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THỜI SỰ KINH TẾ DOANH NGHIỆP ĐÔ THỊ BẤT ĐỘNG SẢN PHÁP LUẬT XÃ HỘI VĂN HÓA QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ DU LỊCH VIDEO CLIP

ĐỜI SỐNG  GIÁO DỤC  TIN QUẬN HUYỆN  NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT
AN TOÀN THỰC PHẨM  Y TẾ

ĐIỆP QUYÊN 22-04-2021 19:16
 

Kinhtedothi - Ngày 22/4, thông tin về việc các trường công lập tại Hà Nội tạm dừng tuyển sinh
lớp 6 hệ song bằng năm học 2021 - 2022 vì hết thời gian thí điểm của Đề án khiến các phụ
huynh có con chuẩn bị thi lớp 6 song bằng như “ngồi trên đống lửa”.

TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh lớp 6 chất
lượng cao, song bằng tại
Hà Nội: Phụ huynh sốt
ruột chờ thông báo chính
thức

Hà Nội thông tin tuyển
sinh lớp 6 đào tạo song
bằng và trường chuyên
Hà Nội - Amsterdam

“Tôi cho con ôn song bằng từ lớp 3 để học hết lớp 5 thì thi song bằng
vào lớp 6. Hơn 2 năm nay, tôi cho con đi học thêm Toán Tiếng Anh
tuần mấy buổi để thi. Toán (Việt Nam) và tiếng Việt hầu như không
học theo chương trình ôn vì thi song bằng không dùng đến. Nay nghe
thông tin các trường công lập ở Hà Nội dừng tuyển sinh hệ song
bằng, tôi rất hoang mang, lo lắng và hụt hẫng. Từ sáng đến giờ tôi hỏi
khắp các trung tâm, thầy cô giỏi để xin cho con ôn thi vào lớp 6 chất
lượng cao nhưng sát đến ngày thi, đa phần các thầy cô uy tín không
nhận. Tôi đang cố liên hệ để xin học ở một số trung tâm khác, vì cách
ôn song bằng khác ôn thi chất lượng cao nên không dám nghĩ đến kết
quả tốt. ”- chị Chu Hải Anh, quận Cầu Giấy, Hà Nội nói.

Anh Phan Trung Hiếu, quận Ba Đình, Hà Nội cho hay: “Con tôi đánh
vật với môn Toán Tiếng Anh suốt thời gian dài qua để thi lớp 6 song
bằng công lập. Kiến thức đã nạp vào đầu sẽ không vô ích. Nếu Hà
Nội không tuyển sinh song bằng công lập nữa, tôi có có 3 lựa chọn:
cho con học hệ song bằng trường ngoài công lập; học trường THCS
đúng tuyến hoặc thi lớp 6 trường chất lượng cao. Việc chuyển hướng
ôn luyện ở giai đoạn này sẽ khó kịp và hiệu quả; học song bằng tư
thục thì gia đình không đủ điều kiện nên tôi đang hướng đến cho con
học trường công nào đó. Tôi và con đều rất buồn vì thông tin trên”.

XÃ HỘI

Phụ huynh hụt hẫng trước thông tin Hà Nội dừng
tuyển sinh hệ song bằng lớp 6

  

Thủy sản bấp bênh đầu ra

Xác định lại mục tiêu khai quật Hoàng
thành Thăng Long

Cấp phép xây dựng bãi ngoài đê sông
Hồng: Hiểu đúng quy định

Ngăn chặn "sốt đất", HoREA đề xuất một
loạt các loại thuế

8 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19 tại
TP Hồ Chí Minh và Nam Định

Phân công công tác của Thủ tướng và
các Phó Thủ tướng Chính phủ

Đêm nay (22/4), Việt Nam sẽ đón trận
mưa sao băng cổ nhất thế giới

4 ca nhập cảnh mắc Covid-19, Việt Nam
có 2.816 ca nhiễm

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh: Kiểm
soát tốt dịch Covid-19 để phục hồi tăng
trưởng kinh tế Thủ đô
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 Học sinh ôn thi song bằng hụt hẫng vì thông tin Hà Nội dừng tuyển sinh
hệ song bằng năm học 2021 - 2022

Về vấn đề trên, lãnh đạo một trường THCS ở Hà Nội cho biết: Ngày
20/4, tại buổi làm việc giữa với Sở GD&ĐT Hà Nội với Hiệu trưởng
các trường THCS, THPT đang thí điểm mô hình đào tạo song bằng,
việc dừng tuyển sinh lớp 6 hệ song bằng năm học 2021 - 2022 là một
trong các nội dung được trao đổi. Tuy nhiên, hiện Sở GD&ĐT Hà Nội
chưa có văn bản chính thức hướng dẫn về việc trên nên các trường
vẫn đang chờ chỉ đạo của Sở rồi mới triển khai, thông báo.

Được biết, chương trình song bằng thí điểm kéo dài 3 năm (2018-
2020). Khi tốt nghiệp THCS, học sinh theo học hệ song bằng được
làm bài kiểm tra đầu ra theo tiêu chuẩn Cambridge. Căn cứ vào đó,
các trường đánh giá kết quả thí điểm.

Từ năm học 2018-2019, Hà Nội triển khai thí điểm chương trình đào
tạo song bằng tại 7 trường THCS gồm: Chu Văn An, Cầu Giấy, Nghĩa
Tân, Trưng Vương, Ngô Sỹ Liên, Thanh Xuân và hệ THCS của
trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Mỗi trường tuyển 2 lớp với
50 học sinh.

Học sinh thi vào hệ song bằng THCS phải trải qua 2 bài thi: tiếng Anh
và Toán bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành bậc THCS song bằng,
học sinh có bằng tốt nghiệp THCS, đạt trình độ tiếng Anh B1, có khả
năng thi lấy chứng chỉ IGCSE và các chứng chỉ quốc tế khác.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, về tuyển sinh song bằng lớp 6 năm học
2021 -2022, Sở đã có văn bản xin chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Sở
GD&ĐT sẽ thông tin chính thức khi có ý kiến của UBND TP.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không nên đề xuất 2 phương án tăng lương hưu
8 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh và Nam Định
Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 23/4
Tử vi ngày 23/4/2021 của 12 cung hoàng đạo: Song Tử hạnh phúc vì tìm lại được tình yêu

TAG: DỪNG ĐÀO TẠO HỆ SONG BẰNG  LỚP 6  NĂM HỌC 2021 - 2022
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Tin khác

Phụ huynh hụt hẫng trước
thông tin Hà Nội dừng
tuyển sinh hệ song bằng
lớp 6
Kinhtedothi - Ngày 22/4, thông
tin về việc các trường công lập
tại Hà Nội tạm dừng tuyển sinh
lớp 6 hệ song bằng năm ...
XEM THÊM

Quận Đống Đa: Đảm bảo
cuộc bầu cử diễn ra dân
chủ, khách quan, đúng luật
Kinhtedothi - Một trong những
nhiệm vụ hàng đầu của MTTQ
Việt Nam là giới thiệu những
người đủ tiêu chuẩn ứng cử qua
...XEM THÊM

4 ca nhập cảnh mắc Covid-
19, Việt Nam có 2.816 ca
nhiễm
Kinhtedothi - Chiều 22/4, Bộ Y tế
cho biết, nước ta ghi nhận thêm
4 ca mắc mới (BN2813-2816)
được cách ly ngay sau kh...
XEM THÊM

[Clip] Khoảnh khắc đẹp
của nữ sinh khi được
nhường đường khiến tài xế
‘‘ấm lòng’’
Kinhtedothi - Mới đây một clip
được chia sẻ trên mạng xã hội
về khoảnh khắc đẹp của một
học sinh cúi chào cảm ơn bác ...
XEM THÊM

Ca tử vong đầu tiên do
mắc viêm não virus
Kinhtedothi - Trong tháng 4 này,
cả nước ghi nhận 64 trường hợp
mắc viêm não virus, trong đó có
1 trường hợp tử vong ...
XEM THÊM

Cận cảnh xác máy bay B52
trong hồ Hữu Tiệp, quận
Ba Đình
Kinhtedothi - Trong quá trình
nạo vét, cải tạo hồ Hữu Tiệp,
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình…
những chi tiết còn lại của ...
XEM THÊM

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
về cuộc bầu cử tại phường Hàng
Đào, quận Hoàn Kiếm

Kinhtedothi - Sau hội nghị hiệp
thương lần thứ ba, các địa phương
trên địa bàn thành phố đã chuyển
trọng tâm tuyên truyền nhằm tạo
không khí sôi nổi, nâng cao nhận
thức về quyền, nghĩa vụ của công
...

22-04-2021 15:45

Tuyên truyền phòng cháy, chữa
cháy cho người dân tại phường
Nghĩa Tân

Kinhtedothi - Ngày 22/4, UBND
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy
đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền
và tập huấn nghiệp vụ về công tác
phòng cháy, chữa cháy (PCCC)
cho người dân các tổ 7, 8, 9, 10,
11, ...

22-04-2021 15:38

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ
Campuchia phòng chống dịch
Covid-19

Kinhtedothi - Ngày 22/4, Bộ
trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh
Long đã có cuộc họp trực tuyến
với ngài Mam Buncheng – Bộ
trưởng Bộ Y tế Campuchia.

22-04-2021 14:24

Hà Nội sắp biểu dương các gia
đình dân tộc thiểu số làm kinh tế
giỏi

Kinhtedothi - Thực hiện Chương
trình công tác số 15/CTr-UBND
của UBND TP Hà Nội, Ban Dân tộc
sẽ chủ trì, tổ chức hội nghị biểu
dương các hộ gia đình văn hóa
tiêu biểu và làm kinh tế giỏi.

22-04-2021 14:13

Phương án “cấp cứu” cho thí sinh
yêu thích ngành học có tiếng Hàn
Quốc

Kinhtedothi - Gần đây, ngành Hàn
Quốc học thu hút sự quan tâm
của nhiều thí sinh. Điểm chuẩn
của các trường đại học (ĐH) học
về ngôn ngữ tiếng Hàn luôn ở mức
rất cao.

22-04-2021 13:14
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