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Thực hiện Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 3 năm 2020
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền
hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19, Sở Giáo dục và Đào
tạo tỉnh Đắk Nông báo cáo tình hình dạy học qua internet, trên truyền hình trong
thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19 đối với Giáo dục trung học như
sau:
1. Tình hình triển khai
Ngày 19 tháng 3 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND
tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 62/TTr-SGDĐT về việc tăng cường dạy học qua
internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19,
nội dung cụ thể như sau:
a) Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị
trực thuộc tiến hành rà soát, tinh giản nội dung dạy học, xây dựng kế hoạch dạy
học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh để tổ chức dạy học qua
internet một cách phù hợp, mang lại hiệu quả cao; đồng thời hướng dẫn các
trường lựa chọn công cụ dạy học qua internet (Zalo, Classroom, Zoom-meeting,
Youtube, Facebook, các website hỗ trợ học trực tuyến miễn phí:
https://olm.vn,…) phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng trường.
- Khi học sinh đi học trở lại, chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch, giải
pháp tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình. Từ
đó, hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế
hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học qua
Internet, trên truyền hình nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp
tục dạy học trong chương trình theo quy định. Nhà trường có trách nhiệm thực
hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cho các đối tượng học sinh không có điều kiện
tham gia học tập trực tuyến được bổ sung các nội dung kiến thức mà nhà trường
đã thực hiện trong thời gian nhà trường thực hiện dạy học trực tuyến
- Lựa chọn đội ngũ giáo viên, xây dựng nội dung dạy học của từng môn
học, lớp học để tổ chức dạy học trên truyền hình đảm bảo chất lượng, phù hợp
với chương trình học của các đối tượng học sinh theo định hướng phát triển
năng lực và phẩm chất của học sinh.
b) Đối với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Đắk Nông
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- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo quay phim các tiết dạy của giáo
viên để phát sóng trên truyền hình tỉnh Đắk Nông.
- Xây dựng lịch phát sóng, khung giờ phát sóng cụ thể trên truyền hình
đối với từng môn học, lớp học và phổ biến tới toàn thể học sinh, giáo viên và gia
đình học sinh.
- Chủ động liên hệ với các địa phương đã triển khai chương trình dạy học
trên truyền hình để tham khảo, sử dụng và tiếp sóng cho học sinh tại địa phương
học tập; chia sẻ các chương trình dạy học trên truyền hình của địa phương với
các địa phương khác.
2. Khó khăn, vướng mắc
- Trong thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, các trường
hướng dẫn giáo viên giao bài tập cho học sinh qua email, Zalo, Facebook,... sau
đó học sinh hoàn thành bài học và gửi lại cho giáo viên. Nhưng cách làm này
hiệu quả chưa cao và cũng gặp không ít rào cản, nhất là các em gia đình khó
khăn, con em gia đình dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa không có mạng
internet, máy tính, điện thoại thông minh,... để tham gia học trực tuyến qua
mạng internet.
- Việc dạy học qua truyền hình là cách làm rất hay và kịp thời, giúp học
sinh vừa củng cố kiến thức cũ, vừa cập nhật kiến thức mới, trong khi vẫn bảo
đảm an toàn sức khỏe. Nhưng việc học trên truyền hình còn gặp nhiều khó khăn
khi giáo viên không thể kiểm soát được việc học tập của học sinh khi học tập ở
nhà; ngoài ra, cách dạy này không có sự tương tác với học sinh nên việc tiếp thu
kiến thức của các em còn thụ động, một chiều; thời lượng chương trình có phần
hạn chế so với dạy trên lớp trong khi khối lượng kiến thức không đổi nên có
phần khó khăn trong chuyển tải nội dung dạy học từ giáo viên.
- Việc dạy học qua internet, trên truyền hình chỉ là biện pháp tình thế trong
thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Vì sau khi học sinh
đi học lại, giáo viên vẫn phải củng cố và dạy bù kiến thức lại từ đầu cho các em
vì việc tiếp thu kiến thức qua internet, trên truyền hình của các em học sinh là
không đồng đều nhau.
- Việc dạy học trực tuyến có ưu điểm nhưng mới chủ yếu đáp ứng được
mục tiêu trang bị kiến thức, luyện tập được một số kỹ năng trong các bài tập,
tình huống học tập mà chưa tạo nhiều cơ hội để học sinh phát triển toàn diện.
Trong khi các phẩm chất, năng lực chỉ có thể được hình thành và phát triển một
cách đầy đủ trong môi trường học tập có sự tương tác, giao tiếp, hợp tác và trải
nghiệm cùng thầy cô và bạn bè.
3. Giải pháp
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng các phương án dạy học qua internet
cho tất cả đối tượng học sinh, đảm bảo mọi học sinh đều được tham gia học tập.
Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tham khảo, sử dụng các nguồn học liệu
tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các tổ bộ môn
xây dựng nội dung các chủ đề dạy học trực tuyến; lựa chọn công cụ, phần mềm
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dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng trường,
trong đó phải đặc biệt chú ý đến các điều kiện bảo đảm tổ chức dạy học qua
Internet có chất lượng.
- Việc xây dựng các chuyên đề, chủ đề dạy học trực tuyến phải được thầy
cô trong cùng tổ bộ môn xây dựng và thực hiện cùng nền tảng, hệ thống công
nghệ thông tin của nhà trường; giáo viên bộ môn quản lý, giám sát, theo dõi quá
trình học tập của học sinh lớp mình phụ trách; Chuyên đề dạy học trực tuyến
phải đảm bảo sự tương tác giữa giáo viên với người học; người học với nhau và
giáo viên phải giám sát được sự tương tác giữa người học với nhau.
4. Kết quả đạt được
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đang từng bước triển khai và thực
hiện việc dạy học qua internet, trên truyền hình cho học sinh toàn tỉnh trong thời
gian học sinh nghỉ học để phòng, chống Covid-19.
5. Đánh giá chung
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã kịp thời triển khai Công văn
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền
hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19 nhằm đảm bảo học sinh
nghỉ học ở nhà vẫn tiếp tục học tập trực tuyến qua mạng internet, trên truyền
hình đảm bảo việc củng cố kiến thức trong chương trình học.
6. Đề xuất, kiến nghị
Kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về
việc dạy học qua internet, trên truyền hình để các địa phương, cơ sở giáo dục có
căn cứ triển khai đồng bộ và hiệu quả; đồng thời, có hướng dẫn để các Sở Giáo
dục và Đào tạo triển khai kế hoạch dạy bù cho học sinh sau khi học sinh đi học
lại. Nếu trong trường hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đề
nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều chỉnh khung thời gian năm học 20192020.
Trên đây là báo cáo tình hình dạy học qua internet, trên truyền hình trong
thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Đắk Nông kính gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét./.
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