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Về việc tổ chức dạy học trực tuyến cho
học sinh trong điều kiện phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 đối với giáo dục tiểu
học năm học 2021-2022

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc
Thực hiện C ng văn số 2179/SGDĐT-GDMM-TH ngày 26/10/2021 c
Sở Giáo dục v Đ o tạo GDĐT B nh Định về việc tổ chức dạy học trực tuyến
cho học sinh trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với giáo dục
tiểu học năm học 2021-2022, Phòng GDĐT Tuy Phước hướng dẫn các đơn vị như
sau:
1. Các đơn vị trường học trực thuộc xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến
phù hợp với điều kiện đị phương; th nh lập nhóm, tổ theo khối lớp/m n; xây
dựng thời khó biểu; phân c ng đội ngũ thiết kế b i giảng, lự chọn v thẩm định
học liệu sử dụng trong dạy học trực tuyến theo khối lớp/m n học…
2. Hướng dẫn các tổ chuyên m n xác định mục tiêu, mức độ hoặc yêu cầu
cần đạt c nội dung dạy học trực tuyến để bảo đảm chất lượng dạy học; xây
dựng kế hoạch b i dạy thống nhất chung đối với từng m n, khối cho cả trường.
Phân c ng giáo viên luân phiên phụ trách các tiết dạy đảm bảo tất cả giáo viên
cùng tham gi v trực tiếp tổ chức được kế hoạch b i dạy theo kế hoạch c nh
trường.
3. Các khối từ lớp 1 đến lớp 3 phân c ng giáo viên ch nhiệm, giáo viên bộ
m n phối hợp với phụ huynh học sinh hướng dẫn học sinh học tập, n tập; lự
chọn những nội dung cần thiết, cốt lõi để hướng dẫn học sinh học tập ở nh .
Ngo i r , học sinh khối lớp 1, lớp 2 hướng dẫn học tập qu lịch phát sóng trên
truyền h nh h ng tuần c kênh VTV1, VTV2, VTV7. Riêng lớp 4 v lớp 5 có thể
tổ chức học trực tuyến, số tiết trực tuyến kh ng quá 1/4 tổng số tiết theo thời khó
biểu. Hiệu trưởng chọn một số m n, một số nội dung tổ chức học phù hợp với
phương thức trực tuyến. Nội dung học còn thiếu, nh trường tổ chức bổ sung khi
học sinh đi học lại b nh thường.
4. Các cơ sở giáo dục xây dựng nội qui về lớp học trực tuyến: thời gi n, số
lượng, cách thức tương tác giữ người dạy v người học phù hợp với qui định c
đơn vị. Th ng báo h nh thức dạy học trực tuyến, kế hoạch tổ chức kiểm tr , đánh
giá kết quả học tập trực tuyến cho học sinh v phụ huynh học sinh.
5. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong việc hỗ trợ, đồng h nh
cùng học sinh học tập trực tuyến, bảo đảm n to n cho học sinh khi sử dụng các
thiết bị điện tử máy tính, điện thoại v n to n th ng tin trên m i trường mạng;
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tổ chức v quản lý học sinh học tập ở nh ; tích cực th m gi v o hoạt động học
tập theo kế hoạch c giáo viên. Ch động liên lạc với giáo viên trong quá tr nh
học tập trực tuyến để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.
6. Khi t nh h nh dịch bệnh được kiểm soát, học sinh đi học trở lại, cơ sở
giáo dục tổ chức n tập, c ng cố, bổ sung các nội dung kiến thức cần thiết cho
học sinh trước khi thực hiện dạy học nội dung mới v kiểm tr đánh giá theo quy
định.
Trên đây l hướng dẫn về việc tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh
trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với giáo dục tiểu học năm
học 2021-2022. Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc.
Trong quá tr nh thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Phòng
GDĐT (qua Bộ phận Tiểu học) để Phòng biết v chỉ đạo./.

Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên để t/h ;
- LĐ Phòng GDĐT để b/c);
- Lưu: VT, TH.

Hoàng Ngọc Tố Nương

