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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SGDĐT-GDTrH-QLCL 

V/v hướng dẫn dạy học qua Internet, 

trên truyền hình trong thời gian học 

sinh nghỉ học ở trường để phòng, 

chống dịch Covid-19 

           Đắk  Nông, ngày 

 

 

Kính gửi:    

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 3 năm 2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền 

hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời 

gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020. Để các đơn vị 

tổ chức cho học sinh học tập, hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông năm 

học 2019-2020; đồng thời kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh qua 

internet, trên truyền hình đảm bảo chất lượng, hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Giúp học sinh được học tập thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 

trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống Covid-19. 

2. Phát triển năng lực tự học của học sinh và kỹ năng tổ chức dạy học qua 

internet, trên truyền hình của giáo viên. 

3. Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức 

và hỗ trợ học sinh trong học tập. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo 

hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

II. DẠY HỌC QUA INTERNET 

1. Các hình thức dạy học qua internet, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, yêu cầu 

về bài học và học liệu, các đơn vị thực hiện theo Công văn số 1061/BGDĐT-

GDTrH ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (file đính kèm). 

2. Tổ chức các hoạt động dạy học 

- Các đơn vị phải tiến hành xây dựng Kế hoạch thực hiện việc dạy học qua 

internet, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường để phòng, 

chống Covid-19; chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên của nhà trường xây dựng 

các bài học và học liệu để tổ chức dạy học qua internet đảm bảo chất lượng và 

đạt hiệu quả cao. 
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- Các nhà trường phải đảm bảo cơ sở vật chất, các yêu cầu về hạ tầng kỹ 

thuật (hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến, đường truyền kết nối internet,...) 

tối thiểu để tổ chức và quản lý hoạt động dạy học qua internet của giáo viên và 

học sinh của nhà trường. 

- Đối với giáo viên dạy học qua internet phải có kĩ năng xây dựng bài học 

và lựa chọn học liệu; biết cách sử dụng các công cụ và dịch vụ công nghệ thông 

tin để tổ chức dạy học qua internet; tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh 

bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau 

và giữa học sinh với giáo viên. 

- Lựa chọn giáo viên có kĩ năng về quản trị kỹ thuật hệ thống công nghệ 

thông tin, biết cách sử dụng các công cụ công nghệ thông tin để hỗ trợ giáo viên 

và học sinh trong quá trình tổ chức dạy học qua internet. 

- Hướng dẫn học sinh về kỹ năng sử dụng các ứng dụng và dịch vụ công 

nghệ thông tin trên internet trước khi tham gia bài học; thực hiện đầy đủ các 

hoạt động học tập yêu cầu của giáo viên; hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để 

được kiểm tra, đánh giá. 

- Phối hợp với gia đình học sinh để giám sát, hỗ trợ học sinh trong quá trình 

học tập qua internet; hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập và nộp 

sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá. 

- Khi học sinh đi học lại, các nhà trường chỉ đạo giáo viên tiến hành kiểm 

tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức học sinh đã học qua internet; tổ chức 

ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp 

theo trong chương trình. 

III. DẠY HỌC QUA TRUYỀN HÌNH 

1. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, yêu cầu về bài học và học liệu, các đơn vị 

thực hiện theo Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 3 năm 2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (file đính kèm). 

2. Tổ chức các hoạt động dạy học 

- Thông báo lịch phát sóng, hướng dẫn học sinh tham gia học các bài học 

trên kênh truyền hình giáo dục quốc gia và các kênh truyền hình khác được công 

bố trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cũng như kênh truyền hình 

của các địa phương khác có phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình: Hà 

Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, Nam Định, Thái 

Bình,... 

- Chỉ đạo giáo viên hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập cho học sinh theo 

các bài học được phát sóng trên truyền hình; quản lý, giám sát, đánh giá hiệu 

quả và kết quả học tập của học sinh trong việc tổ chức dạy học trên truyền hình. 

- Thông báo thời khoá biểu theo lịch phát sóng các bài học trên các kênh 

truyền hình cho gia đình học sinh được biết để phối hợp tổ chức, hướng dẫn, 

giám sát học sinh học tập trên truyền hình. 
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- Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học trên truyền hình 

khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học 

sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình giáo dục. 

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

1. Kiểm tra thường xuyên 

- Trong quá trình tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình, giáo viên phụ 

trách các môn học trực tiếp giao nhiệm vụ học tập cho học sinh; tổ chức, kiểm tra, 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm 

tra trên hệ thống dạy học qua internet; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học 

sinh đối với dạy học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp. 

- Kết quả kiểm tra thường xuyên trong quá trình dạy học qua internet, trên 

truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học 

cơ sở, trung học phổ thông. 

- Các đơn vị quản lý, theo dõi, giám sát việc đánh giá thường xuyên kết quả 

học tập của học sinh qua Internet, trên truyền hình bảo đảm công bằng, khách 

quan, trung thực. 

2. Kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ 

- Khi học sinh đi học trở lại, các đơn vị tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ 

sung, củng cố kiến thức đã học qua internet, trên truyền hình; thực hiện việc 

kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

- Đối chiếu kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường 

xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức dạy học qua internet, 

trên truyền hình; kiểm tra, giám sát việc tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập trong quá trình dạy học qua internet, trên truyền hình của các 

trường tiểu học, trung học cơ sở. 

- Báo cáo kết quả thực hiện việc dạy học qua internet, trên truyền hình 

trong thời gian học sinh nghỉ học khi Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu. 

2. Các đơn vị trực thuộc, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện 

- Xây dựng kế hoạch dạy học qua internet, trên truyền hình; công bố công 

khai kế hoạch dạy học và các điều kiện đảm bảo chất lượng tổ chức dạy học qua 

internet, trên truyền hình. 

- Tổ chức bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng cần thiết cho giáo viên, 

cán bộ quản lý và giáo viên về dạy học qua internet, trên truyền hình. 

- Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên 
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truyền hình bảo đảm chất lượng, công bằng, khách quan, trung thực. 

- Báo cáo kết quả thực hiện việc dạy học qua internet, trên truyền hình 

trong thời gian học sinh nghỉ học khi Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề 

nghị các đơn vị liên hệ Phòng Giáo dục Trung học - Quản lý chất lượng, Sở 

Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ email: phonggdtrh.sodaknong@moet.edu.vn để 

được hướng dẫn, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- PGĐ Phan Thanh Hải (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, GDTrH-QLCL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Hải 
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