UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2190 /SGDĐT-GDTrH

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2020

V/v tổ chức hoạt động chuyên môn
đầu năm học 2020-2021

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện;
- Trường trung học phổ thông và trường trực thuộc;
- Trung tâm giáo dục thường xuyên.
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Thực hiện Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian
năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục
thường xuyên; căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Đà
Nẵng, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị, trường học một số nội dung tổ chức hoạt
động chuyên môn qua mạng khi trẻ em, học sinh, học viên chưa đến trường. Cụ
thể:
I. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/9/2020, bắt đầu tính tuần 1 theo khung
kế hoạch thời gian năm học cho đến khi học sinh, học viên đến trường học trực
tiếp.
2. Trường hợp học sinh, học viên không tiếp cận được việc dạy học qua
mạng (dạy học trực tuyến qua các phần mềm; cung cấp bài giảng, bài tập, câu hỏi
và nhận phản hồi của người học qua Website, Email, Facebook, Zalo, Viber,...)
thì nhà trường, giáo viên bộ môn cung cấp bài giảng, bài tập, câu hỏi qua tài liệu
giấy để học sinh học tập.
3. Chỉ tổ chức kiểm tra, đánh giá, lấy điểm khi học sinh đi học bình thường
và sắp xếp thời gian để củng cố, ôn tập nội dung kiến thức cho học sinh trước khi
kiểm tra, đánh giá.
II. CÁC CẤP HỌC, BẬC HỌC
1. Giáo dục mầm non
Thực hiện công tác phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục mầm non
(GDMN) và gia đình trong thời gian trẻ nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19.
Các cơ sở GDMN chủ động thông tin đến cha mẹ trẻ về chăm sóc và giáo dục trẻ
qua mạng các nội dung sau:
a) Chăm sóc, dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe của trẻ
- Các cơ sở GDMN chủ động, linh hoạt thông tin đến cha mẹ trẻ nội dung:
kỹ năng chăm sóc, dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe cho trẻ nhằm thực hiện và duy
trì tốt chế độ dinh dưỡng trong các bữa ăn hàng ngày cho trẻ tại gia đình hợp lý,
giúp trẻ khỏe mạnh tăng cường sức đề kháng, an toàn hơn trong mùa dịch;
- Hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang đúng cách, rèn cho trẻ có thói quen rửa tay
bằng xà phòng đúng thao tác; ngủ đúng giờ và đủ giấc; hướng dẫn trẻ tập thể dục
hay chơi các trò chơi vận động phù hợp để cơ thể trẻ khỏe mạnh.
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b) Hoạt động giáo dục
- Các cơ sở GDMN chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục với nội dung ôn
tập cho trẻ dưới hình thức “học thông qua chơi” trong thời gian 02 tuần đầu của
tháng 9/2020, cán bộ quản lí hỗ trợ và tạo điều kiện giáo viên linh hoạt lựa chọn
nội dung giáo dục theo Chương trình Giáo dục mầm non của Bộ GDĐT thiết kế
xây dựng các hoạt động giáo dục trọng tâm và phù hợp với đặc điểm tâm lý trẻ ở
từng độ tuổi nhóm, lớp do giáo viên phụ trách và nội dung hoạt động giáo dục phải
được lãnh đạo nhà trường kiểm duyệt trước khi thông tin đến cha, mẹ trẻ (chủ đề:
trường lớp, mầm non; bản thân bé; gia đình….) để hướng dẫn cha mẹ trẻ hỗ trợ
chơi với con trẻ tại nhà (giáo viên cần tư vấn, hướng dẫn cha, mẹ trẻ cách lựa
chọn học liệu, đồ dùng, đồ chơi an toàn, gần gũi hiện có ở gia đình để cho trẻ dễ
dàng thực hành, trải nghiệm);
- Các cơ sở GDMN cần có những giải pháp tích cực trong quản lý, hỗ trợ
cho cha mẹ trẻ nếu gặp khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin hai chiều của nhà
trường và gia đình (ngược lại) về tình hình của trẻ nhằm kịp thời phối hợp chặt
chẽ với cha mẹ trẻ trong thời gian trẻ nghỉ học chưa đến trường do dịch Covid19.
- Lưu ý: các cơ sở GDMN cần quan tâm hơn nữa đối với trẻ khuyết tật,
vùng sâu vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số lại thiệt thòi khi bị
gián đoạn việc giáo dục trẻ do cha mẹ không tiếp cận được công nghệ.
2. Giáo dục tiểu học
a) Kế hoạch chung của nhà trường
- Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, phân chia thời khóa
biểu, chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng nội dung ôn tập các môn học của các
khối lớp trong tuần đầu tiên theo sự thống nhất của cả khối;
- Trong thời gian học sinh chưa đến trường, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm
theo danh sách học sinh của lớp, tạo nhóm Zalo, Email, Facebook... để trao đổi,
tổ chức bầu Hội đồng tự quản (Ban cán sự lớp), phân chia tổ/nhóm; xây dựng nội
quy lớp học, giao nhiệm vụ cho các thành viên ban/tổ/nhóm rõ ràng, cụ thể;
- Giáo viên thông báo tài liệu học tập của học sinh trong năm học, giới
thiệu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo; kiểm tra việc chuẩn bị sách giáo khoa,
đồ dùng học tập của học sinh, bảo đảm cho học sinh có sách, đồ dùng theo quy
định tối thiểu; giới thiệu, giúp học sinh làm quen với chương trình học tập và
giáo dục; phương pháp học tập và rèn luyện ở trường mới, lớp mới, môn học mới
một cách tích cực, chủ động; giới thiệu cho học sinh những hoạt động trải
nghiệm, giao lưu sẽ được tổ chức trong năm học theo kế hoạch của nhà trường;
- Giáo viên trao đổi và hướng dẫn một số nội dung để học sinh tiếp cận và
nắm được điều lệ, nội quy nhà trường; quy định về kiểm tra, đánh giá học sinh về
học tập và rèn luyện; một số nguyên tắc về văn hóa ứng xử trong trường lớp; thực
hiện nội dung ôn tập cho học sinh theo kế hoạch của tổ chuyên môn; thường
xuyên giữ mối liên hệ với phụ huynh và trực tiếp hướng dẫn, giải đáp thắc mắc
của học sinh và phụ huynh.
b) Kế hoạch dạy học
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- Đối với học sinh lớp 1
+ Tổ chức “Tuần lễ làm quen”: Nhà trường chỉ đạo các giáo viên lựa chọn
những nội dung kiến thức, kĩ năng cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn phụ huynh tổ
chức giáo dục học sinh ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị
cho học sinh sẵn sàng vào học lớp 1 (Hướng dẫn học sinh tư thế ngồi học, cách
cầm bút, đặt bút, nối nét, cách cầm sách đọc; làm quen với các loại sách giáo
khoa, vở, đồ dùng học tập,...; đọc các âm trong bảng chữ cái, đọc các số từ 0 đến
10...; hướng dẫn học sinh kĩ năng giao tiếp, cách diễn đạt, trình bày với thầy cô,
bạn bè, cha mẹ...);
+ Sau tuần làm quen, khi vào chương trình nhưng học sinh chưa đến
trường, các trường hướng dẫn giáo viên điều chỉnh kế hoạch, nội dung phù hợp,
soạn bài dạy học qua mạng, chú trọng đến đọc, viết và tính toán cho học sinh.
- Đối với học sinh lớp 2, 3, 4 và 5
+ Các đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch và chỉ đạo giáo viên thực hiện
nghiêm túc việc hướng dẫn học sinh tự học, ôn tập kiến thức, giao nội dung, bài
tập và chữa bài cho học sinh; nhà trường hướng dẫn các giáo viên có biện pháp
quản lí quá trình tự học của học sinh; tổ trưởng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ
phân công giáo viên xây dựng nội dung hướng dẫn ôn tập cho học sinh theo môn
học mà giáo viên phụ trách, phù hợp với việc tự học và đặc điểm học sinh trong
trường;
+ Sau phần ôn tập, nếu học sinh chưa được đến trường, căn cứ vào điều
kiện cụ thể của từng trường, nhà trường có thể tiến hành dạy học qua mạng nội
dung bài mới cho học sinh. Việc dạy học qua mạng phải được nhà trường xây
dựng kế hoạch, thẩm định nội dung các bài giảng theo đúng quy định, thống nhất
trong tổ chuyên môn. Lãnh đạo nhà trường chịu trách nhiệm quản lí chặt chẽ việc
giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh tự học và tổ chức dạy
học qua mạng. Quá trình tổ chức dạy học qua mạng của nhà trường phải đảm bảo
tính khoa học, sư phạm, chất lượng;
- Giáo viên vận dụng các bài giảng trên truyền hình, trên mạng, sử dụng
các phần mềm có bản quyền (đảm bảo tính bảo mật, an toàn) tổ chức tốt việc dạy
- học trực tuyến; thường xuyên rà soát, đánh giá việc tham gia và hiệu quả tham
gia của từng học sinh để xây dựng phương án củng cố, bồi dưỡng phù hợp.
3. Giáo dục trung học
a) Tổ chức kiểm tra đối với học sinh diện kiểm tra lại
- Căn cứ Công văn số 3219/BGDĐT-QLCL ngày 24/8/2020 của Bộ GDĐT
về việc hướng dẫn tổ chức Kì thi tốt nghiệp THPT đợt 2 và kế hoạch triển khai
công tác thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại thành phố Đà Nẵng; Sở GDĐT đề nghị các
đơn vị, trường học sắp xếp tổ chức kiểm tra đối với học sinh diện kiểm tra lại từ
ngày 31/8/2020 đến ngày 03/9/2020. Riêng các trường THCS, THPT được chọn
đặt địa điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2, chỉ tổ chức kiểm tra lại trong ngày
31/8/2020.
- Các trường THCS, THPT có trách nhiệm đăng tải Kế hoạch kiểm tra lại
trên website nhà trường, thông báo đầy đủ thông tin kiểm tra lại đến với các học
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sinh thuộc diện kiểm tra lại, phân công cán bộ, giáo viên tham gia ra đề, coi,
chấm kiểm tra theo đúng quy định,... Sở GDĐT lưu ý các đơn vị, trường học có
kế hoạch sắp xếp công tác kiểm tra lại khoa học, chi tiết, cụ thể, đảm bảo công
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến công
tác thi tốt nghiệp THPT đợt 2.
b) Kế hoạch dạy học
Trong thời gian học sinh chưa đến trường học trực tiếp, các đơn vị, trường
học tập trung thực hiện tốt các công việc sau:
- Chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng kĩ thuật, lựa chọn các hình thức dạy học qua
mạng phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng trường, bảo đảm tổ chức
dạy học qua mạng có chất lượng, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ
thông năm học 2020-2021 theo khung thời gian năm học của Bộ và Sở GDĐT;
- Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học của bộ môn để đảm
bảo nội dung kiến thức bài học và định hướng dạy học theo Công văn số
4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT, trong đó có 35 tuần thực
học. Tổ chức dạy học bài mới, kiến thức mới cho học sinh qua mạng, phần mềm
dạy học; chú trọng ôn tập kiến thức cũ, khắc sâu kiến thức, rèn luyện thêm kĩ
năng học tập cho học sinh, thực hiện theo hướng dẫn điều chỉnh về nội dung dạy
học; không dạy nội dung đã được giảm tải theo hướng dẫn của Bộ và Sở GDĐT;
- Phân công chuyên môn, chia thời khóa biểu cụ thể, hợp lí và tổ chức dạy
học qua mạng như dạy học trực tiếp trên lớp đảm bảo chất lượng, đánh giá kết
quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh; phối hợp với gia đình học
sinh có biện pháp quản lí hoạt động học trực tuyến của học sinh;
- Thường xuyên rà soát, nắm số lượng học sinh không thể tham gia học
trực tuyến để có thể kịp thời hỗ trợ học sinh học tập bằng các hình thức khác phù
hợp;
- Đối với môn Giáo dục quốc phòng - An ninh: về nội dung về lý thuyết,
giáo viên soạn bài và dạy trực tuyến như các môn khác theo phân phối chương
trình; về nội dung thực hành, giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu tài liệu ở
nhà. Khi học sinh đi học trực tiếp, các tổ bộ môn thống nhất nội dung thực hành
dứt điểm trong khoảng 1 hoặc 2 tuần, sau đó tiếp tục dạy theo phân phối chương
trình.
- Đối với môn Thể dục: Tổ bộ môn/giáo viên của mỗi trường soạn bài (nếu
đủ điều kiện) hoặc sử dụng các bài tập có sẵn, tải các bài tập về thể dục tay
không, trò chơi vận động đơn giản, dễ tập phù hợp đối với lứa tuổi học sinh các
cấp học để học sinh có thể tập vào buổi sáng hoặc giữa buổi (không nên soạn
hoặc tải những bài học trong chương trình đòi hỏi về kỹ thuật, sân tập cũng như
dụng cụ tập vì không khả thi khi học sinh ở nhà, không đủ điều kiện tập luyện,...)
nhằm giúp học sinh tăng cường sức khỏe, phòng chống dịch hiệu quả.
- Căn cứ vào kế hoạch công tác thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại thành phố Đà
Nẵng, một số cán bộ, giáo viên, nhất là môn Ngữ văn sẽ được điều động tham gia
công tác chấm thi (dự kiến từ ngày 06-11/9/2020), do vậy các trường có cán bộ,
giáo viên được điều động tham gia chấm thi chủ động phân công dạy thay, sắp
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xếp lại thời khóa biểu hợp lí để việc chấm thi diễn ra đúng tiến độ, kế hoạch đề
ra.
Sở GDĐT sẽ có hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm
học 2020-2021 cụ thể sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT.
4. Giáo dục thường xuyên
- Thực hiện chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THCS và
THPT hiện hành, các trung tâm GDTX căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức triển
khai các hình thức học tập qua mạng. Việc tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết
quả học tập của học viên được thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản chỉ đạo
của Bộ GDĐT, của Sở GDĐT trong học kỳ II năm học 2019-2020;
- Huy động 100% giáo viên trong tổ bộ môn tham gia; phân công cán bộ,
giáo viên tổ chức dạy học hiệu quả, đảm bảo chất lượng; phối hợp với phụ huynh
quản lí tốt hoạt động học của học viên;
- Việc xây dựng kế hoạch dạy học mỗi môn học cần lưu ý đến dung lượng,
thời lượng, điều kiện cơ sở vật chất,… phù hợp với đối tượng học viên GDTX;
đảm bảo việc tiếp thu kiến thức hiệu quả, tốt nhất cho đối tượng học viên GDTX.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng giáo dục và đào tạo
- Tùy tình hình của địa phương, có hướng dẫn thêm cho các cơ sở giáo dục
thực hiện tốt việc dạy học qua mạng;
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các trường thực hiện các nội dung chỉ đạo
của Sở GDĐT.
2. Thủ trưởng cơ sở giáo dục
- Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học qua mạng, có phân công nhiệm vụ
cụ thể cho các tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên; theo dõi, hỗ trợ giáo viên trong
quá trình tổ chức dạy học qua mạng;
- Có thống kê, báo cáo kết quả việc tổ chức dạy học qua mạng khi có yêu
cầu của cơ quan quản lí cấp trên.
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