UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 811 /SGDĐT-GDTrH-GDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2020

V/v triển khai dạy học qua truyền hình

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có học viên hệ GDTX.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dạy học qua truyền
hình trong thời gian học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang sản
xuất và phát sóng chương trình dạy học qua truyền hình, cụ thể như sau:
1. Về nội dung: dạy học bài mới chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020.
Khối 9 gồm các môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Khối 12 gồm các môn: Toán,
Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.
2. Thời gian phát hình: bắt đầu từ ngày 01/4/2020, mỗi ngày phát 02 buổi,
mỗi buổi 45 phút (sáng bắt đầu từ 10 giờ 00, chiều bắt đầu từ 15 giờ 00). Đợt một,
từ ngày 01/4/2020 đến 09/4/2020 (có lịch phát hình đính kèm). Ngoài ra, chương
trình còn được đăng tải trên website của Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang
và Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT.
3. Sở đề nghị Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường trung học phổ
thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và thủ trưởng cơ sở giáo dục có học viên
hệ giáo dục thường xuyên (gọi chung là cơ sở giáo dục) thông báo rộng rãi lịch
phát hình để học sinh vào xem và theo dõi học tập.
Trước khi phát hình 02 ngày, Sở gửi bài giảng qua địa chỉ email để thủ
trưởng các cơ sở giáo dục chỉ đạo giáo viên nghiên cứu, hướng dẫn học sinh học
theo các bài học trên truyền hình, giao nhiệm vụ học tập cho học sinh, câu hỏi, bài
tập kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo nội dung bài học trên
truyền hình; phân công giáo viên có nhiệm vụ liên hệ với gia đình để phối hợp tổ
chức, hướng dẫn, giám sát học sinh theo học các bài học được phát trên truyền
hình. Đồng thời, giáo viên tiếp nhận báo cáo kết quả học tập của học sinh qua
truyền hình theo nhiệm vụ học tập đã giao; nhận xét, đánh giá kết quả học tập của
học sinh thông qua báo cáo kết quả học tập nhận được.
4. Về kiểm tra đánh giá
4.1. Về kiểm tra thường xuyên
Khi học trên truyền hình, nhà trường phân công giáo viên phụ trách các môn
học trực tiếp giao nhiệm vụ học tập cho học sinh; tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả
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thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua việc quan sát các hoạt động học;
đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh
báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo
kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện
nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay
cho các bài kiểm tra hiện hành.
Kết quả đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua truyền hình
được công nhận theo quy định hiện hành.
4.2. Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ, cuối kỳ
Khi học sinh đi học trở lại, các cơ sở giáo tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung
kiến thức đối với những học sinh còn hạn chế trong việc học qua trên truyền hình
trước khi tiến hành kiểm tra định kỳ, cuối kỳ. Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ, cuối
kỳ chỉ được thực hiện tại nhà trường khi học sinh đi học trở lại theo quy định hiện
hành.
5. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm theo dõi, quản lý việc kiểm
tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh qua truyền hình bảo đảm công bằng,
khách quan, trung thực, vì quyền lợi của học sinh. Khi học sinh đi học trở lại, nhà
trường yêu cầu giáo viên kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua
truyền hình; tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức còn hạn chế cho học sinh trước khi
dạy các bài học tiếp theo trong chương trình.
Mọi thông tin cần trao đổi, các đơn vị trường học và cơ sở giáo dục liên hệ
qua địa chỉ email: phonggdtrh@angiang.edu.vn hoặc điện thoại số: 0296 3857797.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn
này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ GDTrH);
- UBND tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrH và GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An
Giang

Trần Tuấn Khanh
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UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH PHÁT HÌNH “ DẠY HỌC QUA TRUYỀN HÌNH”
(Từ ngày 01/4/2020 đến 09/4/2020)
(Kèm theo Công văn số 811/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 27 tháng 3 năm 2020
của Sở GDĐT An Giang)
Thứ, ngày

Buổi

Thời gian bắt đầu

Môn

Bài dạy

Tư
01/4/2020

Sáng

10 giờ 00 phút

Vật lý 12

Hiện tượng quang điện (bài 30,
31)

Chiều

15 giờ 00 phút

Hóa học 12

Nhôm và hợp chất nhôm

Sáng

10 giờ 00 phút

Sinh học 12

Cá thể và quần thể sinh vật
(bài 35 và 36)

Năm
02/4/2020

Sáu
03/4/2020

Bảy
04/4/2020
Chủ Nhật
05/4/2020

Hai
06/4/2020

Ba
07/4/2020
Tư
08/4/2020

Chiều

15 giờ 00 phút

Lịch sử 12

Nhân dân hai miền trực tiếp
chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm
lược. Miền Bắc vừa chiến đấu
vừa sản xuất (1965-1973)

Sáng

10 giờ 00 phút

Địa lý 12

Địa lý các ngành kinh tế (Một số
vấn đề phát triển và phân bố
nông nghiệp)

Chiều

15 giờ 00 phút

GDCD 12

Công dân với các quyền dân chủ
(tiết 1)

Sáng

10 giờ 00 phút

Toán 9

Góc nội tiếp

Chiều

15 giờ 00 phút

Toán 12

Nguyên hàm và Tích phân

Sáng

10 giờ 00 phút

Ngữ Văn 9

Mùa xuân nho nhỏ

Chiều

15 giờ 00 phút

Ngữ Văn 12

Hồn Trương Ba, da hàng thịt
(tiết 1)

Sáng

10 giờ 00 phút

Tiếng Anh 9

Grammar:
(Unit 8)

Chiều

15 giờ 00 phút

Tiếng Anh
12

Pronunciation + Word form

Sáng

10 giờ 00 phút

Vật lý 12

Mẫu nguyên tử Bo (bài 33)

Chiều

15 giờ 00 phút

Hóa học 12

Luyện tập nhôm và hợp chất
nhôm

Sáng

10 giờ 00 phút

Sinh học 12

Cá thể và quần thể sinh vật
(bài 37, 38 và 39)

Relative

pronouns
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Thứ, ngày

Năm
09/4/2020

Buổi

Thời gian bắt đầu

Môn

Bài dạy

Chiều

15 giờ 00 phút

Lịch sử 12

Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở miền Bắc, giải phóng
hoàn toàn miền Nam (19731975)

Sáng

10 giờ 00 phút

Địa lý 12

Địa lý các ngành kinh tế (Một số
vấn đề phát triển và phân bố
công nghiệp)

Chiều

15 giờ 00 phút

GDCD 12

Công dân với các quyền dân chủ
(tiết 2)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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