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KẾ HOẠCH
Tổ chức dạy học trên truyền hình năm học 2020-2021
Căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo:
Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo
dục và đào tạo;
Công văn số 432/BGDĐT-GDTrH ngày 29/01/2021 của Bộ GDĐT về việc chủ
động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch Covid-19;
Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng
dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo
dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19;
Văn bản số 20/TB-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh thông báo
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại Hội nghị trực tuyến toàn
tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19;
Công văn số 360/UBND-KGVX ngày 05/02/2021 về việc tổ chức sản xuất, phát
sóng và xây dựng kho tư liệu bài giảng để dạy học qua Internet, trên truyền hình;
Sở GDĐT ban hành Kế hoạch tổ chức dạy học trên truyền hình năm học 2020-2021
như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Giúp học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên (gọi chung là học sinh)
được học tập tại nhà theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian tạm nghỉ học ở
trường để phòng, chống dịch Covid-19, góp phần phát triển năng lực tự học của học sinh
và nâng cao kỹ năng dạy học trên truyền hình của giáo viên.
- Tổ chức sản xuất, phát sóng đồng thời xây dựng kho tư liệu bài giảng có chất
lượng lưu tại website của Sở GDĐT, website của Đài PT-TH tỉnh, trang YouTube về các
chủ đề kiến thức, giúp cho học sinh có thêm một phương thức học tập nâng cao chất
lượng thi chuyển cấp, tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm học 2020-2021 và
những năm tiếp theo.
- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ
học sinh học tập; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong dạy học theo hướng tiếp
cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
2. Yêu cầu
- Xác định được nội dung, chương trình đảm bảo tính chính xác, khoa học, hệ thống,
bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; chuẩn bị tốt
các điều kiện về nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật để triển khai phù hợp đạt hiệu quả cao.
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- Phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ sở giáo dục
triển khai đồng bộ, phát huy sự chủ động, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả
trong tổ chức dạy học trên truyền hình.
II . Nội dung
1. Đối tượng
- Dạy học các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cho học sinh lớp 5.
- Dạy học các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cho học sinh lớp 9.
- Dạy học các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử,
Địa lí, Giáo dục công dân cho học sinh lớp 12.
2. Nội dung, thời lượng
- Ôn tập các chủ đề kiến thức năm học 2020-2021 đối với lớp 5, lớp 9, lớp 12.
+ Các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 mỗi môn 12 chủ đề;
+ Các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh lớp 9 mỗi môn 12 chủ đề;
+ Các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh lớp 12 mỗi môn 12 chủ đề;
+ Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân lớp 12,
mỗi môn 06 chủ đề.
Tổng cộng 144 chủ đề tương ứng với 144 số chương trình truyền hình phát sóng.
- Trường hợp dịch diễn biến kéo dài, Sở GDĐT sẽ có kế hoạch bổ sung phù hợp với
tình hình thực tiễn.
3. Phương pháp, hình thức
- Tổ giáo viên cốt cán cấp tỉnh từng môn học, từng khối lớp thống nhất nội dung
từng bài học, chủ đề, đồng thời soạn bài bằng giáo án điện tử, giao cho 01 giáo viên
giảng dạy.
- Giáo viên giảng bài cùng với tổ giáo viên cốt cán cấp tỉnh cùng giám sát trong suốt
thời gian để giảm thiểu tối đa sai sót trong quá trình giảng dạy và ghi hình.
- Đài PT-TH Bắc Ninh ghi hình, phối hợp với giáo viên giảng dạy dựng hậu kỳ,
đồng thời rà soát lần cuối trước khi phát sóng; tổ chức phát sóng theo lịch phát sóng.
- Học sinh xem các bài giảng trên truyền hình và học, thực hiện các nhiệm vụ học
tập theo sự hướng dẫn của giáo viên và sự hỗ trợ của gia đình học sinh.
3. Ban chỉ đạo biên soạn và thẩm định
a) Ban chỉ đạo biên soạn và thẩm định: Là Lãnh đạo Sở GDĐT, cán bộ, chuyên
viên phòng Giáo dục Trung học, phòng Giáo dục Tiểu học, phòng GDTX-CN, các giáo
viên cốt cán cấp tỉnh.
b) Giáo viên giảng dạy: Là các giáo viên có năng lực chuyên môn tốt được Sở
GDĐT lựa chọn.
4. Thời gian tổ chức ghi hình và phát sóng
- Tổ chức biên soạn, thẩm định và giảng dạy ghi hình, dựng hậu kỳ: Dự kiến từ ngày
18/02/2021 đến 20/3/2021.
- Phát sóng trong tháng 2, tháng 3 và tháng 4/2021 (Lịch phát sóng cụ thể sẽ có văn
bản thông báo sau).
5. Tổng kết đánh giá
Tổ chức Hội nghị đánh giá dự kiến vào cuối tháng 5/2021.
III. Kinh phí
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1. Dự toán: Có dự trù kinh phí kèm theo.
2. Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh năm 2021.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Giáo dục Trung học
- Chủ trì, phối hợp với phòng GDTH, phòng Văn nghệ, Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh xây dựng kế hoạch tổng thể, phương án ghi hình cụ thể, khoa học.
- Chủ trì, phối hợp với phòng GDTH, phòng GDTX-CN tham mưu với Giám đốc
Sở GDĐT ban hành các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn và đội ngũ
giảng dạy để thực hiện Kế hoạch.
- Là đầu mối liên hệ với phòng Văn nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,
thống nhất lịch ghi hình. Lịch phát sóng, thông báo lịch phát sóng đến các cơ sở giáo dục
trong toàn tỉnh. Đôn đốc cơ sở giáo dục tổ chức cho giáo viên, học sinh học tập qua
truyền hình theo kế hoạch.
- Trực tiếp chỉ đạo các tổ giáo viên cốt cán biên soạn các bài học, chủ đề ôn tập kiến
thức. Trực tiếp dự giờ các buổi ghi hình, giám sát chặt chẽ về nội dung chương trình đảm
bảo yêu cầu và chất lượng.
- Chủ trì phối hợp với phòng GDTH, phòng KH-TC và các phòng liên quan dự trù
và quyết toán kinh phí.
2. Phòng Giáo dục Tiểu học
- Phối hợp với phòng GDTrH xây dựng kế hoạch tổng thể, phương án ghi hình cụ
thể, khoa học.
- Phối hợp với phòng GDTrH tham mưu với Giám đốc Sở GDĐT ban hành các
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn và giảng dạy để thực hiện Kế hoạch.
- Đôn đốc cơ sở giáo dục tổ chức cho giáo viên, học sinh học tập qua truyền hình
theo kế hoạch.
- Trực tiếp chỉ đạo các tổ giáo viên cốt cán biên soạn các bài học, chủ đề ôn tập kiến
thức. Trực tiếp dự giờ các buổi ghi hình, giám sát chặt chẽ về nội dung chương trình đảm
bảo yêu cầu và chất lượng.
- Phối hợp với phòng GDTrH, phòng KH-TC và các phòng liên quan xây dựng chế
độ, chính sách cho công tác biên soạn và giảng dạy và ghi hình, xây dựng dự toán kinh
phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.
3. Phòng Giáo dục thường xuyên- chuyên nghiệp
- Phối hợp với phòng GDTrH xây dựng Kế hoạch tổng thể, phương án ghi hình cụ
thể, khoa học.
- Đôn đốc cơ sở giáo dục tổ chức cho giáo viên, học sinh học tập qua truyền hình
theo kế hoạch.
4. Phòng Kế hoạch Tài chính
Tham mưu cho Giám đốc Sở GDĐT đảm bảo chế độ, chính sách, kinh phí thực hiện
kế hoạch đúng quy định, đảm bảo quyền lợi và động viên, khích lệ cán bộ, giáo viên.
5. Các phòng liên quan – theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp.
6. Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo các trường THCS, tiểu học triển khai kế hoạch dạy học để giáo viên chủ
động tương tác được với học sinh và gia đình học sinh trong việc giao nhiệm vụ học tập
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cho học sinh trước khi phát sóng và thu lại kết quả học tập sau khi học sinh học trên
truyền hình.
- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các trường THCS, tiểu học thực hiện nghiêm túc.
7. Các trường THPT, các TTGDTX, TTGDNN-GDTX
- Xây dựng kế hoạch dạy học để giáo viên chủ động tương tác được với học sinh và
gia đình học sinh trong việc giao nhiệm vụ học tập cho học sinh trước khi phát sóng và
thu lại kết quả học tập sau khi học sinh học trên truyền hình.
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ Dạy học trên
truyền hình để đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành chương trình phát sóng của
tỉnh.
Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo
cáo về Sở GDĐT (thông qua phòng GDTrH, phòng GDTH, phòng GDTX-CN) để xem
xét, giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Tỉnh ủy (b/c);
- HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Vương Quốc Tuấn- Phó CTTT UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Đài PT-TH tỉnh (phối hợp);
- Sở Tài chính;
- Các phòng thuộc Sở GDĐT;
- Phòng GDĐT các huyện, TX, TP;
- Các trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX;
- Lưu VT, GDTrH.
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