(13/12/2011) Thi TN THPT năm 2012: Bỏ cụm thi, chấm chéo
Thứ ba, 13 Tháng 12 2011 01:20

(ĐVO) Để công tác tổ chức thi bớt tốn kém, phức tạp, từ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 có thể sẽ bỏ hình thức thi theo cụm, chấm chéo theo
tỉnh. Bộ GD - ĐT vừa công bố dự thảo Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp. Theo đó, trong kỳ thi tốt nghiệp
THPT 2012, có thể sẽ bỏ hình thức thi theo cụm, chấm chéo theo tỉnh và trả về cho các tỉnh tự tổ chức theo hình thức phù hợp với điều kiện
và năng lực địa phương. Các sở tự tổ chức chấm chéo trong tỉnh mình. Công tác thanh tra thi cũng được Bộ ủy quyền cho các Sở giáo dục từ
khâu chuẩn bị, tổ chức thi, chấm thi đến phúc khảo bài thi. Bộ sẽ bỏ lực lượng thanh tra chéo giữa các tỉnh, thanh tra ủy quyền, thanh tra điều
động từ các trường ĐH. Thay vào đó, tùy mỗi tỉnh, nếu thấy cần thiết, có thể ký hợp đồng trách nhiệm với trường đại học trên địa bàn của
mình về hỗ trợ thanh tra. Bộ sẽ tăng cường các đoàn thanh tra lưu động kiểm tra bất ngờ các địa phương. Để đảm bảo tính chính xác của đề
thi, Bộ GD - ĐT chủ trương bổ sung thành phần ra đề thi gồm cả giáo viên THPT và giảng viên ĐH. Ngoài ra, đề thi bám sát các điều chỉnh
về giảm tải của Bộ trong đầu năm học. Bên cạnh kiến thức cơ bản, đề cũng dành một tỷ lệ thích hợp cho vận dụng kỹ năng.
Khánh Tường
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