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V/v triển khai chuẩn bị kịch bản dạy
học đối với giáo dục tiểu học trong
điều kiện ảnh hưởng của dịch

COVID-19.
Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Nhằm chuẩn bị tốt cho việc tổ chức hoạt động dạy và học đối với cấp
tiểu học trong điều kiện dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp; thực
hiện Kế hoạch số 2408/KH-SGDĐT ngày 25/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào
tạo về việc tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều
kiện dịch bệnh COVID-19 được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh phê duyệt tại
Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 27/8/2021. Sở Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) hướng dẫn triển khai chuẩn bị kịch bản dạy học đối với giáo dục tiểu
học trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID-19, cụ thể như sau:
1. Từ nay đến ngày 14/9/2021
- Các đơn vị chưa hoàn thành việc tuyển sinh vào lớp 1, tiếp tục phối
hợp với các trường Mẫu giáo trên địa bàn để hoàn thành việc bàn giao danh
sách học sinh và những thông tin liên quan đến cha mẹ của các em (điện
thoại, địa chỉ liên hệ); các trường hợp tuyển sinh ngoài địa bàn (nếu có) khẩn
trương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận hồ sơ xét duyệt
nhằm phục vụ kịp thời biên chế lớp 1 ngay từ đầu năm học.
- Ổn định biên chế các lớp còn lại (lớp 2, 3, 4, 5); tiến hành phân công
giáo viên chủ nhiệm, tổ chức bàn giao học sinh lớp dưới lên lớp trên bằng
hình thức trực tuyến có kèm danh sách học sinh và số điện thoại liên hệ với
cha mẹ học sinh (lưu ý: danh sách chỉ ghi tên học sinh, ngày tháng năm sinh,
lớp cũ, lớp mới và số điện thoại để liên hệ); giáo viên chủ nhiệm, giáo viên
dạy môn chuyên làm quen với học sinh qua điện thoại hoặc qua internet (zalo,
viber, hệ thống thông tin khác …).
- Chủ động, phối hợp cung ứng kịp thời sách giáo khoa đến với học
sinh; nếu do điều kiện khó khăn của dịch bệnh chưa thể đáp ứng kịp thời, các
cơ sở giáo dục tiểu học chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh và cha mẹ học
sinh khai thác hệ thống sách giáo khoa điện tử theo địa chỉ: Nhà xuất bản
Giáo dục (https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu/), và trang chính thức
truy cập bộ sách Cánh Diều (https://www.hoc10.com/).
- Chủ động theo dõi thông tin, kịp thời nắm chắc số lượng học sinh tiểu
học gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19: Học sinh còn đang còn
kẹt lại ở địa phương khác, gia đình đang gặp khó khăn, thiếu dụng cụ học tập,
quần áo, sách vở … từ đó, tham mưu với chính quyền, phối hợp với các ban,
ngành đoàn thể tại địa phương để có biện pháp hỗ trợ.
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- Thông báo, hướng dẫn, theo dõi hỗ trợ học sinh tham gia học tập qua
Đài phát thanh truyền hình An Giang: Dự kiến từ ngày 06-17/9/2021, Sở
GDĐT sẽ phối hợp với Đài phát thanh truyền hình An Giang tổ chức phát
sóng chương trình dạy học qua truyền hình hướng dẫn học sinh lớp 1 làm
quen với phương pháp học tập mới ở cấp phổ thông; hướng dẫn học sinh tiểu
học các phương pháp học tập ở nhà trong thời gian giãn cách xã hôi, cách
thức học tập qua internet và ôn tập hệ thống kiến thức những nội dung cốt lõi
trong chương trình của các khối lớp ở tiểu học (năm học 2020-2021) chuẩn bị
kiến thức cho học sinh học ở các lớp trên (năm học 2021-2022) (lịch phát
hình sẽ thông báo sau).
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn thông báo rộng rãi
đến học sinh và gia đình của các em về kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm
học 2021-2022 bằng hình thức truyền hình trực tiếp qua sóng phát hình của
Đài phát thanh và truyền hình An Giang; buổi lễ được diễn ra vào lúc 7 giờ 30
phút, ngày 05/9/2021. Nhà trường chỉ đạo toàn thể giáo viên vào xem, vận
động cha mẹ học sinh tạo điều kiện để các em vào xem để học sinh và giáo
viên có được không khí của ngày khai trường; đây cũng là dịp được nghe lãnh
đạo tỉnh chia sẻ, động viên học sinh, giáo viên của toàn ngành vượt qua khó
khăn, thách thức đại dịch COVID-19 để hoàn thành nhiệm vụ.
- Trong điều kiện đang thực hiện giãn cách xã hội vào thời điểm đầu
năm học mới, đề nghị các cơ sở giáo dục tiểu học khắc phục khó khăn, ứng
dụng tốt phương tiện công nghệ thông tin để xử lý công việc, tổ chức họp trực
tuyến với bộ phận chuyên môn và giáo viên, hướng dẫn và phân công nhiệm
vụ chuyên môn đầu năm, trong đó lưu ý việc giáo viên chủ nhiệm phải tăng
cường trách nhiệm, giữ mối liên hệ với học sinh và gia đình học sinh, thông
qua cha mẹ học sinh để hướng dẫn các em thực hiện tốt các biện pháp phòng
chống dịch và phương pháp học tập tại nhà, học tập trực tuyến.
2. Từ ngày 15/9/2021 trở đi
Căn cứ vào diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 và biện pháp
phòng chống dịch của địa phương (áp dụng Chỉ thị 15,16/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ), các cơ sở giáo dục tiểu học xây dựng kịch bản dạy học
theo hướng dẫn của Sở GDĐT tại Kế hoạch số 2408/KH-SGDĐT ngày
25/8/2021 về việc tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong
điều kiện dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:
Trên cơ sở điều kiện dạy học hiện có của nhà trường và yêu cầu đáp
ứng hoạt động dạy và học trong điều kiện của dịch bệnh buộc phải giãn cách
xã hội, mỗi cơ sở giáo dục tiểu học lựa chọn hình thức dạy học phù hợp với
từng đối tượng học sinh được nêu dưới đây nhằm duy trì hoạt động giáo dục ở
cấp tiểu, vừa học đảm bảo được chất lượng, thiết thực và hiệu quả:
a) Rà soát, tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học qua internet cho học
sinh có đủ điều kiện học tập với hình thức này, phối hợp với gia đình theo dõi
để hướng dẫn, hỗ trợ các em trong quá trình học tập ở tại nhà, chuyển giao
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thêm bài tập, luyện tập và bài thực hành để kiểm tra tại nhà đối với học sinh
nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra thường xuyên theo quy định.
b) Nhà trường tổ chức ghi hình, xây dựng các video bài giảng, thẩm
định chính xác nội dung, phương pháp giảng dạy trước khi chuyển cho học
sinh, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình để hướng dẫn các em học tập
tại nhà; căn cứ vào nội dung bài giảng của các video, giáo viên gửi thêm bài
tập, bài thực hành cho học sinh rèn luyện.
Hiện nay, Sở GDĐT đang triển khai kế hoạch phân công cho Hội đồng
bộ môn cấp tiểu học tiến hành ghi hình các bài giảng trên video clip, phòng
chuyên môn đang tiến hành thẩm định nội dung, phương pháp giảng dạy và
dự kiến sẽ triển khai về các trường tiểu học theo kế hoạch giáo dục hàng tuần
bắt đầu từ ngày 15/9/2021; đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của
Sở GDĐT để học sinh có thể vào xem, tải về.
Bộ GDĐT phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng các bài
giảng dùng chung cho tất cả các bộ sách giáo khoa. Theo kế hoạch, những bài
giảng này được phát sóng trên kênh VTV7 từ ngày 6/9/2021. Cùng đó, kho
bài giảng này cũng được đưa lên VTVgo và cổng thông tin của Bộ GDĐT để
mọi người có thể xem, tải về. Các cở sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh có
thể tải về, phân công giáo viên hướng dẫn học sinh học tập qua kênh này,
đồng thời kết hợp gửi bài tập, luyện tập và kiểm tra đánh giá thường xuyên
đối với học sinh.
c) Những học sinh có khó khăn về điều kiện học tập trực tuyến, học tập
qua internet, hoặc không thể liên hệ được qua điện thoại…: nhà trường phân
công giáo viên lựa chọn, hệ thống kiến thức những nội dung trọng tâm, cốt
lõi, bài tập để luyện tập, thực hành và kèm theo là hướng dẫn học tập tại nhà
photo thành tài liệu gửi đến học sinh thông qua địa bàn khóm, ấp nhờ hỗ trợ
chuyển đến gia đình học sinh và cũng thông qua hình thức này để phản hồi
thông tin giữa học sinh, gia đình và nhà trường nhằm kịp thời hỗ trợ khó khăn
trong học tập khi cần thiết.
Lưu ý:
- Đối với học sinh lớp 1, lớp 2: Cân nhắc lựa chọn hình thức dạy học
trong điều kiện dịch bệnh phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và khả năng tiếp thu
của học sinh. Các cơ sở giáo dục tiểu học tổ chức dạy học trực tuyến cho học
sinh lớp 1, lớp 2 khi nhà trường và giáo viên được chuẩn bị tốt các điều kiện
về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo các yêu cầu từ việc sắp xếp
thời khóa biểu, chọn lựa nội dung giảng dạy, chọn phần mềm, cách thức triển
khai của giáo viên và tâm thế chuẩn bị của gia đình học sinh; ưu tiên dạy học
môn tiếng Việt và môn Toán, đảm bảo các em hình thành kỹ năng đọc, viết,
nói, nghe, kỹ năng tính toán và các kỹ năng cơ bản cần thiết ban đầu theo quy
định.
- Nội dung các tiết dạy trực tuyến của giáo viên phải tinh gọn (không
quá nhiều thời gian), đặt trọng tâm vào kiến thức cốt lõi và tránh tạo áp lực
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gây căng thẳng cho học sinh; thực hiện sắp xếp các chủ đề học tập, sử dụng
kho học liệu điện tử kèm theo các bộ sách giáo khoa để xác định các nội dung
có thể tổ chức dạy học trực tuyến.
- Dù lựa chọn với hình thức tổ chức dạy học nào, nhà trường cũng phải
xây dựng kế hoạch, thiết lập thời khóa biểu tiết dạy và thông báo đến cha mẹ
học sinh (thông qua các nhóm liên lạc mà giáo viên chủ nhiệm tạo với cha mẹ
học sinh), thường xuyên giữ mối liên hệ với cha mẹ học sinh trong việc theo
dõi các em học tập ở nhà.
- Các cơ sở giáo dục tiểu học tham khảo sử dụng các phần mềm dạy
học trực tuyến phù hợp với đơn vị và khả năng đáp ứng của giáo viên và học
sinh; đảm bảo các điều kiện hợp lý về thời khóa biểu, đặc điểm tâm lý lứa
tuổi tiểu học, theo dõi thông tin phản hồi của cha mẹ học sinh, đánh giá sơ bộ
mức độ tiếp thu của học sinh qua từng bài học và có điều chỉnh phù hợp trong
các bài học sau.
- Sau thời gian vài tuần triển khai thực hiện, các cơ sở giáo dục tiểu học
tiến hành sơ kết đánh giá kết quả, tổ chức rút kinh nghiệm và điều chỉnh kế
hoạch sao cho phù hợp ở giai đoạn tiếp theo. Kết quả tổ chức dạy học trong
điều kiện dịch COVID-19 được các phòng GDĐT tổng hợp từ báo cáo của
các trường tiểu học trên địa bàn và báo cáo về Sở (Phòng GD Mầm non và
GD tiểu học) lồng ghép trong báo cáo tháng của đơn vị.
Khi mức độ nguy hiểm của dịch bệnh giảm xuống, học sinh đến trường
học trực tiếp (điều kiện bình thường mới khi dịch bệnh cơ bản được kiểm
soát), các cơ sở giáo dục tiểu học thông qua đánh giá mức độ tiếp thu bài mới
hoặc phát hiện lỗ hổng kiến thức cũ mà bổ sung hoàn chỉnh lại cho các em để
đáp ứng mục tiêu nội dung kiến thức và kỹ năng của chương trình.
Phòng GDĐT tăng cường công tác kiểm tra nhằm tư vấn, hỗ trợ cho
các trường tiểu học trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tiểu học
trong năm học 2021-2022.
Trên đây là hướng dẫn về việc triển khai chuẩn bị kịch bản dạy học đối
với giáo dục tiểu học trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID-19, đề nghị
Phòng GDĐT triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
-

UBND tỉnh (để báo cáo);
UBND huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp);
Ban Giám đốc Sở GDĐT;
Các phòng thuộc Sở GDĐT;
Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT;
Lưu: VT, GDNM-GDTH.
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