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Trường tiểu học Sài Sơn B: Học sinh viết bậy vào bài
kiểm tra, coi thường giáo viên

Thứ tư, 16/12/2020, 13:07

Ngoài dấu hiệu “mất gốc” kiến thức căn bản, học sinh có thái độ coi thường giáo viên khi thoải
mái tô vẽ, “viết bậy” vào bài kiểm tra, vở bài tập như: Đ… biết, sao em phải trả lời cô?,….

Viết bậy vào bài kiểm tra, vở bài tập

Phản ánh tới…, cô N.T.T, giáo viên tại Trường tiểu học Sài Sơn B cho hay, thời gian qua, học lực của học sinh tại
trường xuống mức rất thấp. Cá biệt, một số em còn vò nát bài, viết, vẽ bậy lên kiểm tra và vở bài tập.

Cụ thể, trong quá trình giảng dạy môn Lịch sử và Địa lý của khối lớp 4, cô T. phát hiện nhiều học sinh “hổng”
nặng về kiến thức. “Đối với môn Lịch sử, cả khối lớp 5 rất ít học sinh đạt điểm hoàn thành (trên trung bình). Cá
biệt, tại một lớp 4, qua khảo sát có tới 100% học sinh đạt điểm dưới 5”, cô N.T.T chia sẻ.
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mái
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cho người nghèo tỉnh Cao Bằng
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Bài kiểm tra phản ánh sự “hổng” nặng về kiến thức Địa lý của học sinh

Theo phản ánh của cô T. và ghi nhận thực tế của phóng viên, trong các bài kiểm tra 2 môn Lịch sử và Địa lý của
học sinh lớp 4, lớp 5, nhiều em có dấu hiệu “mất gốc” kiến thức.

Điển hình, bài kiểm tra môn Địa lý của em H. T. H. lớp 4 viết sai khá nhiều lỗi chính tả cơ bản như “rệt vải” (dệt
vải), “chồng lúa” (trồng lúa),…

Không dừng lại ở đó, một số học sinh khác thể hiện sự nhầm lẫn, không phân biệt được các đơn vị đo lường.
Trong bài kiểm tra môn Địa lý của em N. P. Y. N lớp 5, học sinh này viết “Diện tích nước ta dài 3300 km2”.

Điều đáng nói, ở câu hỏi cuối cùng trong bài kiểm tra nói trên, học sinh này còn thể hiện thái độ coi thường, thách
thức giáo viên khi viết: “Tại sao em phải trả lời cô?”

Ngoài các bài kiểm tra, trong vở bài tập của học sinh trường tiểu học Sài Sơn B cũng đầy rẫy các ngôn từ viết rất
“bậy”. Cụ thể, trong vở bài tập của em N.V.T lớp 4, học sinh này viết những từ ngữ như: “không biết”, “đ… biết”,
“không nói”, “cút”,….

Trước tình trạng nói trên, cô N.T.T cho biết đã phản ánh vấn đề này với Ban giám hiệu (BGH) nhà trường. Tuy
nhiên, không những nhận được cảm thông và chỉ đạo khắc phục, BGH lại cho rằng cô N.T.T đang đi ngược với
thông tư hướng dẫn của Bộ giáo dục & Đào tạo.

“Vừa qua, BGH giao cho tôi phải dạy và thực hiện với bản chất lượng quá cao, hơn ½ số học sinh hoàn thành tốt.
Điều này là bất thường so với lực học của học sinh. Cũng qua kiểm tra, tại lớp 4 của trường có duy nhất 01 em
đạt điểm 5, còn lại đều dưới trung bình” – cô T. chia sẻ.
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Ngôn từ “bậy” được thể hiện ngay trong vở bài tập

đến tận cửa

Trực tiếp Phần 2 Tập 17 Hướng dương ngược
nắng 21h30 hôm nay 30/3 trên VTV3

NSUT 21 năm từng cầm trong tay 1.000 cây
vàng tiết lộ: “Nhiều người nói tôi hết thời,
nghèo lắm mới mở nhà hàng”

NS Việt Hương hiếm hoi “thả dáng” với đồ bơi
đầy quyến rũ ở tuổi 45, hạnh phúc bên chồng
và các con

Vừa thanh lý đồ đã báo mất hơn 10 tỷ, CĐM
thắc mắc không biết Ngọc Trinh có kiểm kê
nhầm hay không?

Loạt sao Việt bị trộm 'ghé thăm': Nhật Kim Anh
mất 100 cây vàng, Ngọc Trinh bị cuỗm ngót
nghét 13 tỷ đồng

Tóc Tiên nhắc nhớ lại biến cố năm 23 tuổi:
“Mọi người đâu biết tôi đã trải qua những gì”

Chọn thời điểm thay đổi để thành công' - bí
quyết làm giàu của Chuyên gia Dương Hoa Lê

Jiyeon (T-Ara) khác lạ với tóc ngắn, nhưng
nhìn sao cũng thấy giống Na Ae Kyo của
Penthouse 2

Á hậu Phương Anh khiến fan 'nở nức mũi' khi
tốt nghiệp thủ khoa tại Đại học RMIT
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Bảng đăng ký kết quả đánh giá đối với môn Lịch sử - Địa lý

Sự “thờ ơ” của BGH và trách nhiệm của Phòng giáo dục?

Liên quan tới vấn đề này, PV đã liên hệ làm việc với ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng Phòng giáo dục huyện
Quốc Oai để làm rõ thông tin phản ánh. Theo đó, ông Thắng cho biết, cô N.T.T đã có nhiều lần phản ánh tới
Phòng giáo dục huyện,lãnh đạo phòng cũng đã nắm được vấn đề này.

Tuy nhiên, ông Thắng cho rằng, tất cả vấn đề nói trên nằm ở chỗ giáo viên không nắm được phương pháp, giảng
dạy học sinh sai. Về việc học sinh viết bậy, coi thường giáo viên là do cô giáo dậy không “đến nơi đến chốn” nên
chỉ có 1, 2 học sinh viết “linh tinh”.

“Cô T tự ý khảo sát, cô ấy không nắm được phương pháp dạy. Thế bây giờ cô đọc kỹ hướng dẫn chưa, đi dự giờ
chưa, học hỏi đồng nghiệp chưa?....

Làm gì có chuyện chất lượng, chỉ có 1-2 đứa học sinh cá biệt, cô ấy dạy không đến nơi đến chốn thì học sinh
mới viết linh tinh vào đấy”,ông Thắng khẳng định.

Tuy ông Thắng cho biết, việc hổng kiến thức, viết, vẽ bậy vào bài kiểm tra chỉ là tình trạng cá biệt nhưng theo ghi
nhận của PV, có rất nhiều bài kiểm tra, vở bài tập có dấu hiệu nói trên.

Bên cạnh cách giải thích thiếu hợp lý với thực tế PV ghi nhận, với tình trạng nêu trên, ông Thắng không nêu lên
được trách nhiệm của lãnh đạo ngành giáo dục của huyện. Cùng với đó, các giải pháp để giải quyết tình trạng
trên cũng không được đưa ra.
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Để xác minh, làm rõ vụ việc nói trên, PV đã liên hệ tới BGH Trường Tiểu học Sài Sơn B nhưng chưa nhận được
phản hồi.

Trao đổi với PV về tình trạng học sinh trường tiểu học Sài Sơn B hổng kiến thức cơ bản, thiếu tôn trọng giáo
viên, một chuyên gia văn hóa, giáo dục cho rằng, đây là tình trạng đáng “báo động đỏ”.

“Bên cạnh việc đào tạo, truyền đạt kiến thức các môn học, trách nhiệm của nhà trường còn phải giáo dục nhân
cách, đạo đức cho học sinh. Với việc học sinh bày tỏ thái độ vô lễ với giáo viên, rõ ràng nhà trường đã không xây
dựng được văn hóa học đường.

Tình trạng này cần phải có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng thuộc ngành giáo dục. Đối với các em học
sinh có những hành vi (viết, vẽ bậy vào bài kiểm tra, vở bài tập) thể hiện sự thiếu tôn trọng giáo viên, nếu nghiêm
trọng cần phải có sự can thiệp của các chuyên gia tâm lý. Qua đó, các em học sinh phải ý thức được rằng đó là
hành vi sai trái, đặc biệt đối với lứa tuổi nhỏ như cành cây non cần phải uốn nắn từ sớm”, vị chuyên gia phân
tích.

Có thể thấy, hiện tượng học sinh hổng kiến thức cơ bản, quậy phá trong lớp học và viết những ngôn từ thiếu
chuẩn mực ở ngay môi trường giáo dục là một vấn đề hết sức báo động. Ở môi trường học đường, thậm chí
ngay ở cấp tiểu học còn như vậy thì ở các môi trường khác các em học sinh sẽ như thế nào? Điều này khiến dư
luận đặt ra dấu hỏi lớn về nguyên nhân do ý thức của học sinh, do sự bắt trước hay sự giáo dục chưa đúng đắn
của nhà trường, gia đình?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Đỗ Tùng/Sở hữu Trí tuệ

TAGS: giáo viên Trường tiểu học Sài Sơn B bài kiểm tra
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Giá cổ phiếu HLD 'lệch
pha' với kế hoạch kinh Năm 2020: Tổng tài

sản VPI đạt 9,7 ngàn

Lãi gần 30 tỷ sau 2
năm thua lỗ nặng,

Trực tiếp Phần 2 Tập
17 Hướng dương

Giá cổ phiếu HLD 'lệch pha' với kế hoạch kinh doanh năm 2021

Năm 2020: Tổng tài sản VPI đạt 9,7 ngàn tỷ, tăng 8% so với 2019

Lãi gần 30 tỷ sau 2 năm thua lỗ nặng, Thép Việt-Ý lại bất ngờ 'thay
tướng'

Trực tiếp Phần 2 Tập 17 Hướng dương ngược nắng 21h30 hôm
nay 30/3 trên VTV3

Trước quy hoạch phân khu sông Hồng, những ông lớn địa ốc đã
quy hoạch trục Nhật Tân – Nội Bài như thế nào?

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất cập nhật hôm nay
30/3/2021

T&T Group bắt tay đối tác Nga tìm giải pháp gỡ khó cho ngành du
lịch

Một nhà băng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng lên tới 31%

Bản quyền thuộc về Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo, mọi sao chép phải được sự đồng ý
bằng văn bản của Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo.
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