
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số:        Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2020

KẾ HOẠCH

Xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học trực tuyến trên đài truyền hình 

(tháng 5)

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, trong thời gian học sinh phổ thông, học viên
giáo dục thường xuyên tạm thời nghỉ học chưa đến trường, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp
tục phối hợp với đài truyền hình Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục triển khai kế hoạch dạy học
trên truyền hình tỉnh đến tháng 5, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Tạo điều kiện cho học sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ôn tập, củng cố kiến
thức học kỳ I và nắm bắt kiến thức của học kì II năm học 2019-2020 trong thời gian nghỉ
tại nhà.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ôn tập kiến thức chương trình giáo dục
phổ thông hiện hành phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng học sinh, đảm bảo thiết thực,
hiệu quả.

2. Đối tượng

- Toàn thể học sinh lớp 9 và lớp 12 các trường Trung học cơ sở, trung học phổ thông.

- Học viên lớp 9 và lớp 12 tại các trung tâm Giáo dục thường xuyên, trường trung
cấp nghề trên địa bàn tỉnh.

3. Nội dung

- Khối 12: thực hiện đối với các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học,
Sinh học.

- Khối 9: thực hiện đối với các môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

- Củng cố kiến thức học kì I và giảng dạy kiến thức của học kì II năm học 2019-
2020.

- Ôn tập kiến thức cũ, học kiến thức mới theo từng chủ đề.

- Hướng dẫn học sinh làm các dạng bài tập cơ bản.

4. Thời lượng phát sóng

- Mỗi môn thực hiện 2 tiết/chuyên đề/tuần.

- Thực hiện trong tháng 05/2020.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Xây dựng 01 chuyên đề, mỗi nhóm chuyên đề gồm 05 thành viên.

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho 01 nhóm gồm 03 thành viên trực tiếp thực hiện biên
soạn nội dung kiến thức chuyên đề cho 30 phút phát sóng.
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Bước 2: Giao nhiệm vụ cho 02 thành viên còn lại của nhóm trong công tác chuyên
môn: phân tích, phản biện, chọn lọc kiến thức chuyên đề phù hợp với từng nhóm đối
tượng học sinh trên địa bàn tỉnh.

Bước 3: Phối hợp với đài truyền hình Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức thực hiện quay phim
hoạt động chuyên đề cần phát sóng.

Bước 4: Thực hiện hậu kỳ hoàn thiện các chuyên đề; Toàn thể thành viên trong 1
nhóm (05 thành viên) xem lại chuyên đề, tổ chức phản biện, phân tích chuyên đề.

Bước 5: Phối hợp với đài truyền hình Bà Rịa-Vũng quay lại những đoạn kiến thức
còn khúc mắc (nếu có) và thực hiện điều chỉnh hoàn thiện lại chuyên đề.

Bước 6: Thực hiện phát sóng trên đài truyền hình tỉnh theo khung thời gian được
công bố.

5.2. Thành viên tham gia biên soạn, phản biện chuyên đề

Mỗi môn của mỗi cấp học thành lập hai tổ, mỗi tổ có 05 thành viên để thực hiện phát
sóng 2 chuyên đề mỗi môn/tuần.

6. Phân công nhiệm vụ

6.1. Phòng GDTrHTX

- Chỉ đạo thành viên trong tổ biên soạn chuyên đề xây dựng nội dung kiến thức các
chuyên đề ôn tập học kì I, kiến thức chuyên đề học kì II năm học 2019-2020 của khối lớp
9 và lớp 12. Tổ chức phản biện kiến thức, phản biện các tổ chức hoạt động chuyên đề đã
thực hiện tránh sai sót trước khi phát sóng trên đài truyền hình tỉnh.

- Chọn giáo viên đứng lớp thực hiện chuyên đề phát sóng trên đài truyền hình.

6.2. Đối với phòng KHTC

Phối hợp với phòng GDTrHTX thẩm định kinh phí xây dựng, tổ chức chuyên đề
phát sóng trên đài truyền hình tỉnh.

6.3. Đối với Văn phòng sở

- Phối hợp với đài truyền hình tỉnh xây dựng kịch bản quay chuyên đề, kế hoạch phát
sóng trên đài truyền hình đối với các chuyên đề đã thực hiện.

- Phối hợp với phòng TCCB (Tổ công nghệ thông tin) xây dựng đường link các chuyên đề
đã phát sóng cho học sinh trên website Sở GDĐT./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Vụ GDTrH- BGDĐT (b/c);
- Các đ/c Phó giám đốc Sở (phối hợp chỉ đạo);
- Đài truyền hình tỉnh;
- Hội đồng bộ môn tỉnh;
- Các phòng CM, NV Sở;
- Lưu:  VT, GDTrHTX-HungVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Ba
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