
Sơn La: Thực diễn tổ chức dạy học trực tuyến trong tình huống “dừng đến 

trường” cho giáo viên và học sinh 

 

Nhằm hỗ trợ giáo viên vượt qua khó khăn trong việc dạy học trực tuyến ứng phó 

với tình thế học sinh không thể đến trường để phòng chống dịch Covid – 19. Ngày 

25/9, đơn vị trường Tiểu học Quyết Thắng, Sơn La đã thực diễn tổ chức dạy học để 

có sự thích ứng khi cần. 

 

 
 

(Ảnh:Công tác thực diễn tổ chức dạy học trực tuyến trong tình huống “dừng đến 

trường” cho giáo viên và học sinh được tổ chức tại trường Tiểu học Quyết Thắng) 

 

Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và khó lường, các 

trường học trong tỉnh đã tiến hành tập huấn dạy học online cho giáo viên và học 

sinh. Tuy nhiên, đối với các trường tiểu học, vì các em ở độ tuổi còn nhỏ, nên khó 

tiếp thu các bài giảng online hiệu quả như trên các lớp học truyền thống. Đặc biệt 

các bạn học sinh lớp 1 và lớp 2 còn chưa biết sử dụng máy tính, điện thoại thành 

thạo để tham gia các lớp học trực tuyến. Vì vậy, với tư cách là đơn vị tiên phong 

trong công tác dạy và học bậc tiểu học của tỉnh nhà, trường Tiểu học Quyết Thắng 

đã triển khai phương án tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh các khối. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT thành phố 

về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19 với mục 

tiêu tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng GD&ĐT. Ngày 25/9 

vừa qua, trường Tiểu học Quyết Thắng tổ chức thực diễn việc dạy học trong điều 

kiện “dừng đến trường” để phòng chống dịch Covid 19. 



 

Khoá thực diễn được tổ chức trong vòng 1 ngày lấy 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 trạng thái sang dạy, học trực tuyến 

 

 
 

(Ảnh: Học sinh trong trường được trải nghiệm học tập qua hình thức trực tuyến) 

 

Nhà trường đã cung cấp tổng quan kiến thức về dạy học trực tuyến, dạy học qua 

truyền hình, giúp giáo viên nắm được điểm giống và khác nhau, ưu điểm và hạn 

chế giữa dạy học trực tuyến/qua truyền hình với dạy học trực tiếp, từ đó có các giải 

pháp để nâng cao chất lượng giáo dục. Giáo viên cũng được hướng dẫn các 

phương pháp, kỹ thuật để tổ chức dạy học trực tuyến/qua truyền hình đối với từng 

môn học/hoạt động giáo dục; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

theo hình thức này và tư vấn "gỡ khó" cách xử lý tình huống phát sinh khi dạy học 

trực tuyến/qua truyền hình. 

 



 
 

(Ảnh: Thành viên tổ cộng đồng đến giao bài và hỗ trợ học sinh không có  

điều kiện để học trực tuyến) 

  

Ngoài ra, BGH trường Tiểu học Quyết Thắng cũng chú ý tới việc phân công giáo 

viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phối hợp, liên hệ với các tổ chức, cá nhân tổ 

cộng đồng tại địa phương nơi học sinh cư trú để hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nhận các 

video bài giảng, học liệu điện tử. Lên phương án cho kế hoạch giao bài và thu bài 

của học sinh để kiểm tra đánh giá kết quả học tập, đảm bảo chính xác, công bằng, 

đúng chất lượng thật. 

 



 
 

(Ảnh: Các giáo viên được hướng dẫn các phương pháp, kỹ thuật để tổ chức dạy 

học trực tuyến/qua truyền hình cho học sinh) 

 

Đặc biệt, đối với học sinh lớp 1 và lớp 2, giáo viên phối hợp cùng cha mẹ học sinh 

triển khai học tập qua truyền hình trong chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 1” đã 

được Bộ GDĐT phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV7) xây dựng để 

giúp học sinh lớp 1 học phần Học vần môn Tiếng Việt được phát trên sóng (kênh) 

VTV7 vào lúc 14 giờ 30 phút hàng ngày. 

 

Nhà trường cũng đã chuẩn bị cơ sở vật chất tối thiểu như máy chiếu, mạng Wifi và 

phòng học cho CBQL, GV trực tại trường trong điều kiện dạy và học trực tuyến 

được tiến hành.  

 

Trên cơ sở kết quả khảo sát thống kê số lượng học sinh có đủ điều kiện tham gia 

các hình thức dạy, học cụ thể, trường Tiểu học Quyết Thắng đã xác định sẽ có 780 

học sinh tham gia học trực tuyến, 5 học sinh học qua truyền hình; 30 học sinh học 

qua phiếu giao bài. 

 

Cô Ngô Minh The (Hiệu trưởng, trường Tiểu học Quyết Thắng) chia sẻ: “Việc dạy 

và học trực tuyến đã được tổ chức từ khi dịch bệnh diễn ra trong 2 năm gần đây 

nên giáo viên không lúng túng khi thực hiện hình thức này. Nhà trường tiến hành 

thực diễn tổ chức dạy học trong tình huống "dừng đến trường", phòng chống dịch 



bệnh Covid -19, để khi có tình huống thực xảy ra vẫn thực hiện đúng khung kế 

hoạch năm học góp phần hạn chế khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Ngoài những phương án hỗ trợ giáo viên và học sinh, nhà trường cũng khuyến 

khích các bậc phụ huynh hỗ trợ các bé trong học tập. Hình thức dạy và học trực 

tuyến cũng được phụ huynh trong trường nhiệt tình ủng hộ. Sẽ không quá khó nếu 

như có được sự ủng hộ của bố mẹ, các con cũng có tâm thế vững vàng, có năng lực 

tự học và hoàn thành mục tiêu của bài” 

 

 

 
 

(Ảnh: Buổi thực diễn được tổ chức thành công với sự chỉ đạo và tham gia của các 

đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT thành phố Sơn La) 

 

Đánh giá về buổi thực diễn này, bà Điêu Thị Dân (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh 

Sơn La) cho biết: “Dạy học trực tuyến và qua truyền hình trong điều kiện dịch 

bệnh diễn biến rất phức tạp, khó lường hiện nay là một hình thức học tập hết sức 

cần thiết. Để chuẩn bị dạy học trực tuyến, Bộ GD&ĐT đã có nhiều chuẩn bị, như 

ban hành Thông tư 09 về Quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến, trong đó nêu rõ 

các yêu cầu, điều kiện để dạy học theo hình thức này; Hướng dẫn Thực hiện 

chương trình giáo dục giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng 

phó với dịch COVID-19, cũng hỗ trợ thầy cô dạy học thuận lợi hơn với các nội 

dung được tinh gọn, giữ nội dung cốt lõi, cơ bản của chương trình... Thực diễn là 

một giải pháp để phát triển năng lực dạy học trực tuyến cho giáo viên, từ đó nâng 

cao được chất lượng dạy học theo hình thức này.” 

 



 
 

(Ảnh: Bà Điêu Thị Dân (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) trực tiếp tham 

gia thực diễn đã đánh giá cao về quá trình tổ chức dạy học trực tuyến của trường 

Tiểu học Quyết Thắng) 

 

“Là một trường trọng điểm trong dạy và học của tỉnh, trường Tiểu Học Quyết 

Thắng đã thành công trong việc thực hiện thực diễn tổ chức dạy học trực tuyến 

trong tình huống “dừng đến trường” cho giáo viên và học sinh và đạt được những 

kết quả cao, nâng cao chất lượng dạy và học trong toàn trường.”, Bà Điêu Thị Dân 

chia sẻ thêm. 

 

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

25/9 buổi diễn tập tại trường Tiểu học Quyết Thắng đã diễn ra thành công. Các 

thành viên trong BGH và giáo viên nhà trường đã thuần thục các quy trình, phương 

án ứng phó khi dịch bệnh xảy ra. Tất cả đều hướng tới phương châm "tạm dừng 

đến trường nhưng không dừng việc học".  

Người thực hiện: Ngô Thi Tâm 

 

 

 

 

 

 


