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KẾ HOẠCH
Tổ chức triển khai thực hiện học trực tuyến, học trên truyền hình, ôn tập
kiến thức trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ
Căn cứ Công văn số 514/SGDĐT-VP ngày 20/02/2020 của Sở GDĐT Hà
Nội về việc triển khai hệ thống ôn tập trực tuyến các môn Sử, Địa, GDCD, Lý,
Hóa, Sinh, Tiếng Anh khối 8, 9; Công văn số 769/SGDĐT-GDPT ngày
13/3/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về việc chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo
viên, học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19; Công văn số
809/SGDĐT-GDTrH ngày 17/3/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về việc tăng cường
dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch
bệnh Covid-19; Công văn số 101/PGD&ĐT ngày 13/3/2020 của phòng GDDT
về việc chỉ đạo, quản lý dạy học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ
phòng dịch Covid-19; Công văn số 108/PGD&ĐT ngày 18/3/2020 của phòng
GDDT về tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ
học phòng, chống bệnh Covid-19;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Phúc Thọ xây dựng kế hoạch tổ chức thực
hiện học trực tuyến, học trên truyền hình, ôn tập kiến thức trong thời gian học
sinh nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YỀU CẦU
- Học sinh được ôn luyện thường xuyên, duy trì và nâng cao kiến thức
nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch;
- Công tác triển khai thực hiện học trực tuyến, học trên truyền hình được
đảm bảo khoa học, xây dựng bằng kế hoạch cụ thể, có sự kiểm soát của ngành,
của Ban giám hiệu các nhà trường;
- Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học, đa dạng các
hình thức dạy và học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn
huyện trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19.
II. NỘI DUNG
1. Đẩy mạnh công tác truyền thông qua các thiết bị thông minh theo tinh
thần chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội về việc tăng cường dạy học qua Internet, trên
truyền hình trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Duy trì liên lạc giữa nhà trường, giáo viên và gia đình học sinh để hướng
dẫn các em ôn tập, củng cố kiến thức, tự học qua các hình thức ứng dụng CNTT
phù hợp với thực tế của nhân dân địa phương, nhà trường;
2. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn học sinh lớp 8, 9 tham gia học tập có hiệu quả
trên hệ thống học tập trực tuyến Hanoi Study (tại địa chỉ http://study.hanoi.edu.vn).
- Mỗi trường cử 01 cán bộ phụ trách công nghệ thông tin thường xuyên cập
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nhật số lượng học sinh lớp 8, 9 ôn tập trên hệ thống báo cáo với Ban giám hiệu
hằng ngày;
- Phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn theo dõi về số lượng,
chất lượng ôn tập của học sinh lớp mình phụ trách. Đôn đốc, động viên học sinh
tích cực tham gia ôn tập.
3. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức cho học sinh lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9 học bài mới
trên truyền hình Hà Nội
- Các trường có trách nhiệm triển khai tới tất cả giáo viên, học sinh, phụ
huynh học sinh lịch phát sóng Chương trình dạy học trên truyền hình hằng tuần
của Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối
hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Dạy học
trên truyền hình, có lịch thông báo hàng tuần trên website của Sở GDĐT Hà
Nội).
- Ban giám hiệu phân công giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn
trước giờ phát sóng điểm danh học sinh thông qua điện thoại, zalo, facebook...,
hỗ trợ các em trong quá trình tham gia học tập trên truyền hình đảm bảo nền
nếp, chất lượng.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn căn cứ nội dung, kiến thức
bài mới vừa học trên truyên hình có thể giao thêm bài tập cho phù hợp với đối
tượng của học sinh lớp mình, trường mình kèm theo yêu cầu thời gian hoàn
thành của học sinh, sau đó yêu cầu học sinh gửi bài qua email, zalo… để giáo
viên chấm, chữa bài cho học sinh.
4. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường, nhà trường có thể dạy
Online cho học sinh. Việc dạy học Online phải được nhà trường xây dựng kế
hoạch, thẩm định các nội dung bài giảng theo đúng quy định. Quá trình tổ chức
dạy học Online của nhà trường, của giáo viên cho học sinh, phải đảm bảo tính
khoa học, sư phạm, chất lượng. Nhà trường chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ
việc giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh tự học và tổ
chức dạy học Online của nhà trường, của giáo viên cho học sinh.
5. Đối với những học sinh do điều kiện gia đình không có ti vi, hoặc
không có điện thoại thông minh, Nhà trường chịu trách nhiệm chỉ đạo giáo viên
phụ trách phối hợp với thôn, xóm, Ban đại diện cha mẹ học sinh để rà soát cụ
thể và có kế hoạch giao bài tập cho các em ôn tập. Cụ thể, đầu mỗi tuần giáo
viên phụ trách in phiếu bài tập giao cho học sinh; cuối mỗi tuần thu cho giáo
viên phụ trách kiểm tra và có biện pháp giao bài vào tuần tiếp theo.
III . TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội và tình hình thực tế
tại các trường trên địa bàn huyện, xây dựng kế hoạch triển khai đến 100% các
trường tiểu học, THCS trong huyện thực hiện;
- Giao đồng chí Phó trưởng phòng phụ trách cấp học và các đồng chí phụ
trách CNTT chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo Trưởng
phòng và Sở GDĐT theo quy định;
- Thường xuyên theo dõi, thống kê, đôn đốc các nhà trường triển khai thực
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hiện, hỗ trợ các trường trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc.
2. Các trường Tiểu học, THCS
- Căn cứ Kế hoạch của Ngành và tình hình thực tế của nhà trường và địa
phương xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo để 100% giáo viên
các bộ môn của đơn vị nghiên cứu sách giáo khoa, cùng theo dõi bài dạy trên
Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội;
- Mỗi trường cử 01 lãnh đạo phụ trách công tác quản lý việc dạy và học
trực tuyến, dạy học trên truyền hình, hướng dẫn tự học của học sinh, thường
xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình học tập của học sinh trong nhà trường;
- Tổ chức thống kê thiết bị đáp ứng nhu cầu học trên truyền hình, học trực
tuyến như Tivi, máy tính có kết nối Internet, máy tính bảng, điện thoại thông
minh có kết nối Internet… của gia đình học sinh để có phương án phân công
giáo viên hỗ trợ, photo bài tập tự ôn ở nhà cho các em;
- Hỗ trợ kinh phí để giáo viên in bài tập gửi cho học sinh ôn tập (nếu có); hệ
thống bài tập in có thể phối hợp với UBND xã thông qua thôn trưởng, xóm trưởng
hoặc qua Ban đại diện cha mẹ học sinh gửi bài đến gia đình học sinh để các em ôn tập;
- Ban giám hiệu nhà trường hằng ngày nắm bắt cụ thể số lượng học sinh
tham gia học trên truyền hình, số học sinh không tham gia học phải có lý do cụ
thể; số lượng học sinh ôn tập trực tuyến thông qua báo cáo của giáo viên chủ
nhiệm, giáo viên bộ môn.
- Báo cáo số lượng học sinh học trên truyền hình, số lượng học sinh ôn tập
trực tuyến về phòng GDĐT trước 16h00 thứ 6 hằng tuần (báo cáo gửi về phòng
GD&ĐT: cấp Tiểu học gửi về hòm thư email: bacvt-pt@hanoiedu.vn, cấp
THCS gửi về hòm thư email: vannd-pt@hanoiedu.vn).
Trên đây là kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện học trực tuyến, học trên
truyền hình, ôn tập kiến thức trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống
dịch Covid-19 của ngành Giáo dục và Đào tạo Phúc Thọ.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học,
THCS nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Hà Nội; (để báo cáo)

TRƯỞNG PHÒNG

- Lãnh đạo, CV, CB phòng GDĐT;
- Các trường TH, THCS; (để thực hiện)
- Lưu VT.

Kiều Trọng Sỹ
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