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HƯỚNG DẪN
Khảo sát, nắm tình hình chất lượng dạy học trực tuyến,
dạy học trên truyền hình và các hình thức học tập phù hợp khác
đối với cấp tiểu học năm học 2021-2022
Thực hiện Công văn số 3741/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 06 tháng 12 năm
2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn khảo sát, nắm tình
hình chất lượng dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình và các hình thức
học tập phù hợp khác đối với cấp tiểu học năm học 2021-2022.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, học sinh tiểu
học trên địa bàn huyện phải chuyển trạng thái từ học tập trực tiếp sang học tập
trực tuyến, học tập trên truyền hình và các hình thức học tập phù hợp khác. Nhằm
giúp Phòng GDĐT, các trường tiểu học nắm chắc tình hình chất lượng dạy học
trực tuyến, dạy học trên truyền hình, … đối với cấp tiểu học. Từ đó, có hướng
dẫn, chỉ đạo điều chỉnh việc tổ chức dạy học phù hợp trong thời gian học sinh
chưa thể trở lại trường học tập trực tiếp và chuẩn bị điều kiện để ôn tập, hệ thống,
bổ sung kiến thức khi học sinh trở lại trường.
Phòng GDĐT hướng dẫn tổ chức khảo sát chất lượng đối với học sinh tiểu
học, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thông qua việc khảo sát, giúp nhà trường nắm chắc mức độ đạt được về
kiến thức, kỹ năng đã được trang bị cho học sinh thông qua việc dạy học trực
tuyến, dạy học trên truyền hình và các hình thức dạy học phù hợp khác (nếu có).
- Giúp giáo viên kịp thời phát hiện những khó khăn mà học sinh chưa thể tự
vượt qua để hướng dẫn, giúp đỡ các em trong học tập; cũng như những cố gắng,
tiến bộ của học sinh nhằm động viên, khích lệ; từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động
học tập và rèn luyện của học sinh.
- Huy động sự tham gia, hỗ trợ của phụ huynh vào quá trình khảo sát, đánh
giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.
- Qua khảo sát, Phòng GDĐT và các trường kịp thời có hướng dẫn, chỉ đạo
điều chỉnh việc tổ chức dạy học phù hợp trong thời gian học sinh chưa thể trở lại
trường học tập trực tiếp và chuẩn bị điều kiện về nội dung, chương trình để ôn
tập, hệ thống, bổ sung kiến thức khi học sinh trở lại trường học tập trực tiếp.
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2. Yêu cầu
- Chỉ tổ chức khảo sát trực tuyến khi giáo viên và học sinh có đủ điều kiện
về phương tiện công nghệ thông tin, học sinh được làm quen với thiết bị, được
giáo viên hướng dẫn điều kiện đảm bảo an toàn về điện, phòng chống cháy nổ.
Trong trường hợp chưa đủ điều kiện, có thể lựa chọn hình thức khác phù hợp với
tình tình thực tế của đơn vị và học sinh.
- Thời gian tổ chức khảo sát linh hoạt, phù hợp với điều kiện của học sinh,
khuyến khích sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh để học sinh hoàn thành nhiệm vụ
được khảo sát, nhưng không làm thay nhiệm vụ của học sinh.
- Khảo sát có ý nghĩa tham khảo, không lấy điểm số để đánh giá giữa kỳ,
cuối kỳ; lãnh đạo nhà trường và giáo viên không tạo áp lực cho học sinh, linh
hoạt về thời gian, hình thức tổ chức, không chạy theo chỉ tiêu, thành tích nhưng
phải được tổ chức nghiêm túc.
II. NỘI DUNG KHẢO SÁT, MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
1. Lớp 1: Chỉ khảo sát môn Tiếng Việt.
- Đọc: Đọc đúng, rõ ràng âm, vần, tiếng, từ đã học. Tốc độ đọc khoảng 1015 tiếng trong 1 phút.
- Viết: Viết âm, vần, tiếng, từ đã học, có độ dài 10-15 chữ (Nhìn viết). Tốc
độ viết khoảng 15-20 phút.
2. Lớp 2:
- Môn Tiếng Việt:
+ Đọc: Đọc đúng, rõ ràng đoạn văn, biết ngắt hơi ở chỗ có dấu phẩy, dấu kết
thúc câu. Tốc độ đọc khoảng 20-30 tiếng trong 1 phút.
+ Viết: Viết đoạn văn có độ dài 35-50 chữ (Nhìn viết). Tốc độ viết khoảng
15-20 phút.
- Môn Toán:
+ Thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 20.
+ Tính độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài các cạnh. Vẽ đoạn thẳng có độ
dài cho trước.
+ Giải toán có lời văn.
3. Lớp 3:
- Môn Tiếng Việt:
+ Đọc: Đọc đúng, rõ ràng đoạn văn, biết ngắt hơi ở chỗ có dấu phẩy, dấu kết
thúc câu. Tốc độ đọc khoảng 40-50 tiếng trong 1 phút.
+ Viết: Viết đoạn văn có độ dài 40-55 chữ (Nghe viết). Tốc độ viết khoảng
15-20 phút.
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- Môn Toán:
+ Thực hiện các phép tính cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ hoặc có
nhớ một lần). Nhân, chia trong phạm vi bảng nhân 6, bảng chia 6.
+ Các bài toán đại lượng và đo đại lượng có liên quan.
+ Vận dụng được vào giải toán có lời văn (có một phép cộng hoặc một phép
trừ).
4. Lớp 4:
- Môn Tiếng Việt:
+ Đọc: Đọc đúng, rõ ràng đoạn văn, biết ngắt hơi ở chỗ có dấu phẩy, dấu kết
thúc câu. Tốc độ đọc khoảng 45-70 tiếng trong 1 phút.
+ Viết: Viết đoạn văn có độ dài 55-70 chữ (Nghe viết). Tốc độ viết khoảng
15-20 phút.
- Môn Toán:
+ Đọc viết các số đến lớp triệu. Thực hiện phép cộng, phép trừ các số có đến
5 chữ số; nhân (chia) số có đến năm chữ số với số có một chữ số. Tính giá trị của
biểu thức chứa một chữ khi thay chữ bằng số. Tính được trung bình cộng của
nhiều số, các bài toán liên quan về tìm số trung bình cộng.
+ Thực hiện phép tính với số đo khối lượng.
+ Giải toán có lời văn
5. Lớp 5:
- Môn Tiếng Việt:
+ Đọc: Đọc đúng, rõ ràng đoạn văn, biết ngắt hơi ở chỗ có dấu phẩy, dấu kết
thúc câu. Tốc độ đọc khoảng 80-90 tiếng trong 1 phút.
+ Viết: Viết đoạn văn có độ dài 80-90 chữ (Nghe viết). Tốc độ viết khoảng
15-20 phút.
- Môn Toán:
+ Cộng (trừ) hai phân số có cùng mẫu số và không cùng mẫu số. So sánh hai
số thập phân. Sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn.
+ Giải toán có lời văn bài toán liên quan đến tỉ lệ, đến diện tích đã học.
III. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT
Tất cả học sinh tiểu học trên địa bàn huyện An Phú năm học 2021-2022, đã
tham gia học tập trực tuyến, học tập trên truyền hình và các hình thức học tập
khác.
IV. ĐỀ KHẢO SÁT
Căn cứ nội dung, mức độ cần đạt được quy định tại Hướng dẫn này, hiệu
trưởng phân công giáo viên lựa chọn nội dung trọng tâm, cốt lõi để ra đề khảo sát
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phù hợp với thực tế tình hình của đơn vị, điều kiện học tập và năng lực học sinh ở
mỗi khối/lớp dựa trên sự tuân thủ các quy định bảo mật về việc ra đề kiểm tra,
đánh giá kết quả học tập của học sinh.
V. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC KHẢO SÁT
1. Thời gian khảo sát được linh hoạt tổ chức từ ngày 13/12/2021 đến
17/12/2021.
2. Hình thức khảo sát: Trên cơ sở phân công của các trường, giáo viên ra đề
khảo sát môn Tiếng Việt và môn Toán theo các nội dụng nêu ở Mục II. Tùy theo
tình hình thực tế của nhà trường, của lớp học và của học sinh mà lựa chọn hình
thức khảo sát phù hợp (Học sinh làm bài khảo sát trực tiếp trên máy tính, làm bài
vào giấy kiểm tra chụp hình gửi cho giáo viên và hình thức phù hợp khác…).
Lưu ý:
- Trước khi tiến hành khảo sát, giáo viên sinh hoạt với phụ huynh về mục
đích, ý nghĩa của việc khảo sát trên tinh thần theo dõi sự tiến bộ của học sinh, qua
đó giúp nhà trường, giáo viên điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học phù
hợp. Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch khảo sát và thông báo đến giáo viên, học
sinh và phụ huynh cùng nắm và thực hiện; yêu cầu phụ huynh hỗ trợ, theo dõi
suốt quá trình học sinh làm bài khảo sát.
- Sau khi khảo sát, các trường tổ chức chấm điểm, thống kê và gửi kết quả về
Phòng GDĐT (bộ phận Giáo dục Tiểu học) bằng ký số và cập nhật trang tính
online theo địa chỉ email: …@angiang.edu.vn (Phụ lục đính kèm).
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì liên
hệ Phòng GDĐT (bộ phận Giáo dục Tiểu học) để được hướng dẫn thêm.
Yêu cầu hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc triển khai thực hiện
nghiêm túc nội dung Hướng dẫn này./.
Nơi nhận:
- Sở GDĐT (Phòng GDMN-GDTH);
- LĐ, CV Phòng GDĐT;
- Đài Phát thanh huyện;
- Các trường tiểu học trực thuộc;
- Cổng TTĐT Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, GDTH.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lê Văn Nắng
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Phụ lục
PHÒNG GDĐT AN PHÚ
TRƯỜNG TIỂU HỌC……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
tháng 12 năm 2021

An Phú, ngày

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Học trực tuyến và các hình thức học khác đối với học sinh tiểu học
tháng 12 năm 2021
Học trực tuyến
Môn

Lớp

Tổng
số HS

Điểm 9-10
(HTT)
Số
lượng

Tiếng
Việt

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

TC

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

TC

-

Tỷ
lệ

-

Điểm 5-8
(HT)
Số
lượng

Tỷ
lệ

-

Các hình thức học khác
Điểm dưới 5
(CHT)

Điểm 9-10
(HTT)

Số
lượng

Số
lượng

Tỷ
lệ

-

Tỷ
lệ

-

Điểm 5-8
(HT)
Số
lượng

Tỷ
lệ

-

Điểm dưới 5
(CHT)
Số
lượng

Tỷ
lệ

-

Toán

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Thời gian gửi về Phòng GDĐT chậm nhất ngày 20/12/2021.
…………., ngày …… tháng 12 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

