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V v đôn đ c việc dạy và học
trực tuyến

nh

i
- Các trườn
C tron toàn huyện;
- Các trườn tiểu học và THCS.

Căn cứ Côn văn s
- C n ày
thán
năm
v
việc đôn đ c việc dạy và học trực tuyến Phòng iáo dục và ào tạo
Diên hánh hi nh n sự chủ độn và nỗ lực các trườn
C trên địa bàn
huyện đã khắc phục mọi khó khăn v cơ sở v t chất cũn như đội n ũ để triển
khai việc dạy và học trực tuyến. Bước đầu, việc tổ chức dạy và học trực tuyến
của các trườn THCS trên địa bàn đã đi vào ổn định
Tuy nhiên qua th n kê tổn hợp dữ liệu trên hệ th n của ở iáo dục
và ào tạo, vẫn còn một s trườn
C triển khai dạy học trực tuyến chưa
đún yêu cầu tại Côn văn s
8
- C n ày
thán 8 năm
1
của ở
và Văn bản s 66
C n ày 3 thán 8 năm
2021 của hòn iáo dục và ào tạo, cụ thể
+ Việc tổ chức phòn học ảo khôn thôn qua hệ th n M
ệ th n
M khôn hi nh n được s lượt lên lớp của iáo viên và s lượt vào học
của học sinh.
+ hôn tạo đủ khóa học theo từn môn từn lớp hực tế có một s
trườn chỉ tạo một khóa học chun cho tất cả các môn theo từn lớp. hi tham
ia học vào đầu buổi học sinh chỉ đăn nh p duy nhất một khóa học để tham
ia học tất cả các môn tron buổi ( iáo viên đến iờ dạy thì lần lượt vào phòn
học ảo để dạy nh n quy n quản lý lớp ảo từ iáo viên của tiết trước). hư v y
hệ th n sẽ th n kê thiếu s tiết học của học sinh đã học trên hệ th n .
+ hôn đưa hoặc đưa rất t học liệụ tài liệu lên hệ th n để hỗ trợ
học sinh tron quá trình tham ia học trực tuyến.
+ Chưa khai thác hiệu quả chức năn hỗ trợ dạy học trực tuyến của
hệ th n như tổ chức kiểm tra và hỏi đáp trên hệ th n .
ể triển khai việc dạy và học trực tuyến đạt hiệu quả theo yêu cầu của
Sở iáo dục và ào tạo hánh òa, hòn
iáo dục và ào tạo yêu cầu các
trườn
C trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai thực hiện t t các nội dun
như sau:

. C p nh t đầy đủ dữ liệu dạy học lên hệ th n để thu n tiện cho việc
tra cứu học t p của học sinh cũn như việc kiểm tra iám sát của các cấp
quản lý.
2. Tron quá trình c p nh t dữ liệu cũn như thực hiện các nội dun
liên quan đến vấn đ v kỹ thu t côn n hệ thôn tin cần chủ độn liên hệ
với đơn vị cun cấp dịch vụ dạy và học trực tuyến (V
hánh òa) để được
hỗ trợ kịp thời.
3. iệu trưởn chịu trách nhiệm ch nh tron việc quản lý chỉ đạo
thực hiện dạy và học trực tuyến của cán bộ iáo viên tại đơn vị đảm bảo hiệu
quả thiết thực và đún quy định; xác định nguyên nhân và sớm có iải pháp
khắc phục nhữn hạn chế qua kết quả h n kê tổn hợp s dụn hệ th n từ
ngày 13/9/2021 đến
2021 (đí kèm).
ồn thời quan tâm kịp thời nhữn trườn hợp học sinh có khó khăn v
thiết bị học trực tuyến để có biện pháp hình thức phù hợp hiệu quả nhằm iúp
các em duy trì việc học tron tình hình dịch bệnh Covid- chưa thể đến
trườn học trực tiếp.
hòn
iáo dục và ào tạo yêu cầu các trườn
C n hiêm túc triển
khai thực hiện các nội dun trên. ron quá trình thực hiện nếu có đi u ì
vướn mắc các đơn vị báo cáo v hòn iáo dục tổn hợp ý kiến, liên hệ với
hòn uản lý chất lượn ở iáo dục để được hướn dẫn kịp thời./.
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