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KẾ HOẠCH 

Dạy học qua internet, trên truyền hình và hình thức khác 

trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19 
______________________________________________ 

 Thực hiện công văn số 70/PGDĐT-THCS ngày 17 tháng 3 năm 2020 của 

Phòng GD&ĐT huyện Kim Bảng về việc tăng cường dạy học qua internet, trên 

truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19,  

 Trường Tiểu học xã Lê Hồ xây dựng kế hoạch dạy học qua internet trên 

truyền hình và hình thức khác trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid19 

cụ thể như sau: 

 1. Mục đích, yêu cầu 

 Tăng cường quản lý, triển khai các hoạt động giáo dục, củng cố kiến thức 

cho học sinh tại nhà; 

 Đa dạng hóa việc tổ chức các hình thức học nhằm giúp học sinh có thể 

học tập ở mọi lúc, mọi nơi; 

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng tự học và tham gia học tập tại nhà thông 

qua các hình thức học tập khác nhau; 

Tổ chức hiệu quả các hoạt động và hình thức dạy học qua internet, truyền 

hình và mạng xã hội, tin nhắn điện tử,…  

 2. Nội dung, hình thức 

 Ôn tập, củng cố kiến thức phù hợp với yêu cầu cần đạt của các khối lớp 

tính đến thời gian kết thúc học kì I. 

 Tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn tập trung tại trường, xây 

dựng hệ thống câu hỏi, bài ôn tập, các mạch kiến thức trong học kì I.  

 Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn (môn Tiếng Anh) liên hệ, phối 

hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh; chuyển nội dung câu hỏi, bài tập ôn luyện đến 

học sinh bằng các hình thức phù hợp như qua nhóm liên lạc mạng xã hội (Zalo, 

Facebook, Gmail,…), tin nhắn edu,…; chữa bài tập (đã giao) cho học sinh hàng 

tuần thông qua các hình thức phù hợp.  

 Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh tạo tài khoản trên Kho học liệu 

trực tuyến của trường Đại học Sư phạm Hà Nội (địa chỉ https://olm.vn) để luyện 

tập. Giáo viên tạo tài khoản để giao bài cho HS. Ngoài ra giáo viên hướng dẫn 

học sinh tự học trên một số đài truyền hình như Đài Truyền hình Kỹ thuật số 

VTC (VTC8, VTC 11), đài truyền hình Hà Nội, …. 

 Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học 
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sinh thông qua các hình thức liên lạc với học sinh, cha mẹ học sinh (tối thiểu 2 

lần/tuần). 

 3. Tổ chức thực hiện 

 Các tổ trưởng chuyên môn lên kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo mục 2 

vào kì sinh hoạt chuyên môn lần 2 tháng 3/2020 (ngày 20/3/2020) và vào các lần 

sinh hoạt chuyên môn tiếp theo (nếu học sinh chưa đi học).    

Giáo viên chủ nhiệm thành lập nhóm trên các trang mạng xã hội với cha 

mẹ học sinh, giáo viên bộ môn như Zalo, Facebook,… để trao đổi, giao bài cho 

học sinh và đồng thời kiểm tra bài của học sinh; nắm bắt những gia đình học 

sinh có máy tính kết nối internet để hướng dẫn học sinh học qua internet. 

 Đề nghị cha mẹ học sinh tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị liên lạc, truyền 

thông tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia học tập. 

Các tổ báo cáo kết quả thực hiện về nhà trường vào cuối mỗi tuần.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo Hiệu trưởng để 

giải quyết./. 
 

Nơi nhận:   

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);  

- CBQL,GV nhà trường; 

- CMHS; 

- Lưu VT.                                                       
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