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Chương trình thực nghiệm trong chương trình môn học giáo dục phổ thông

Loạt báo lớn trong tuần đăng tải phỏng vấn GS Nguyễn Minh Thuyết về chương 
trình thực nghiệm. Trong tuần Trung tâm TTGD đã chủ động phối hợp với 
VTV1 sản xuất 2 phóng sự về vấn đề này tại chương trình Thời sự VTV1 và 
chương trình 90 phút để hiểu. 

Báo Thanh niên: Thấy gì qua thực nghiệm chương trình môn học mới

Vietnamnet: Có gì sau 1 tháng thực nghiệm chương trình phổ thông mới

Dân trí: Thất bại hay thành công khi thực nghiệm chương trình đều có ích

Tuổi trẻ: Thực nghiệm chương trình phổ thông mới không thất bại

Tiền phong: Chương trình giáo dục phổ thông mới đừng bắt giáo viên dạy 60 học 
sinh/lớp

Trên 925.000 thí sinh đăng ký thi THPT quốc gia 2018

Số liệu được Bộ GD-ĐT công bố vào sáng 27-4 tại cuộc họp báo về công tác 
chuẩn bị thi THPT quốc gia năm 2018. Cuộc họp báo đã thu hút hàng trăm 
phóng viên các báo đài đến đưa thông tin. 
Trong số 925.964 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia, có 868.980 thí sinh 
đang là học sinh lớp 12, tăng gần 7% so với năm 2017. Theo bà Nguyễn Thị 
Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học, thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất 
là 50 nguyện vọng. Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, 
Bộ GD-ĐT, cho biết cũng như năm 2017, đa số thí sinh vẫn sử dụng các khối 
thi truyền thống để xét tuyển. Chủ trương trong xét tuyển ngành sư phạm nhằm 
nâng chất lượng đào tạo sư phạm cũng có những tác động thể hiện ở số liệu 
đăng ký dự thi.  Cụ thể, tổng số nguyện vọng vào sư phạm giảm 29%, riêng 
nguyện vọng 1 vào sư phạm giảm 27% so với năm 2017.

Báo Tuổi trẻ: Trên 925.000 thí sinh đăng ký thi THPT quốc gia 2018

ĐIỂM TIN GIÁO DỤC TRONG TUẦN

https://thanhnien.vn/giao-duc/thay-gi-qua-thuc-nghiem-chuong-trinh-mon-hoc-moi-955409.html
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/co-gi-sau-1-thang-thuc-nghiem-chuong-trinh-pho-thong-moi-445164.html
http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/that-bai-hay-thanh-cong-khi-thuc-nghiem-chuong-trinh-deu-co-ich-20180423101954688.htm
https://tuoitre.vn/thuc-nghiem-chuong-trinh-pho-thong-moi-khong-that-bai-20180423073824517.htm
https://www.tienphong.vn/giao-duc/chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-dung-bat-giao-vien-day-60-hslop-1264978.tpo
https://www.tienphong.vn/giao-duc/chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-dung-bat-giao-vien-day-60-hslop-1264978.tpo
https://tuoitre.vn/thi-sinh.html
https://tuoitre.vn/thi-thpt-quoc-gia.html
https://tuoitre.vn/tren-925-000-thi-sinh-dang-ky-thi-thpt-quoc-gia-2018-2018042710122139.htm


Cảnh báo sinh viên về “Hội Thánh Đức Chúa Trời”

Chia sẻ với VietNamNet, ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo 
dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT), Bộ đã phối hợp với 
Cục An ninh Chính trị nội bộ A83 (Bộ Công an) để triển khai nắm bắt các thông 
tin liên quan và cảnh báo sinh viên về việc bị lôi kéo vào "Hội Thánh Đức Chúa 
Trời. Bộ GD&ĐT sẽ chủ động trong thời gian tới để hoạt động hiệu quả hơn và 
nắm bắt thông tin liên quan để có biện pháp chỉ đạo xử lý.

Báo Vietnamnet: Cảnh báo sinh viên về hội thánh đức thánh đức chúa trời

Một số vấn đề giáo dục địa phương
1. Lớp học tình thường miền sông nước An Giang. 23 năm qua có một 

lớp học tình thương tại tỉnh An Giang, nơi dạy chữ, phép tính và cả những bài 
học lễ nghĩa cho hàng trăm trẻ mồ côi, nghèo khó không đến trường ở vùng 
sông nước.

VTV.vn: Lớp học tình thường miền sông nước An Giang 

2. Khi những người thầy thay đổi vì học trò. Những thông tin về giáo 
viên lên lớp không giảng bài, giáo viên bạo hành học sinh thời gian qua khiến 
không ít người lo ngại về sự xuống cấp của một bộ phận người làm thầy. Nhưng 
ngoài những "con sâu làm rầu nồi canh" ấy, vẫn có những người giáo viên vẫn 
đang nỗ lực mỗi ngày để tạo ra môi trường giáo dục hứng khởi cho học sinh. 

VTV.vn: Khi những người thầy thay đổi vì học trò

3. Quảng Ninh: Cháu bé 20 tháng tuổi nghi bị chấn thương sọ não khi 
ở trường, Công an vào cuộc

Liên quan đến vụ cháu bé 20 tháng tuổi nghi bị chấn thương não phải nhập 
viện khi đang ở một cơ sở mầm non tư thục, Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh 
Quảng Ninh) cho biết, mặc dù chưa nhận được đơn thư từ phía gia đình nạn 
nhân nhưng do tính chất phức tạp của vụ việc nên đã vào cuộc kiểm tra và xác 
minh.

Dân trí: Quảng Ninh: Cháu bé 20 tháng tuổi nghi bị chấn thương sọ não khi ở 
trường, Công an vào cuộc

4. Cô giáo dạy Toán nghi bị nam đồng nghiệp sát hại giữa đường ở Sài 
Gòn

Cô giáo dạy Toán tại Trường THPT Võ Thị Sáu đang chạy xe máy trên đường 
thì bất ngờ bị một nam đồng nghiệp ép xe, dùng hung khí sát hại.

NewZing.vn: Cô giáo dạy Toán nghi bị nam đồng nghiệp sát hại giữa đường ở 
Sài Gòn

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/guong-mat-tre/canh-bao-sinh-vien-ve-hoi-thanh-duc-chua-troi-445373.html
http://vtv.vn/video/lop-hoc-tinh-thuong-mien-song-nuoc-an-giang-294841.htm
http://vtv.vn/giao-duc/khi-nhung-nguoi-thay-thay-doi-vi-hoc-tro-20180423183851541.htm
http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/chau-be-20-thang-tuoi-nghi-bi-chan-thuong-so-nao-khi-o-truong-cong-an-vao-cuoc-20180423084819486.htm
http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/chau-be-20-thang-tuoi-nghi-bi-chan-thuong-so-nao-khi-o-truong-cong-an-vao-cuoc-20180423084819486.htm
https://news.zing.vn/co-giao-day-toan-nghi-bi-nam-dong-nghiep-sat-hai-giua-duong-o-sai-gon-post836689.html
https://news.zing.vn/co-giao-day-toan-nghi-bi-nam-dong-nghiep-sat-hai-giua-duong-o-sai-gon-post836689.html


5. Nhà vệ sinh trường học: 'Nếu trong đó quá 10 giây là ngất'

Báo Tiền phong phản ánh: Nhà vệ sinh bốc mùi khai, hôi thối, không điện, 
không nước, không cửa ra vào là tình trạng chung ở đa số các trường học tại 
Thái Bình, Hà Nội.

Báo Tiền phong: Nhà vệ sinh trường học: 'Nếu trong đó quá 10 giây là ngất'

6. TPHCM: Cô giáo dọa phạt học sinh “ngậm dép” bị hạ bậc thi đua

Có hành vi phản sư phạm khi dọa phạt học sinh "ngậm dép", cô giáo dạy tiếng 
Anh tại Trường tiểu học Sông Lô (Phú Nhuận, TPHCM) bị xử lý với hình thức 
hạ bậc thi đua. Đó là chia sẻ của phòng GD Phú Nhuận và trường tiểu học Sông 
Lô, tp HCM. 

Báo Dân trí: Cô giáo dọa phạt học sinh “ngậm dép” bị hạ bậc thi đua

7. Buộc thôi việc thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh còn quay clip

Ngày 23-4, lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 
Dương cho biết đơn vị này vừa có quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối giáo 
viên Trần Văn Tiên (27 tuổi, quê Đăk Lăk), dạy môn tiếng Anh của Trường tiểu 
học và trung học cơ sở Tam Lập, huyện Phú Giáo bị tố sàm sỡ nhiều học sinh.

Báo Tuổi trẻ: Buộc thôi việc thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh còn quay clip

Phối hợp truyền thông

Các thông tin xung quanh kỳ thi THPT quốc gia, xét tuyển ĐH, CĐ 2018 
đã được Văn phòng Bộ (Trung tâm Truyền thông Giáo dục) phối hợp với cục 
Quản lý chất lượng và vụ Giáo dục Đại học cung cấp đến phóng viên báo đài. 
Dự báo vấn đề này sẽ được đăng tải rộng khắp trên các báo lớn trong những 
ngày nghỉ lễ. 

Trong thời gian tới, kính đề nghị các địa phương tích cực vào cuộc truyền 
thông công tác ôn tập, chuẩn bị kỳ thi, sẵn sàng cho kỳ thi. Các thông tin cần 
lan rộng có thể phối hợp với Trung tâm TTGD để gửi đến các báo. 

https://www.tienphong.vn/giao-duc/nha-ve-sinh-truong-hoc-neu-trong-do-qua-10-giay-la-ngat-1265126.tpo
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https://tuoitre.vn/buoc-thoi-viec.html
https://tuoitre.vn/buoc-thoi-viec-thay-giao-bi-to-sam-so-nu-sinh-con-quay-clip-20180423123918964.htm

