo trình trung học cấp III mà trước đây có kỳ thi toàn học khu, 

những bài thi thẩm định tam cá nguyệt được chuẩn hóa sẽ đuọc tính là 10% của điểm trong mỗi kỳ 

chấm điểm, cho ta sự nhất quán nhiều hơn trong toàn học khu về điểm của học sinh trong một kỳ chấm 

điểm. Dù bất cứ hệ thống tính điểm nào được dùng, các trường đại học nhận thấy rằng bản chất tập 

trung của chương trình học và chương trình thẩm định của MCPS sẽ tiếp tục cung cấp cho học sinh 

một ưu thế cạnh tranh để được nhận vào đại học và được chuẩn bị một cách nghiêm ngặt cho đại học 

và nghề nghiệp   

3. Tại sao các kỳ thi cuối học kỳ lâu 2 giờ lại được thay thế bằng các bài thi thẩm định trong chu kỳ 

chấm điểm? 

Với việc thay thế kỳ thi cuối học kỳ lâu hai giờ bằng các bài thi thẩm định trong chu kỳ chấm điểm, 

chúng ta sẽ phục vụ các học sinh tốt hơn bằng cách làm tăng thêm thời gian giảng dạy, dùng các dữ 

kiện thẩm định hình thành trong suốt niên học để cho biết cách giảng dạy, cho phép các học sinh nhận 

được các hỗ trợ và can thiệp đúng lúc, và cung cấp cho các học sinh những đo lường thường xuyên và 

phong phú hơn để chứng tỏ những điều học được.  Mục tiêu của chúng ta là dùng các bài thi thẩm định 

để đo lường những gì các học sinh của chúng ta đang học được và chưa học được để giáo viên có thể 

điều chỉnh và cải thiện việc giảng dạy hầu bảo đảm là mỗi học sinh đều hiểu và nắm vững bài học. 

 



Cũng cần biết là trong hai năm vừa qua, các học sinh, phụ huynh, thầy giáo, hiệu trưởng, Hội Đồng 

Giáo Dục, và các thành viên cộng đồng đã phát biểu những quan tâm về số lượng bài thi tại mọi cấp 

lớp và nhu cầu phải tăng thêm thời gian giảng dạy. Kế hoạch này đã lấy lại trên hai tuần lễ giảng dạy 

đã được dùng cho lịch trình môn thi cuối học kỳ mỗi năm. 

 

Các bài thi thẩm định của kỳ chấm điểm được soạn thảo tập trung sẽ được cho thi mỗi ba tháng trong 

mỗi giáo trình mà hiện có một bài thi toàn học khu và được tính là 10 phần trăm của điểm kỳ chấm điểm 

của em học sinh, nhất quán toàn quận. Các bài thi thẩm định sẽ đo lường kiến thức nội dung tích lũy và 

kỹ năng có được qua một đơn vị giảng dạy, một chu kỳ chấm điểm, hay một học kỳ. Những bài thẩm 

định này hiện đang phát triển tại văn phòng trung ương, với sự hỗ trợ của trên 100 thầy giáo mà hiện 

đang phát triển các bài thi thẩm định mới trong tất cả các môn học mà trước đây có bài thi toàn học khu.  

Chiến lược thẩm định này bảo đảm là các học sinh thi các bài thi thẩm định trong kỳ chấm điểm có ý 

nghĩa, khắt khe, có cho học sinh và phụ huynh, và gắn chặt chẽ hơn với chu kỳ giảng dạy để cải thiện 

việc học của học sinh.  Để có thêm thông tin về chiến lược thẩm định, xin xem thư của Giám đốc Học 

vụ Lâm thời Larry Bowers về việc thay thế các kỳ thi học kỳ hai tiếng đồng hồ. [LINK] 

 

4. Thời biểu để thực hiện là như thế nào? 

2015-2016 

 Loại bỏ các kỳ thi trung học cấp II hai tiếng đồng hồ trong các giáo trình tại trung học 

cấp II 

 Loại bỏ các kỳ thi trung học cấp III hai tiếng đồng hồ cho PARCC và các Thẩm Định 

Trung Học Cấp III (HSA) bắt đầu từ học kỳ thứ nhì của năm học 2015-16 (Anh văn 10, 

Toán Đại số 1, Chính phủ, Sinh vật học); các môn thi cuối khóa truyền thống tại trung 

học cấp III vẫn được giữ  

 Lịch trình môn thi "nữa ngày" được duy trì 

2016-2017 

 Loại bỏ kỳ thi học kỳ hai tiếng đồng hồ tại tất cả các giáo trình trung học cấp III, để thay 

thế bằng các bài thi thẩm định trong chu kỳ chấm điểm được soạn thảo tập trung. Lịch 

trình thi cuối khóa "nữa ngày" tại trung học cấp III được hủy bỏ; các lớp học tiếp tục với 

thời khóa biểu nguyên ngày. 

 

5. Các bài thi thẩm định tam cá nguyệt hay chu kỳ chấm điểm là gì? 

Thay vì một chuỗi các bài thi hai tiếng đồng hồ gồm nhiều chọn lựa/câu trả lời ngắn trong các giáo 

trình chủ yếu vào cuối học kỳ, các bài thi thẩm định cuối chu kỳ sẽ được thực hiện mỗi ba tháng trong 

mỗi giáo trình mà hiện có một bài thi toàn học khu. Các bài thi tam cá nguyệt sẽ được ra thi, chấm 

điểm, và xếp hạng một cách nhất quán theo giáo trình trong toàn học khu, và thành tích học sinh trong 

các bài thi thẩm định này sẽ được thầy giáo, trường học, và văn phòng trung ương quan sát, hầu bảo 

đảm cung cấp hỗ trợ đúng lúc. Giống như ở đại học, các bài thi thẩm định trong chu kỳ chấm điểm sẽ 

có nội dung cụ thể và hình thức thay đổi, để bao gồm các bài kiểm tra tích lũy, các dự án, hay các bài 

làm thông thường khác tương tự với những gì đã được bao gồm trong chương trình giảng dạy. Các bài 

thi thẩm định sẽ đo lường kiến thức nội dung tích lũy và kỹ năng có được qua học kỳ hay năm 

học.Trên 100 thầy giáo hiện đang làm việc với đội ngũ nhân viên văn phòng trung ương để phát triển 

các bài thi thẩm định mới cho chu kỳ chấm điểm trong tất cả các giáo trình mà trước có một bài thi 

toàn học khu. Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trực tiếp về chương trình giảng dạy, và sự thấu hiểu 

của các thầy cô giáo của chúng ta thật là vô giá để phát triển các bài thi thẩm định có phẩm chất cao, 

cấu trúc trong giảng dạy, và có kỳ vọng cung cấp những thông tin cần thiết để kịp thời cung cấp hỗ trợ 

cho trường học và học sinh.  Các bài thẩm định đang được cho thi trong mùa xuân này, cùng với việc 



thử nghiệm hệ thống dữ liệu để bảo đảm là các bài thẩm định và công nghệ mới đã sẵn sàng cho năm 

học tới. 

 

Chiến lược thẩm định này bảo đảm là các học sinh thi các bài thi thẩm định trong kỳ chấm điểm có ý 

nghĩa, khắt khe, có cho học sinh và phụ huynh, và gắn chặt chẽ hơn với chu kỳ giảng dạy để cải thiện 

việc học của sinh.  

 

6. Các giáo viên được đưa vào trong kế hoạch này như thế nào? 

Giáo viên giữ một vai trò đáng kể trong việc bảo đảm là các bài thẩm định mới trong chu kỳ chấm 

điểm đã sẵn sàng cho niên học tới. Trên 100 giáo viên hiện đang làm việc với đội ngũ nhân viên văn 

phòng trung ương để phát triển các bài thi thẩm định mới cho chu kỳ chấm điểm trong tất cả các giáo 

trình mà trước đây có một bài thi toàn học khu. Mỗi trường trung học cấp III và đa số các trường trung 

học cấp II được đại diện khắp các đội thẩm định, mà cũng bao gồm cả các giáo viên giáo dục đặc biệt 

và các giáo viên Anh ngữ cho Các Học Sinh Ngoại Quốc. Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trực tiếp 

về chương trình giảng dạy, và sự thấu hiểu của các thầy cô giáo của chúng ta thật là vô giá để phát 

triển các bài thi thẩm định có phẩm chất cao, cấu trúc trong giảng dạy, và có kỳ vọng cung cấp những 

thông tin cần thiết để kịp thời cung cấp hỗ trợ cho trường học và học sinh.  Các bài thẩm định đang 

được cho thi trong mùa xuân này, cùng với việc thử nghiệm hệ thống dữ liệu để bảo đảm là các bài 

thẩm định và công nghệ mới đã sẵn sàng cho năm học tới. 

 

7. Điều này làm tăng thêm thời gian giảng dạy như thế nào? 

Hiện nay, các kỳ thi cuối học kỳ lâu hai tiếng tại trung học cấp III được cho thi trong lịch trình nữa 

ngày (một tuần mỗi học kỳ), trong đó các học sinh thi 2 giờ vào buổi sáng và được cho về nhà vào 

giữa ngày. Kết quả là, các học sinh và giáo viên sẽ lấy lại được trên hai tuần lễ thời gian giảng dạy mà 

lúc trước đã được dùng cho lịch trình thi nữa ngày, để có thêm thời gian ôn tập và làm bù bài kiểm tra. 

 

8. Điều này giúp các giáo viên, học sinh và phụ huynh như thế nào? 

Trong quá khứ, các học sinh thường thi kỳ thi hai tiếng vào cuối học kỳ trong lớp học và không có cơ 

hội để nhận được các ý kiến phản hồi từ giáo viên về thành tích của các em. Các học sinh thường biết 

về thành tích bài thi của các em qua xếp hạng bằng chữ trên phiếu điểm, khi phiếu điểm được phân 

phát. Các giáo viên thường không thể dùng thông tin về bài thi thẩm định bằng những cách khả thi để 

hỗ trợ việc học của học sinh. Các phụ huynh và học sinh thông thường không có cơ hội để xem xét 

thành tích về bài thi, mà không phải làm đơn yêu cầu với nhà trường học và lấy hẹn để xem xét bài thi 

với thầy giáo nhiều tuần sau đó. Với việc cho thi thẩm định kỳ chấm điểm trong một đơn vị giảng dạy, 

giáo viên sẽ có thể dùng những thông tin thẩm định để giúp cho việc giảng dạy ngày kế hay tuần kế, và 

cung cấp cho học sinh phản hồi tức khắc để hỗ trợ việc học của các em. Những ý kiến phản hồi cụ thể 

về các bài thi thẩm định này cũng sẽ được gởi về nhà cho các phụ huynh xem và giúp họ nói chuyện 

dễ dàng hơn với các thầy giáo. 

 

9. Điều này có làm tăng thêm khối công việc cho học sinh hay giáo viên không? 

Những thẩm định hình thành bắt buộc, hằng ba tháng, và thông thường cần có, mà thầy giáo hiện nay 

chấm điểm, đã được xây dựng vào chương trình giảng dạy trong đa số các giáo trình mà có kỳ thi cuối 

học kỳ. Các bài thẩm định trong chu kỳ chấm điểm sẽ không phải là việc phải làm thêm, nhưng là một 

phần của chương trình giảng dạy và chu kỳ giảng dạy. 

 

10. Các học sinh sẽ sẵn sàng cho đại học không? 

Chắc chắn rồi. Điều cơ bản là chiến lược thẩm định này bảo đảm là các học sinh thi các bài thi thẩm 

định trong kỳ chấm điểm có ý nghĩa, khắt khe, có cho học sinh và phụ huynh, và gắn chặt chẽ hơn với 

chu kỳ giảng dạy để cải thiện việc học của sinh. Chiến lược này cũng theo sát với những tập quán hiện 



tại trong chương trình giáo dục cao đẳng, nơi mà các sinh viên đại học phải áp dụng học vấn tích lũy 

qua nhiều cách đo lường như bài thi, bài viết, nghiên cứu và đồ án. 

 

Rất quan trọng để ghi chú là các học sinh lấy nhiều môn thi nhiều giờ, trình độ đại học suốt những năm 

học, bắt đầu từ lớp 3 đến trung học cấp III. Các môn thi trung học cấp III bao gồm các môn thi 

Advanced Placement (AP– Môn Thi ở Trình Độ Cao), International Baccalaureate (IB- Tú Tài Quốc 

Tế); PSAT; SAT; ACT; và ACCUPLACER, ngoài những môn thi khác. Các học sinh cũng sẽ thi 

PARCC hay HSA trong một số trình độ cấp lớp và các môn học chủ yếu. Mỗi phạm vi môn học bài thi 

PARCC mất khoảng bốn tiếng đồng hồ trên hai ngày để thi hành. 

 

Ngoài ra, như các môn thi cuối khóa, các môn thẩm định chu kỳ sẽ tiếp tục đo lường học vấn tích lũy 

của học sinh qua thời gian và phản ảnh những gì các học sinh có thể kinh nghiệm tại đại học và thế 

giới thật. Các môn thẩm định chu kỳ sẽ được hoàn toàn theo sát với đo lường của tiểu bang và quốc 

gia. 

 

11. Nếu MCPS muốn giảm số lượng bài thi cho các học sinh, thì tại sao không loại bỏ các môn thi 

PARCC hay các Thẩm Định Trung Học Cấp III? 

Các chỉ thị liên bang và tiểu bang đòi hỏi là các môn thẩm định theo tiêu chuẩn như các môn thi 

PARCC và HSA tiếp tục cho các mục tiêu kế toán. Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland đã yêu cầu các 

trường học quận kiểm lại các chương trình thẩm định địa phương để tìm cách giảm giờ thi cử và tăng 

giờ giảng dạy. Đối với MCPS, các môn thi 2 tiếng tam cá nguyệt cung cấp cơ hội để giảm gánh năng 

của việc thi cử và có lại trên hai tuần lễ giảng dạy trong niên học. 

 

12. Các trường quận khác có hủy bỏ các môn thi cuối khóa không? 

Có. Vì những quan tâm của các giáo chức, phụ huynh, và học sinh, trường học quận khắp Hoa Kỳ đang 

chuẩn bị giảm số lượng của các bài thẩm định. Bộ giáo dục trường địa phương tại Loudoun County và 

Anne Arundel County đã mới thực hiện việc hủy bỏ các bài thi cuối tam cá nguyệt. Nhiều quận trường 

học khác cung cấp các bài thi cuối khóa do thầy giáo phát họa, không phải là bài thi cuối khóa do trung 

ương phát họa.  

 

Khuynh hướng trong chương trình giáo dục cao hơn cũng phản ảnh một phong trào đang tăng triển về 

các môn thẩm định dựa trên các dự án, các dự án nghiên cứu, hay các thẩm định tích lũy thay thế khác 

mà có nhiều mẫu khác nhau ngoài các bài thi nhiều câu hỏi trắc nghiệm và câu trả lời ngắn. Đây cũng 

trở nên các thực tập thông thường tại các đại học mà các giáo sư phân phát các dự án, các bài nghiên 

cứu, hay các môn thẩm định khác để thay thế cho các môn thi cuối khóa truyền thống. 

 

Cách tiếp cận này theo sát với báo cáo mới nhất Council of the Great City Schools report, Student 

Testing in America's Great City Schools: An Inventory and Preliminary Analysis, và đề nghị của chính 

phủ Obama để giảm số lượng các bài thi tiểu bang và địa phương. Kế Hoạch Hành Động của Chính Phủ 

Obama yêu cầu các thẩm định "ít hơn và thông minh hơn" mà là đáng để thi, có phẩm chất cao, giờ giới 

hạn, đo lường công bằng, thật rõ ràng cho học sinh và phụ huynh, chỉ là một trong nhiều cách đo lường, 

và kết chặt với học tập tiến triển. Thống đốc Maryland triệu tập một nhóm làm việc để kiểm lại các 

chương trình thẩm định tiểu bang và địa phương với mục đích tăng giờ giảng dạy và giảm số lượng bài 

thi của học sinh. 

 


