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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Thông báo kết
luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị triển
khai dạy học qua Internet cấp Tiểu học,
THCS trong thời gian học sinh không
đến trường do ảnh hưởng của dịch
Covid-19

nh gửi:
- Hiệu trưởng các trường tiểu học;
- Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở.
Thực hiện Thông báo số 1025/TB-SGDĐT ngày 17/4/2020 của Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) An Giang về kết luận tại Hội nghị triển khai dạy
học qua Internet cấp Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS) trong thời gian học sinh không
đến trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số nội
dung, cụ thể như sau:
1. Đối với tình hình tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
và trong các cơ sở giáo dục
Thời gian qua toàn ngành đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của cấp trên về các
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, riêng học sinh ở các trường từ cấp
THCS trở xuống đã có thời gian nghỉ học phòng, chống dịch khá dài. Trong thời gian
tới, toàn ngành tiếp tục chấp hành nghiêm các chỉ đạo của cấp trên và đồng thời cập
nhật thông tin thường xuyên để tổ chức thực hiện và làm tốt công tác tuyên truyền
trong từng đơn vị; tiếp tục tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý, xử lý công việc, tổ chức làm việc ở nhà, đặc biệt phải nâng dần mức độ
từ khuyến kh ch sang đẩy mạnh triển khai việc tổ chức dạy học qua Internet và các
kênh thông tin khác đối với giáo viên. Các trường học chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần
thiết để đón học sinh trở lại trường (dự kiến vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2020)
khi tình hình dịch bệnh diễn biến khả quan.
2. Khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình dạy và
học qua Internet trong thời gian qua ở các địa phương
- Đối với những khó khăn do thiếu thiết bị công nghệ của học sinh, hạn chế băng
thông của đường truyền mạng, … các nhà trường tiếp tục nghiên cứu đa dạng hóa các
hình thức cung cấp bài học đến học sinh (chẳng hạn: tăng cường dạy học qua Internet
bằng các kênh mạng xã hội, youtube, tận dụng những nguồn tư liệu đã có trên các
kênh thông tin … thay vì cứng nhắc việc dạy trực tuyến; giới thiệu các kênh, bài dạy
qua truyền hình; gửi bài giấy đến nhà; qua các bạn có điều kiện, … đến với học sinh
còn khó khăn); đồng thời tăng cường công tác quản lý lớp, nắm thông tin và phân
nhóm các đối tượng học sinh từng đơn vị lớp để có giải pháp tác động phù hợp giúp
các em có thể tham gia bài học với số lượng tối đa trong khả năng.
- Đối với việc lựa chọn phương tiện (phần mềm) sử dụng trong dạy học: các

trường nghiên cứu, thử nghiệm và chọn lựa phù hợp với yêu cầu của đơn vị mình trên
tinh thần khai thác triệt để điểm mạnh riêng của phần mềm, hạn chế tối thiểu các điểm
yếu, bất cập về lỗ hổng bảo mật, về kỹ thuật, … để tạo điều kiện cho học sinh dễ dàng
tham gia.
- Với những khó khăn trong việc nắm số lượng tham gia bài học của học sinh,
các trường cần lựa chọn giải pháp được một số đơn vị chia sẻ, phù hợp nhất với đơn vị
mình để triển khai, đồng thời chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt việc soạn bài, gửi bài phải
có kèm theo nội dung câu hỏi hệ thống kiến thức để học sinh trả lời, chú trọng t nh vừa
sức và đảm bảo nội dung cơ bản của bài học (phù hợp trong điều kiện các em không
được tiếp thu bài trực tiếp) và phân công cụ thể việc quản lý thông tin phản hồi, báo
cáo để nắm tình hình tham gia học của học sinh.
- Đối với công tác kiểm tra, đánh giá cấp THCS: hiện nay thực hiện theo quy
định của Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, Bộ đã chỉ đạo việc cho phép thực hiện kiểm
tra thường xuyên trong dạy học qua mạng, các trường phải linh hoạt, chủ động trong
việc tổ chức thực hiện, đa dạng hình thức bài tập, hạn chế tình trạng sao chép, có thể
cho nhiều bài kiểm tra và lấy điểm trung bình cộng,… lấy việc kiểm tra vừa làm động
lực để buộc học sinh tham gia học đồng thời cũng là kênh thông tin để đánh giá hiệu
quả dạy và học để có những điều chỉnh kịp thời. Riêng việc ôn tập và kiểm tra định kỳ
sẽ thực hiện khi học sinh đi học trở lại.
- Về chế độ ch nh sách: trong tình hình tổn thất kinh tế chung của cả nước, nhưng
đến nay, đội ngũ giáo viên công lập vẫn được hưởng đầy đủ lương và các khoản phụ
cấp, trước mắt đề nghị các trường động viên đội ngũ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên
môn, phát huy tinh thần vì học sinh; đội ngũ quản lý nhà trường có trách nhiệm phân
công, theo dõi và ghi nhận cụ thể việc thực hiện của giáo viên để làm cơ sở t nh toán
(nếu có hướng dẫn về sau). Đồng thời, lãnh đạo đơn vị có hình thức động viên phù hợp
và đề xuất khen thưởng đối với những cá nhân t ch cực, xuất sắc trong thực hiện công
tác dạy học qua Internet.
3. Việc triển khai kế hoạch công tác trong thời gian tới
- Toàn ngành, đi đầu là đội ngũ cán bộ quản lý phải khắc phục những khó khăn
về mặt tâm lý, làm tốt công tác tư tưởng để đội ngũ nhanh chóng áp dụng đồng bộ việc
dạy và học qua Internet trong tình hình mới theo đúng quy định của Ngành. Tăng
cường công tác thông tin, tuyên truyền; quan trọng nhất là duy trì mối liên lạc với gia
đình học sinh để khẳng định về mặt quyền lợi của học sinh khi tham gia học tập bài
mới qua mạng, qua truyền hình đồng thời tăng cường thực hiện kỷ cương, nền nếp đối
với đội ngũ, tránh tình trạng chủ quan, lơ là, buông trôi không thực hiện do đánh giá
thấp hiệu quả của giải pháp mới. Giao hiệu trưởng các đơn vị căn cứ quy định của
chuẩn nghề nghiệp, thực hiện biện pháp hành ch nh đối với các trường hợp giáo viên
cố tình không thực hiện chỉ đạo dạy học qua mạng với lý do không sử dụng được các
phần mềm, mạng Internet.
- Đối với cấp Tiểu học, trước Hội nghị này, việc dạy học qua mạng, qua truyền
hình vẫn chỉ dừng lại ở việc giới thiệu các kênh truyền hình chung. Trong thời gian
tới, Sở sẽ ch nh thức phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang tổ chức
dạy học qua truyền hình đối với khối 4 và khối 5. Phòng GDĐT sẽ tổ chức họp trực
tuyến với các trường tiểu học để triển khai tổ chức việc dạy học qua Internet trong thời
gian tới.

- Đối với một số nội dung khác có liên quan: về kiểm tra định kỳ, Sở sẽ kiến nghị
ch nh thức với Bộ trong việc điều chỉnh quy định đảm bảo t nh pháp lý và giảm nhẹ áp
lực cho cơ sở; đối với kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10, do còn nhiều yếu tố ảnh hưởng,
đặc biệt đến tâm lý học tập của học sinh, Sở sẽ có t nh toán phù hợp, trước mắt sẽ công
bố đề tham khảo các môn Toán, Văn, Tiếng Anh để các đơn vị có định hướng trong
việc tổ chức dạy học và ôn tập cho học sinh cuối cấp.
Yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công
văn này./.
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