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Quang Anh 20:37 19/02/2017

GIÁO DỤC

Hà Nội xóa cơ chế đầu tư
trường ‘chất lượng cao'

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng những
trường “chất lượng cao” ở Hà Nội đào tạo không theo tiêu chuẩn
Việt Nam hay quốc tế.

Ngày 18/2, trao đổi với các văn nghệ sĩ thủ đô về định hướng đầu tư
cho giáo dục, ông Nguyễn Đức Chung đánh giá trong năm 2016, Hà Nội
có rất nhiều cơ chế để nâng cao chất lượng ngành này.

Theo ông Chung, thành phố đã mạnh dạn xóa việc đầu tư cho những
trường được gọi là “chất lượng cao” của Hà Nội.

“Những trường này chẳng theo tiêu chuẩn Việt Nam, chẳng theo tiêu
chuẩn Asian, chẳng theo tiêu chuẩn quốc tế, mà do nhóm người yêu
cầu thành phố hỗ trợ tiền. Sau khi hết hỗ trợ, học sinh cũng chuyển đi
hết”, người đứng đầu chính quyền thủ đô thông tin và cho rằng một
trường chất lượng phải thể hiện qua việc đào tạo được nhiều người
giỏi.

"Đây là yếu tố quyết định tới việc đông hay vắng học sinh chứ không
phải vấn đề tiền. HĐND thành phố đã thông qua việc xóa cơ chế đầu
tư này", Chủ tịch Hà Nội nói.

Nói về bất cập trong chất lượng giáo dục, ông Chung nêu mỗi năm Hà
Nội có khoảng 60.000 học sinh tốt nghiệp THPT và ra nước ngoài học

Ha Noi xoa truong chat luong cao anh 1

Ông Nguyễn Đức Chung phát biểu trong hội nghị. Ảnh: Quang Anh.
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Chủ tịch Hà Nội nói về xóa đầu tư trường 'chất lượng cao' Theo ông Nguyễn Đức Chung,
thành phố đã mạnh dạn xóa việc đầu tư cho những trường được gọi là “chất lượng cao” của
Hà Nội.

tiếp.

“Tiêu chuẩn tú tài ở Việt Nam chẳng đạt tiêu chuẩn tú tài gì, nên các
cháu sang nước ngoài phải học thêm 2 năm nữa, chi phí khoảng 240
triệu đồng”, ông Chung dẫn chứng.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông mong muốn thời gian tới ngành
giáo dục thủ đô kết nối các giáo trình nước ngoài, ví dụ như
Cambridge (Anh), dạy song song chương trình này từ lớp 10.

Theo đó, học sinh THPT vẫn theo chương trình đào tạo của Việt Nam
nhưng em nào muốn đạt tú tài quốc tế phải học thêm một số môn và
có thể học ngoài giờ, miễn là thi được chứng chỉ và đạt tiêu chuẩn
quốc tế, trong đó có điểm Tiếng Anh.

Nếu hoàn thành các chương trình này, học sinh Hà Nội ra nước ngoài
mới theo được ngay - ông Chung nói và cho biết nếu ngành giáo dục
làm được như định hướng sẽ giúp tiết kiệm tiền cho nhiều gia đình có
học sinh du học.
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 Hà Nội xóa trường chất lượng cao Trường chất lượng cao Hà Nội bỏ trường chất lượng cao 

Lễ khai giảng tại ngôi trường chất lượng cao ở Hà Nội
Sáng 5/9, trường liên cấp Vinschool tổ chức lễ khai giảng năm học
mới 2016 - 2017 tại Hà Nội. Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam
đến dự và phát biểu ý kiến.

Bài liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đề xuất bỏ 'phao cứu sinh' trong xét tốt
nghiệp THPT
07:24 31/08/2020   TUYỂN SINH 2020

Nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc không cần dùng kết quả
học bạ để tính điểm tốt nghiệp cho học sinh THPT.

5 nguyên tắc dạy con của người Nhật
07:04 31/08/2020   GIÁO DỤC

Người Nhật quan niệm rằng cha mẹ phải là tấm gương sáng cho
con và mọi đứa trẻ đều được đối xử công bằng, bình đẳng.

Điểm chuẩn dự kiến của 6 trường đại học
06:43 31/08/2020   TUYỂN SINH 2020

Dựa trên phổ điểm, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, một số
đại học đưa ra mức điểm trúng tuyển dự kiến.

Hơn 31.000 thí sinh bỏ thi đánh giá năng
lực
19:08 30/08/2020   TUYỂN SINH 2020

Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, thống kê từ 4 cụm thi trong sáng
30/8 cho thấy hơn 31.000 thí sinh bỏ thi đánh giá năng lực đợt
một.
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XEM NHIỀU

XEM THÊM

Câu đố ai là kẻ trộm trên du thuyền?
19:00 30/08/2020   TƯ VẤN

Một trong 3 nghi phạm đã đánh cắp số trang sức của hành
khách trên du thuyền. Bạn có thể tìm ra không?

Nghị lực của nữ sinh đạt hai điểm 10 kỳ
thi tốt nghiệp
14:59 30/08/2020   TUYỂN SINH 2020

Dù gặp nhiều biến cố trong cuộc sống, Nguyễn Linh Nhi (trường
THPT Phan Bội Châu, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) vẫn nỗ
lực vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập.

2 sinh viên Trung Quốc được khen
thưởng vì nỗ lực cứu người
14:36 30/08/2020   GIÁO DỤC

Dù không thành công trong việc cứu người bị đột quỵ, 2 sinh
viên Đại học Y học Cổ truyền Thành Đô, Trung Quốc, được nhà
trường khen thưởng.

Zimbabwe cấm trường học đuổi nữ sinh
mang thai
14:20 30/08/2020   GIÁO DỤC

Tổng thống Zimbabwe thông qua dự luật cấm các trường đuổi
học nữ sinh mang thai. Học sinh được nợ tiền học phí để tiếp
tục đến trường.
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