
6 Điều Cần Biết về Tiến Bộ Học Tập  
 

Tiến bộ học tập là gì? 
Tiến bộ học tập là việc so sánh thành tích học tập của cá nhân một học sinh từ năm này sang 

năm khác, được tính tổng cộng ở cấp tiểu học và trung học cấp hai cho từng nhóm học sinh riêng 

biệt. Dữ liệu này được tính riêng cho môn văn khoa Anh ngữ (English language arts, ELA) và 

toán. 

Tại sao tiến bộ học tập lại quan trọng? 
Để có thể tốt nghiệp trung học và sẵn sàng làm việc, mỗi học sinh phải có tiến bộ hàng năm 

trong việc đạt được các yêu cầu của tiểu bang. Thông tin về tiến bộ học tập giúp các trường tiểu 

học và trung học cấp hai đáp ứng nhu cầu của học sinh để giúp học sinh đó duy trì tiến độ tốt 

nghiệp trung học.  

Tại sao tiểu bang Maine lại theo dõi dữ liệu về tiến bộ học tập? 
Đạo Luật Mọi Học Sinh Đều Thành Công (Every Student Succeeds Act, ESSA) của liên bang quy 

định mỗi tiểu bang phải có một hệ thống đánh giá trách nhiệm giáo dục, trong đó sự tiến bộ học 

tập được xem là yếu tố đánh giá sự tiến bộ và thành công của trường. 

Dữ liệu được lấy từ nguồn nào? 
Dữ liệu về tiến bộ học tập được thu thập từ các Kỳ Thẩm Định Học Tập của Tiểu Bang Maine 

(Maine Education Assessments, MEA). Đối với lớp ba đến lớp tám, dữ liệu này được lấy từ các 

kỳ thẩm định eMPowerME cho môn toán và văn khoa Anh ngữ (ELA). Tiến bộ học tập không 

được tính toán ở cấp trung học.  

Mục tiêu thành công của tiểu bang Maine là gì? 
Mỗi học sinh theo học cùng một trường tiểu học hoặc trung học cấp hai trong hai năm liên tiếp 

sẽ được tính vào trong điểm đánh giá tiến bộ. Điểm số này là dữ liệu so sánh năm này với năm 

trước, được tính tổng gộp và chia trung bình cho sĩ số học sinh. Điểm tổng gộp 100 cho biết mức 

tiến bộ hàng năm dự kiến. Mức tiến bộ được tính cho cả môn ELA và toán đối với tất cả các 

nhóm học sinh riêng biệt hội đủ điều kiện. 

Dữ liệu này sẽ được ghi trong phiếu báo cáo thành tích của trường như thế nào? 
Toàn thể trường tiểu học hoặc trung học cấp hai sẽ được đánh giá thành tích môn ELA/ngữ văn 

và toán dựa trên việc từng nhóm học sinh đạt yêu cầu của tiểu bang về tiến bộ học tập như thế 

nào. 


