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Mô hình tiến bộ là gì?

Mô hình Tiến bộ là một cách đo lường quá trình tăng dần điểm đánh giá của học sinh hàng năm dựa trên điểm 
đánh giá toàn tiểu bang của các em trong môn Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tiếng Anh (ELA) và toán. Tiến bộ khác với 
thành tích. Thành tích — chẳng hạn như điểm số của một bài đánh giá — cho chúng ta thấy mức độ hiểu biết của 
học sinh tại thời điểm đánh giá. Sự tiến bộ cho chúng ta thấy điểm số của học sinh đã tăng bao nhiêu từ cấp lớp 
này sang cấp lớp khác. Trong hệ thống trách nhiệm giải trình, tiến bộ tổng hợp của học sinh cho thấy bức tranh về 
tiến bộ trung bình của học sinh tại một trường học, cơ quan giáo dục địa phương hoặc nhóm học sinh.

Tại sao California lại phát triển một mô hình tiến bộ?

Nhìn vào sự tiến bộ của học sinh, các học khu và trường học có thể thấy được điểm đánh giá của học sinh có tăng 
nhiều như mong đợi từ năm này sang năm khác hay không và những lĩnh vực cần cải thiện là gì. Dữ liệu tiến bộ 
cũng giúp các học khu và trường học biết được nhóm học sinh nào mức tiến bộ cao hơn, tương tự hoặc thấp hơn 
mức tiến bộ của nhóm khác. Tiến bộ của học sinh là một phần thông tin nữa mà giáo viên và các nhà giáo dục khác 
có thể sử dụng để đảm bảo rằng tất cả học sinh đều thành công tại trường học. Với mô hình tiến bộ này, California 
cùng với 48 tiểu bang khác cũng sử dụng điểm số tăng để đo lường việc học của học sinh.

Điểm phát triển được tính cho những cấp lớp nào?

Kết quả kiểm tra toàn tiểu bang có sẵn cho lớp ba đến lớp tám và lớp mười một. Bởi vì cần phải có kết quả kiểm tra của 
các năm liên tiếp để tính điểm số tăng nên chỉ tính được điểm số này cho lớp bốn đến lớp tám. Lớp ba và lớp mười một 
sẽ không tính được điểm số tăng vì không có điểm kiểm tra năm trước.

Mô hình tiến bộ tính toán điểm số tăng lên như thế nào?
Bước đầu tiên để tính điểm số tăng lên của học sinh là xác định điểm kiểm tra dự kiến của học sinh. Điểm kiểm tra dự 
kiến được xác định bằng cách xem xét những học sinh có điểm kiểm tra tương tự ở cấp lớp trước và sau đó đánh giá 
điểm kiểm tra tiêu biểu của họ trong năm hiện tại. Khi xác định được điểm kiểm tra dự kiến cho mỗi học sinh, sự khác 
biệt giữa điểm kiểm tra dự kiến của học sinh và điểm kiểm tra thực tế của các em sẽ được so sánh để tính điểm tiến 
bộ của cá nhân đó.
Các điểm cá nhân này được tính trung bình cho học sinh ở cấp học khu, trường học và nhóm học sinh, sử dụng trung 
bình đơn — khi có nhiều học sinh, hoặc trung bình trọng số - khi có số lượng nhỏ học sinh.

Khi nào điểm tiến bộ sẽ được công bố?

Do những thay đổi về hướng dẫn và đánh giá do COVID-19 gây ra trong hai năm qua, điểm phát triển công bố năm 
2021 sẽ được tính toán dựa trên dữ liệu lịch sử và không thể thực hiện được. Điểm tiến bộ sẽ được tính toán và công 
bố lại vào năm 2024, sau khi có điểm kiểm tra ba năm liên tiếp.

Làm thế nào tôi có thể tìm hiểu về việc học tập của học sinh?

Phụ huynh nên truy cập Bảng Điểm Học sinh của con mình để biết thông tin về thành tích hiện 
tại của con trong các kỳ thi đánh giá toàn tiểu bang. Phụ huynh cũng có thể liên hệ với giáo 
viên để thảo luận về bài vở trên lớp, điểm số và các thước đo thành tích khác của học sinh.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web Mô hình Phát triển của Bộ Giáo dục California 
tại https://www.cde.ca.gov/ta/ac/acctgrowthmod.asp. Tháng 9/2021
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