
THỰC DIỄN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 

ỨNG PHÓ DỊCH COVID – 19 TẠI HUYỆN SỐP CỘP 

Hiện nay, đại dịch Covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới 

nhiều mặt của đời sống xã hội. Trước tình hình mới, thực hiện phương châm 

“dừng đến trường, không dừng học”, phòng GDĐT huyện Sốp Cộp đã chỉ đạo 

các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hình thức dạy 

học khi học sinh phải dừng đến trường nhưng vẫn đảm bảo tất cả các em học 

sinh đều được học tập. Theo đó, lựa chọn thực diễn dạy học trực tuyến tại 

Trường TH&THCS Sốp Cộp, tham dự buổi thực diễn gồm các cán bộ phòng 

GDĐT huyện, Ban Giám hiệu và các tổ trưởng chuyên môn bậc THCS các đơn 

vị trường trong toàn huyện. 

Tình huống giả định được đặt ra trong đợt diễn tập, đó là tình hình dịch 

bệnh ở địa phương có diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn cách xã hội. Lúc 

này, học sinh buộc phải dừng đến trường và chuyển sang dạy-học trực tuyến. 

Mục tiêu của buổi thực diễn dạy học trực tuyến để giáo viên, học sinh thích ứng 

và có sự chuẩn bị tốt nhất trong việc dạy và học trực tuyến trước tình hình diễn 

biến phức tạp của dịch Covid-19 nếu học sinh phải dừng đến trường. 

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, nhà trường đã tổ chức hội ý nhanh để xây 

dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các cá nhân dạy học trong tình huống 

trên. Các phương án dạy học gồm: Dạy học trực tuyến (qua phần mềm zoom); 

dạy qua video bài giảng và học liệu điện tử OLM; dạy qua phiếu giao bài trực 

tiếp.  

Hội ý xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ 

Trên cơ sở thống kê số lượng học sinh có đủ điều kiện tham gia các phương 

án dạy-học cụ thể, trường TH&THCS Sốp Cộp xác định có 132 học sinh tham 

gia học trực tuyến 240 học sinh học qua video bài giảng và học liệu điện tử 

OLM; 137 học sinh học qua phiếu giao bài. 

Ngày 01/10/2021, Ban giám hiệu đã ban hành các văn bản gửi cấp ủy, 

chính quyền xã đề nghị phối hợp với nhà trường tổ chức dạy học. Đồng 

thời, thông báo cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh được biết về các 

hình thức học tập phù hợp đối với từng học sinh. 

Với sự phân công nhiệm vụ cụ thể và chuẩn bị chu đáo của các thành viên, 

ngày 03/10 buổi thực diễn tại trường TH&THCS Sốp Cộp đã diễn ra thành 

công.  



  
Học sinh thực hiện học tập trực tuyến qua phần mềm zoom 

 

  

Giáo viên phát-giao bài tại nơi cư trú và giảng dạy trực tiếp qua phần mềm 

zoom. 

 

Các thành viên BGH và giáo viên các đơn vị trường trong toàn huyện theo dõi 

giờ học trực tuyến. 

Cuối buổi thực diễn, phòng GDĐT đã chủ trì tiến hành rút kinh nghiệm 

chung, quán triệt các đơn vị trường chủ động học tập và thực hiện thực diễn tại 

trường, đảm bảo các trường tổ chức dạy học hiệu quả nếu sau này có tình huống 

thật xảy ra./. 


