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ĐIỂM TIN GIÁO DỤC TRONG TUẦN

Về chương trình thực nghiệm trong CTMH giáo dục phổ thông
Chiều 3-5, Bộ GDĐT công bố kết quả thực nghiệm và khảo sát ý kiến giáo viên,
cán bộ quản lý về dự thảo các chương trình (CT) môn học, hoạt động giáo dục
trong CT giáo dục phổ thông (GDPT) mới. Đây là lần đầu tiên, việc thực nghiệm
CT GDPT được thực hiện. Kết quả dạy thực nghiệm, GS Nguyễn Minh Thuyết cho
biết giáo viên và cán bộ quản lý các trường tham gia thực nghiệm đều đánh giá cao
ưu điểm và triển vọng của CT GDPT mới. Trên cơ sở kết quả của hơn 6.200 tiết
học thực nghiệm, Ban phát triển CT khẳng định tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện
chương trình.
Báo Nhân dân: Thực nghiệm chương trình giáo dục phổ thông mới: Nhiều ưu
điểm và triển vọng
Bộ GD&ĐT xếp hạng cao về chỉ số cải cách hành chính
Sáng 2/5, tại Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức
Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các bộ, ngành
và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ
hành chính năm 2017. Theo đó, kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của
các bộ, ngành được chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất, đạt kết quả từ 80 điểm trở
lên, bao gồm 12 bộ, trong đó có Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Báo Giáo dục và Thời đại: Bộ GD&ĐT xếp hạng cao về chỉ số cải cách hành
chính
Một số vấn đề địa phương
1. Quảng Ngãi: Rủ nhau tắm biển, 2 học sinh tử vong - sự việc xảy ra ngày
01-5, 5 học sinh rủ nhau tắm tắm tại bãi biển xã Phổ Vinh (huyện Đức Phổ, Quảng
Ngãi) và bị sóng cuốn ra xa khiến 2 em tử vong. Nạn nhân là em N.V.Đ.H. (14
tuổi) và em L.V.N. (13 tuổi, đều học sinh trường THCS xã Phổ Cường, huyện Đức
Phổ).
Người lao động: Quảng Ngãi: Rủ nhau tắm biển, 2 học sinh tử vong

2. Sơn La: Phụ huynh trường nghèo "chóng mặt" với các khoản phí vô
lý: Phụ huynh điểm trường Nông - Tin thuộc trường tiểu học Tú Nang (xã Tú
Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) phản ánh nhiều năm qua phải đóng các
khoản thu phí vô lý với danh nghĩa "tự nguyện" hay "thỏa thuận".

Dân Việt: Sơn La: Phụ huynh trường nghèo "chóng mặt" với các khoản phí vô lý
3. Sơn La: Xót xa cảnh băng rừng già đến trường của những đứa trẻ
Làng Sáng: Trên đầu nước trút xuống, dưới đất hơi lạnh bốc lên, thêm rết, rắn hổ
mang rình rập... những đứa trẻ Làng Sáng ngày ngày lội bộ 5-6 tiếng đồng hồ đi
tìm con chữ...PV Tuổi trẻ phản ánh và ghi loạt hình ảnh về chặng đường đi
học gian nan của những đứa trẻ bản Làng Sáng.
Báo Tuổi trẻ: Xót xa cảnh băng rừng già đến trường của những đứa trẻ Làng
Sáng
4. Hà Nội: Tràn lan cơ sở, nhóm lớp mầm non 'chui': Tháng 4/2018, Đoàn
giám sát của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã có đợt kiểm tra, giám sát các cơ sở
giáo dục mầm non tại Hà Nội. Nhiều vấn đề bị phát hiện như: nhiều cơ sở, nhóm
lớp chưa được cấp phép vẫn hoạt động, nhiều phòng học chật hẹp, có nơi bữa ăn
của trẻ chỉ từ 12-15.000 đồng/ngày không đảm bảo dinh dưỡng.
Báo Tiền phong: Hà Nội: Tràn lan cơ sở, nhóm lớp mầm non 'chui'
5. Hà Nội: Quy định về tuyển sinh đầu cấp đang gây khó khăn cho học
sinh: Đại biểu Quốc hội và Hiệu trưởng một số trường tư thục cho rằng: Việc quy
định thời gian tuyển sinh trường công lập và tư thục tại Hà Nội cùng một thời
điểm là gây khó khăn cho trường tư thục và gây cả khó khăn cho chính học sinh
và phụ huynh.
Báo Dân trí: Hà Nội: Trường ngoài công lập “đau đầu” với tuyển sinh đầu cấp

VOV.VN: Một số hiệu trưởng muốn thay đổi phương án thi vào lớp 10 của Hà Nội
Báo Tiền phong: Tranh luận nóng phương án thi vào lớp 10 của Hà Nội

Infonet: Hà Nội: Quy định về tuyển sinh đầu cấp đang gây khó khăn cho học sinh
6. Hà Nội: Cô giáo đánh bầm tím cánh tay học sinh: Một học sinh lớp 1
Trường Tiểu học Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm (Hà Nội) bị giáo viên chủ nhiệm đánh
bầm tím tay và bả vai. Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm Hoàng Việt Cường
cho biết, đã chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Kiêu Kỵ xác minh, làm rõ sự
việc; sau khi có kết quả phải báo cáo Phòng bằng văn bản. Nếu cá nhân nào có sai
phạm nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc.
Báo Tin tức: Vụ học sinh lớp 1 bị giáo viên đánh ở Hà Nội: Không phải lần đầu
cô giáo này dùng bạo lực

7. Hậu Giang: Xác minh việc cô giáo mắng học sinh là 'đồ quỷ', không
cho ra ngoài đi vệ sinh: Lãnh đạo Phòng GD-ĐT thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang)
khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ cô giáo mắng học sinh là 'quỷ quái, đồ quỷ', không
cho học sinh ra ngoài đi vệ sinh.
VTC.VN: Xác minh việc cô giáo mắng học sinh là 'đồ quỷ', không cho ra
ngoài đi vệ sinh
8. Quảng Ngãi: Thót tim cảnh học sinh miền núi dùng bè vượt sông để
đến trường: Nhiều năm qua, hơn 80 học sinh tiểu học và THCS xã Sơn Bao,
huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) ngày ngày phải đến trường bằng ghe và chiếc bè tre
mục nát. Nhiều em học sinh còn mạo hiểm bơi qua sông Rin, sông Tang khi dòng
nước đang chảy xiết.
Lao động: Thót tim cảnh học sinh miền núi dùng bè vượt sông để đến
trường
9. Nghệ An: Nhiều sai phạm tại trường mầm non cho trẻ ăn miến trắng
luộc: UBND huyện Con Cuông (Nghệ An) kết luận Trường mầm non Thạch Ngàn
có nhiều sai phạm về tài chính, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Báo Nghệ An: Nhiều sai phạm tại trường mầm non cho trẻ ăn miến trắng
luộc
10. Cần Thơ: Người nặng lòng với học sinh nghèo: Ông Nguyễn Văn
Dần (70 tuổi, ngụ P.Long Hưng, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) đã hiến đất xây trường,
trao hàng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.
Thanh niên: Chuyện tử tế: Người nặng lòng với học sinh nghèo
Phối hợp truyền thông
Các thông tin phản ánh từ giáo dục địa phương, Trung tâm kính gửi các địa
phương xem xét, xử lý.
Trung tâm Truyền thông đề xuất các Sở chia sẻ và thông tin về chương trình thực
nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông, thông tin về công tác chuẩn bị cho
kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.
Tuần tới, Văn phòng Bộ sẽ tổ chức Hội nghị công tác văn phòng các Sở GD&ĐT.
Hiện công tác chuẩn bị cho Hội nghị đã đang được hoàn tất. Trung tâm TTGD đã
nhận được 40 báo cáo công tác truyền thông từ các Sở. Kính đề nghị các Sở tiếp
tục hoàn thiện báo cáo và gửi về Trung tâm để tổng hợp.

