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Trong hệ thống giáo dục Quốc dân nước ta, Trường Trung cấp Y
Dược
thực hiện phân
luồng tuyển sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở THCS học xong
lớp 9 và sau khi đã tốt nghiệp THTP tức hoàn thành chương trình
đào tạo lớp 12.
Thực tiễn cho thấy, nhiều học sinh THCS lớp 9 vì nhiều hoàn cảnh khác nhau không có nhu cầu
hoặc điều kiện tiếp tục học cấp 3 THPT để sau nàyxét tuyển đại học, các em có thể theo học
Trung cấp Y Dược để có thể sớm tham gia vào thị trường lao động.

Theo Hiệu Trưởng Trường Trung cấp Y khoa Pasteur: Phân luồng học sinh sau THCS lớp là vấn
đề hết sức quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả nền giáo dục đại chúng, giúp học sinh định
hướng có nhiều con đường học tập khác nhau để lập nghiệp hoặc tiếp tục học lên bậc học
THPT.

Phân luồng học sinh tốt sẽ giảm thiểu sự lãng phí nguồn lực xã hội, giảm bớt gánh nặng cho gia
đình và bản thân những học sinh có năng lực học tập còn hạn chế nhưng cố phải chạy theo trào
lưu vào học Trường THPT để rồi rớt ở kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia hoặc trượt trong các đợt
xét tuyển vào đại học.
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Ngoài ra, sẽ nảy sinh vấn đề xã hội nhức nhối đối với hàng vạn học sinh tốt nghiệp THCS hàng
năm không có điều kiện vào học các Trường THPT hoặc BTVH tại Trung tâm Giáo dục thường
xuyên thì các em sẽ làm gì nếu không vào học Trường Trung cấp Y khoa Pasteur để có nghề
nghiệp mưu sinh.

Nói cách khác, phân luồng giáo dục nên ở cấp THCS tức sau khi tốt nghiệp lớp 9. Trong quá
trình học Trường Trung cấp Y Dược, học sinh vẫn phải học kiến thức, bổ sung văn hóa những
môn cơ bản để hoàn thiện chương trình lớp 10, lớp 11, lớp 12 để vẫn đảm bảo có được những
kiến thức cần thiết THPT khi tham gia vào thị trường lao động và có thể tiếp tục học lên các cấp
học cao hơn như Cao đẳng Dược, liên thông đại học Y Dược khi có đủ điều kiện học chuyên tu
theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế.

Hiện nay, có một thực tế là sau khi tốt nghiệp THCS hầu hết học sinh đều đua nhau vào các
Trường THPT mà không mấy em muốn vào các Trường Trung cấp Y Dược học nghề. Đa phần
các bậc phụ huynh cũng muốn con học tiếp cấp 3 THPT với tâm lý “học lực kém mới phải học
trung cấp y dược hệ đào tạo 3 năm, bao gồm cả đào tạo bổ sung văn hoá THPT cấp 3”. Tâm lý
thích con vào
Trường Cao đẳng Dược Hà Nội
hoặc Đại học Y Dược trở lên phổ biến khi hệ thống giáo dục bỏ thi đại học mà chỉ xét tuyển học
bạ cấp 3 hoặc kết quả điểm thi THPT Quốc gia khiến nhiều học sinh có học lực trung bình vẫn
có thể vào trúng tuyển vào trường CĐ-ĐH.

Xu hướng chạy theo bằng cấp đã dẫn hệ quả là nhân lực có trình độ ĐH ngày càng dư thừa,
hàng vạn cử nhân Đại học thất nghiệp. Trong khi đó, luồng giáo dục nghề nghiệp sau THCS là
một chủ trương đúng đắn của liên Bộ LĐTB&XH, Bộ GD&ĐT đang tiếp tục bị “tắc” do định kiến
xã hội của nhiều bậc phụ huynh muốn học Đại học bằng mọi giá.
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Năm 2016, Bộ GD-ĐT và Bộ LĐTBXH đã chỉ đạo thực hiện đào tạo phân luông học sinh sau
THCS lớp 9 và học sinh trượt tốt nghiệp THPT năm 2016 học Trung cấp chuyên nghiệp là
chuyển dần từ "Giáo dục tinh hoa" sang "Giáo dục đại chúng".

Trường Trung cấp Y Khoa Pasteur thực hiện chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước về việc
đào tạo nghề nghiệp cho học sinh với các chuyên ngành sau:

• Y sĩ đa khoa.

• Y sĩ Y học cổ truyền.

• Điều dưỡng đa khoa.

• Kỹ thuật Phục hình răng (Nha sĩ).

• Kỹ thuật Hình ảnh Y học (Siêu âm, X quang).

• Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

• Kỹ thuật Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng.

• Trung cấp Dược

• Trung cấp Hộ Sinh
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Thời gian đào tạo Y Dược trình độ Trung cấp chuyên nghiệp

- Học 2 năm: áp dụng cho học sinh đỗ tốt nghiệp cấp 3 THPT.
- Học 2 năm 3 tháng: áp dụng cho đối tượng thi trượt tốt nghiệp cấp 3 THPT. (đối tượng này
phải học bổ sung văn hoá THPT 03 tháng song song với việc học Trung cấp).
- Học 3 năm: áp dụng cho đối tượng đã tốt nghiệp cấp 2 THCS lớp 9. (đối tượng này phải
học bổ sung văn hoá THPT lớp 10, 11, 12 song song với việc học Trung cấp).
- Khi hoàn thành khóa học, các em được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bổ
sung văn hoá THPT cấp 3 và Bằng Trung cấp Y Dược hệ chính quy, có thể học chuyên tu lên
bậc học cao hơn khi đủ điều kiện theo quy chế tuyển sinh liên thông nhóm ngành sức khỏe của
Bộ Y tế.

Nhà trường liên tục khai giảng các lớp Trung cấp Y Dược nhiều đợt trong năm 2016, liên hệ:

Trường Trung cấp Y khoa Pasteur Hà Nội: Số 101 Tô Vĩnh Diện – Khương Trung – Quận
Thanh Xuân – TP.Hà Nội. (Gần Cầu Vượt Ngã Tư Sở). Điện thoại tư vấn: 04.6296.6296 –
09.8259.8259

Trường Trung Cấp Y Khoa Pasteur Thái Nguyên: Ngõ 233 Đường Quang Trung – Tổ 8
Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn: 0280.6556.333.
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