Bỏ điểm sàn đại học, thi tốt nghiệp 4 môn

Thứ hai, 24 Tháng 2 2014 19:49 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 26 Tháng 2 2014 07:47

Kỳ thi tốt nghiệp năm nay sẽ diễn ra từ ngày 2-4/6. Ngoài 2 môn bắt
buộc, Địa lý, Sinh học và Ngoại ngữ nằm trong số 6 môn tự chọn.
Thay vì thi 6 môn như các năm trước (gồm 3 môn bắt buộc), năm nay thí sinh cả nước sẽ chỉ
làm bài thi 4 môn, trong đó Toán và Ngữ văn là môn bắt buộc, còn Ngoại ngữ là môn tự chọn
cùng với Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Bộ GD&ĐT sẽ kết hợp kết quả học tập và rèn luyện của học sinh ở lớp 12 với kết quả 4 môn thi
để công nhận và xếp loại tốt nghiệp (trọng số đánh giá là 50% - 50%), chứ không dựa hoàn
toàn vào kết quả thi tốt nghiệp để đánh giá, xếp loại như mọi năm.

Cách thức thi về cơ bản không có thay đổi so với các năm trước, tức là thi tự luận đối với môn
Toán, Ngữ văn và Lịch sử, trắc nghiệm đối với các môn còn lại. Riêng Ngoại ngữ, ngoài phần
trắc nghiệm, bài thi năm nay sẽ có thêm phần viết luận với thời gian thi không thay đổi (60
phút).

Mỗi một học sinh sẽ có một số báo danh duy nhất trong suốt kỳ thi, phòng thi sẽ xếp theo môn
và trong mỗi ca thi chỉ có duy nhất một môn thi. Lịch thi trong 2 ngày được Bộ dự kiến cụ thể
như sau: Ngày thứ nhất thi Ngữ văn và Hóa học vào buổi sáng, Vật lý và Lịch sử vào buổi
chiều. Ngày thứ hai thi Toán và Ngoại ngữ vào buổi sáng, Sinh học và Địa lý vào buổi chiều.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, thí
sinh sẽ có 75 phút để chuyển đổi ca thi. Sắp xếp các môn trong một buổi như trên nhằm giảm
thiểu việc học sinh sẽ thi 2 môn trong cùng một buổi.

Phương án miễn thi tốt nghiệp 20% cũng được Bộ Giáo dục hủy bỏ sau một thời gian đưa ra lấy
ý kiến dư luận.

1/4

Bỏ điểm sàn đại học, thi tốt nghiệp 4 môn

Thứ hai, 24 Tháng 2 2014 19:49 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 26 Tháng 2 2014 07:47

Liên quan đến công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014, các trường thi riêng có thể kết hợp sử
dụng kết quả kỳ thi chung để tuyển sinh. Một hội đồng tư vấn sẽ giúp Bộ Giáo dục xác định các
tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào, thay thế các tiêu chí đơn nhất là điểm sàn như những năm
trước đây. Về phương án này, Bộ sẽ lắng nghe dư luận về các tiêu chí, sau đó sẽ có kết luận
chính thức. Năm 2013 - 2014, Bộ đã lập diễn đàn lắng nghe ý kiến các thầy cô giáo và có
phương án tốt nhất. Năm nay, Bộ vẫn duy trì cách làm này, hội đồng cố vấn cho Bộ trưởng sẽ
bàn bạc, sau đó có kết luận cuối cùng.

Ngày 24/2, Bộ Giáo dụcH.H
chốt phương án đổi mới thi tốt nghiệp năm 2014. Ảnh:

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo, Thủ tướng đồng ý với phương án thi tốt
nghiệp 4 môn và bỏ chủ trương miễn thi tốt nghiệp 20% mà Bộ GD&ĐT báo cáo tại cuộc họp
hôm 17/2.

Báo cáo Thủ tướng về phương án thi và công nhận tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT đề xuất, năm
2014 rút số môn thi tốt nghiệp từ 6 xuống còn 4 môn. Cụ thể, Toán và Ngữ văn là môn bắt buộc,
còn Ngoại ngữ là môn tự chọn cùng với Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học và Sinh học. Đồng thời,
Bộ cũng đề nghị bỏ việc miễn thi cho 20% học sinh THPT như từng đề xuất.

Ba ngày sau, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo, Thủ tướng đồng ý với phương án thi
tốt nghiệp 4 môn và bỏ chủ trương miễn thi tốt nghiệp 20%.

Trước năm 2001, các kỳ thi tốt nghiệp THPT đều chỉ có 4 môn. Từ năm 2001, Bộ GD&ĐT
quyết định nâng số môn thi lên 6, trong đó 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 3
môn còn lại được Bộ công bố 2 tháng trước kỳ thi. Số ngày thi theo đó cũng được nâng lên từ 2
ngày (thi 4 môn) lên 3 ngày (thi 6 môn).
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Việc trở lại thi tốt nghiệp 4 môn được nhiều ý kiến đồng tình của các nhà nghiên cứu giáo dục,
phụ huynh, học sinh. Tuy nhiên, không ít người cũng lo lắng học sinh chỉ tập trung vào 4 môn
mà lơ là Lịch sử, Địa lý...

Lịch thi tốt nghiệp 2014

Dự kiến 8 môn thi sẽ được diễn ra trong 2 ngày 2/6 và 3/6.

Ngày 2/6:

Buổi sáng: Văn (bắt buộc), Hóa học

Buổi chiều: Vật lý, Lịch sử

Ngày 3/6:

Buổi sáng: Toán (bắt buộc), Ngoại ngữ

Buổi chiều: Sinh học, Địa lý

Điểm sàn đại học

là mức điểm xét tuyển tối thiểu được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra để các trư

Hoàng Thùy
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