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Đề bài: Em có suy nghĩ về gian lận trong thi cử của học sinh
hiện nay
Bài làm
Môi trường giáo dục được xem là một trong những môi trường văn minh nhất. Tuy nhiên ta
cũng phải thừa nhận rằng, hiện nay cũng lại có rất nhiều vấn đề xoay quanh môi trường văn
minh này khiến cả xã hội quan tâm như bạo lực học đường, bệnh thành tích hay nói cụ thể
hơn đó chính là hiện trạng gian lận trong thi cử của học sinh hiện nay ngày càng đang diễn ra
với cách thức khác nhau tinh vi hơn rất nhiều.
Đầu tiên ta phải hiểu được rằng việc gian lận trong thi cử là gì? Rất dễ có thể nhận thấy
được việc gian lận trong thi cử là hành vi làm trái so với quy định của học sinh như quay cóp
bài, hay đó chính là việc học sinh lại mang tài liệu vào phòng thi. Gian lận cũng tính cả việc
chạy tiền của để đạt được điểm cao. Gian lận được nhắc đến ở đây dường như không chỉ diễn
ra ở học sinh mà còn diễn ra ở giáo viên và phụ huynh nữa. Có thể nhận thấy được chính phụ
huynh, giáo viên đang “dọn đường” thật sạch sẽ, thông suốt cho học sinh, tiếp tay để học
sinh gian lận. Đây thực sự là điều rất đáng buồn mà nền giáo dục nước nhà cũng đã và đang
có những trường hợp này.
Dễ dàng có thể nhận thấy được rằng cũng chính biểu hiện của gian lận trong thi cử hiện nay
không phải giấu kín mà nó hiển hiện ra rất lộ liễu. Ta như thấy được hơn hết có nhiều người
biết rõ tình trạng gian lận này nhưng mà cũng không lên tiếng. Họ như lại sợ vạ lây hay nghĩ
đó cũng chẳng phải việc của mình nên bỏ qua làm ngơ. Có thể thấy được chính việc gian lận
trong thi cử sẽ gây ra nhiều tác hại xấu cho học sinh. Những việc này như đã làm hư học sinh,
điều này như cũng đã khiến các em luôn ở trong tâm thế sống ỷ lại, khiến chó các em như có
thói quen thật dựa dẫm. Đáng buồn hơn nữa đó chính là khiến cho các em như lại không có ý
chí vươn lên phấn đấu dành thành tích. Đã có biết bao nhiêu thế hệ học sinh đi qua là lại có
bấy nhiêu thế hệ còn tồn tại thói xấu gian lận đáng phải bài trừ tận gốc để nó không còn xuất
hiện nữa.

Người ta bảo “ngựa quen đường cũ” ta như thấy được chính việc gian lận cũng vậy. Ta như
thấy được cũng chính các em có lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai. Nếu như để nó diễn ra
thành thói quen thì điều này thật không tốt một chút nào cả. Nhận xét về vai trò của nhà
trường trong việc đối phó với những nạn gian lận thi cử này cũng hết sức quan trọng. Ta như
thấy được nếu thầy cô dễ dãi, không siết chặt xử lý nghiêm những hành động làm trái quy
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định này thì sẽ chẳng có một học sinh nào dám gian lận. Nhà trường cũng cần có những kỷ
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luật thép để có thể răn đe các em. Bên cạnh đó người giáo viên cũng cần phải thật minh bạch
trong vấn đề điểm. Thi cử cần phân loại rõ rằng, nghiêm ngặt trong công tác coi thi để cho kỳ
thi diễ ra một cách công bằng nhất.
Nhắc đến hậu quả mà việc gian lận trong thi cử hiện nay thì nó dường như cũng lại gây ra
rất lớn và có ảnh hưởng nghiêm trọng đến với các em - những chủ nhân tương lai của đất
nước. Nếu như các em cứ gian lận trong thi cử, chạy theo bệnh thành tích và những tấm bằng
thì hậu quả cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến các em ngay từ lúc nhỏ. Khiến cho các em cứ bị
nhầm tưởng chẳng cần phải bỏ công sức gì mà vẫn có kết quả ngoài mong đợi. Các em chỉ
cần “dối trá”, gian lận là có thể đạt được những điều mình mong muốn và rồi sau này đến ra
cuộc đời thực thì các em phải làm sao? Có tấm bằng thành tích trên tay nhưng thật chất
trong đầu lại không có chút kiến thức gì. Bởi lý do là tấm bằng có được là do các em dùng
những chiêu trò trong thi cử, những đồng tiền hối lộ,… Cuộc sống sẽ trả lời cho các em tất cả,
nó sẽ đào thải tất cả những người mà không có kiến thức thật, không có năng lực. Cho nên
các em hãy cố gắng học, không chỉ cho điểm số mà cho chính mình và tương lai của mình sau
này.
Thật đáng buồn thay khi tình trạng gian lận ở ngành giáo dục nước ta đang còn nhiều. Ta
như thấy tình trạng gian lận này nó diễn ra dường như không chỉ kiểm tra ở trường mà còn tại
các kì thi tốt nghiệp, mà ngay ở những kỳ thi quan trọng như thi Đại học cũng không hiếm
thấy. Lý do là xã hội ở Việt Nam còn quá chạy theo bằng cấp, nhìn bằng cấp để đáng giá
nguồn nhân lực của mình cho nên việc thi cử muốn đỗ đạt cao đều là mong muốn của tất cả
mọi học sinh, phụ huynh bởi người ta luôn coi trọng kết quả của tấm bằng.
Như vậy, ta có thể khẳng định được hiện trạng gian lận trong thi cử đang diễn ra khá phức
tạp và chồng chéo. Ta như thấy được các cơ quan chức năng cần phải có kế hoạch cũng như
chiến lược để đẩy lùi vấn nạn này. Đồng thời nó dường như cũng phải mang đến cho ngành
giáo dục sự lành mạnh nhất tránh những tình trạng gian lận này diễn ra phổ biến trong môi
trường sư phạm.
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