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BÁO CÁO
Về kết quả tổ chức thực hiện dạy học sau một tuần thực học cấp Tiểu học
năm học 2021 - 2022
Cơ sở pháp lí:
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo
đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch
COVID-19.
Công điện số 1190/CĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới 2021
- 2022 hiệu quả, chất lượng.
Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ
thông cấp Tiểu học năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch COVID-19.
Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Đồng Tháp về Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 an toàn,
bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục ứng phó với đại dịch
COVID-19.
Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học báo cáo kết quả tổ chức thực hiện dạy
học sau một tuần thực học cấp Tiểu học năm học 2021 - 2022 tính đến ngày 29
tháng 9 năm 2021 như sau:
1. Tổ chức dạy học
Do dịch COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, tuần học đầu tiên cấp
Tiểu học thực hiện dạy học trực tuyến đối với lớp 5, còn khối lớp còn lại tự học,
tự ôn tập, cụ thể:
1.1. Dạy học trực tuyến
a) Tiến độ thực hiện
Ngày 27 tháng 9 năm 2021: Lớp 5.
b) Số liệu học sinh tham gia học trực tuyến
Đối với lớp 5 có 21329/26275 chiếm tỉ lệ 81,18%, cụ thể:
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TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Địa phương
TP. Cao Lãnh
TP. Sa Đéc
TP. Hồng Ngự
Tân Hồng
Hồng Ngự
Tam Nông
Thanh Bình
Tháp Mười
Cao Lãnh
Lấp Vò
Lai Vung
Châu Thành

Cộng

Tổng số
2677
1859
1376
1621
2206
1820
2481
2419
2092
2827
2611
2286
26275

Học TT
2364
1517
989
1278
1625
1414
1900
1962
2047
2169
2053
2011
21329

Số học sinh
Tỷ lệ % Chưa học
88,30
313
81,60
342
71,88
387
78,84
343
73,66
581
77,69
406
76,58
581
81,11
457
97,85
45
76,72
658
78,63
558
87,97
275
81,18
4946

Tỷ lệ %
11,70
18,40
28,12
21,16
26,34
22,31
23,42
18,89
2,15
23,28
21,37
12,03
18,82

c) Đánh giá về hiệu quả dạy học trực tuyến
Mặt được:
- Các trường, cán bộ quản lí, giáo viên lớp 5 đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc
dạy học trực tuyến; có nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả, tuyên truyền
và tạo được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và cộng đồng.
- Đảm bảo an toàn cho học sinh trong tình hình dịch bệnh diễn biến còn phức
tạp. Học sinh lớp 5 tiếp thu được kiến thức, đảm bảo cho việc lên lớp 6 vào cuối
năm học.
- Sự đồng hành của cha mẹ học sinh, việc tương tác giữa giáo viên và học
sinh khá tốt, học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- Cả hệ thống chính trị đã đồng hành cùng ngành giáo dục trong việc dạy học
trực tuyến.
Hạn chế:
- Vẫn còn học sinh lớp 5 chưa có điều kiện học trực tuyến, nhất là các vùng
có điều kiện kinh tế còn khó khăn; khó kiểm soát học sinh trong việc giao nhiệm
vụ học học tập; vẫn còn học sinh chưa đủ năng lực tự học,…
- Giáo viên còn lúng túng trong việc dạy học trực tuyến.
- Một số đơn vị chưa tuyên truyền tốt đến cha mẹ học sinh và cộng đồng,
chưa tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng; còn trông chờ vào cơ quan
quản lí cấp trên.
Nguyên nhân:
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- Cán bộ quản lí chưa nghiên cứu kĩ các văn bản chỉ đạo của các cấp và ngành
giáo dục, chưa chủ động trong quá trình tổ chức thực hiện, còn tư tưởng trông
chờ,…
- Giáo viên chưa ứng dụng tốt công nghệ thông tin.
- Còn 4946/26275 (18,82%) học sinh chưa có điều kiện học trực tuyến.
- Chất lượng các tiết học trực tuyến chưa hiệu quả như mong muốn do đặc
điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học, năng lực của giáo viên, cán bộ quan lí chưa
kiểm tra, giám sát, tư vấn,… hỗ trợ kịp thời cho giáo viên.
1.2. Giới thiệu tự học qua dạy học trên truyền hình
Các cơ sở giáo dục giới thiệu cha mẹ học sinh theo dõi, cùng hướng dẫn học
sinh tự học với thời lượng phù hợp qua:
Kênh truyền hình quốc gia về giáo dục của Đài Truyền hình Việt Nam
(VTV7).
Website của Bộ GDĐT (Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình:
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/lich-hoc-truc-tuyen.aspx; Hỗ trợ dạy học trực
tuyến: https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/day-hoc-truc-tuyen.aspx?ItemID=7497
và chọn mục “Cùng em học lớp 1”, “Cùng em học lớp 2”) .
Chuyển các video clip mà Sở GDĐT đã gửi cho các đơn vị đến học sinh, cha
mẹ học sinh.
Việc tự học qua dạy học trên truyền hình là một trong những giải pháp hỗ
trợ cho các đơn vị trong tổ chức dạy học trực tuyến.
1.3. Giao bài cho học sinh
a) Thời gian thực hiện
Từ ngày 27 tháng 9 năm 2021 và điều chỉnh thời gian theo thực tế tình hình
dịch bệnh.
b) Đối tượng, thời gian thực hiện
Giáo viên giao nhiệm vụ học tập cho các em thông qua tin nhắn SMS, Vnedu,
các ứng dụng OTT,… hoặc photocopy tài liệu chuyển đến cha mẹ học sinh, học
sinh. Ngoài ra, hướng dẫn học sinh tự học qua kênh truyền hình quốc gia về giáo
dục của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV7), trên Website của Bộ GDĐT, Sở
GDĐT.
Sau khi kết thúc giãn cách xã hội, giáo viên tổ chức ôn, củng cố lại các kiến
thức đã học trực tuyến, học qua truyền hình cho học sinh. Giáo viên tận dụng giờ
vàng khi học sinh đi học trực tiếp, tập trung hướng dẫn những nội dung, kiến thức
trọng tâm, cơ bản, cốt lõi,...; có thể dạy tăng tiết, tăng buổi,... để đảm bảo kiến
thức và hoàn thành chương trình đúng thời gian.
c) Đánh giá
Mặt được:
- Đảm bảo an toàn cho học sinh trong tình hình dịch bệnh diễn biến còn phức
tạp.
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- Học sinh được ôn tập, tiếp thu kiến thức mới thuận lợi hơn khi đi học trực
tiếp nhất là học sinh lớp 1.
Hạn chế:
- Chương trình không được đồng bộ trên phạm vi của huyện, tỉnh, chênh lệch
lượng kiến thức học sinh được tiếp cận,…
- Một ít giáo viên giao bài chưa phù hợp, chưa tạo động lực cho học sinh tự
học, chưa nhận được sự đồng tình của cha mẹ học sinh.
2. Phương án tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch COVID-19 được kiểm
soát
- Những địa phương trở lại bình thường mới theo Chỉ thị số 19/CT-TTg, tổ
chức cho học sinh đi học bình thường ở những nơi bảo đảm tốt các điều kiện
phòng, chống dịch; 02 tuần đầu không tổ chức bán trú; thực hiện nghiêm biện
pháp 5K; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học thường xuyên; các lớp giảm, giãn
số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học (có thể tách lớp để học ca sáng
và ca chiều, những nơi không đảm bảo 01 phòng học/lớp bố trí ngày học ngày
nghỉ,…); kết hợp học trực tuyến; không tổ chức các hoạt động tập trung đông học
sinh. Các cơ sở giáo dục không yêu cầu học sinh đến trường ngoài buổi học chính
khóa; giáo viên cung cấp thêm tài liệu, học liệu, giao nhiệm vụ, giám sát, hướng
dẫn học sinh tự học thông qua hệ thống dạy học trực tuyến LMS, Zoom, Google
Meet, Zalo, Viber, Facebook,...
- Toàn tỉnh trở lại bình thường: Tổ chức dạy học trực tiếp theo kế hoạch thời
gian năm học và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID19.
- Tùy tình hình dịch bệnh tại địa phương nơi trường đóng, Thủ trưởng các
đơn vị quyết định hình thức tổ chức dạy học (dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán
trú,…) theo gợi ý các phương án dạy học, tham mưu lãnh đạo địa phương trong
quá trình tổ chức thực hiện.
5. Kiến nghị
Lãnh đạo các đơn vị cần đọc, nghiên cứu kĩ hệ thống văn bản chỉ đạo của
các cấp, các ngành, chủ động trong quá trình tổ chức thực hiện dạy học tại đơn vị
một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương, bảo đảm an
toàn và chương trình dạy học; tạo được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và
cộng đồng; có nhiều giải pháp sáng tạo, phù hợp, hiệu quả trong quá trình tổ chức
thực hiện./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Phòng GDĐT các huyện, thành phố (th/h);
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Giám đốc, các Phó GĐ Sở GDĐT (b/c);
- Trưởng các Phòng CMNV Sở GDĐT (ph/h);
- Website Sở GDĐT (đăng tin);
- Lưu: VT, GDMNTH, A, 02b.

Nguyễn Minh Tâm
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