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Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, UBND tỉnh Hưng Yên 

có Công văn hỏa tốc số 212/UBND – KGVX, Về việc cho phép học sinh mầm non, 

phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 từ 

ngày 01/02/2021 đến khi có thông báo đi học trả lại. Đây là lần thứ 3 học sinh phải 

tạm thời nghỉ học để phòng chống dịch. Với phương châm “tạm dừng đến trường 

nhưng không dừng việc học”, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức đã tiếp 

tục triển khai đồng bộ các giải pháp về dạy và học phù hợp với tình hình thực tế, 

trong đó, giải pháp dạy học trực tuyến đã được thực hiện ngay sau khi học sinh phải 

nghỉ học ở nhà. 

Để triển khai được việc dạy học trực tuyến, nhà trường đã tổ chức rà soát tới 

từng học sinh để nắm được khả năng tiếp cận việc học của các em. Nhà trường có 

hướng dẫn cụ thể về tổ chức học trực tuyến; hướng dẫn, tập huấn cho giáo viên kỹ 

thuật thực hiện, xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng bộ môn, khối lớp. Nhà trường 

đã tăng cường trang bị cơ sở vật chất, sử dụng tối đa các phương tiện để hỗ trợ cho 

giáo viên khi dạy học trực tuyến như máy tính, phòng học, đường truyền mạng. Đồng 

thời, các thầy cô giáo cũng phối hợp tốt với phụ huynh học sinh để trao đổi kế hoạch, 

thống nhất cách làm, tăng cường sự phối hợp của phụ huynh khi các em học sinh 

học tập tại nhà.  



 

Lớp học trực tuyến tại trường tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 

Trong quá trình dạy học, giáo viên đã tăng cường tương tác với học sinh qua 

các kênh để nắm bắt ý thức học tập, chất lượng học tập bài học và những khó khăn 

của học sinh qua bài giảng. Thường xuyên nhắc nhở học sinh về ý thức tham gia học 

tập, thực hiện nội quy khi tham gia lớp học trực tuyến. Giáo viên thường xuyên giao 

bài tập và gửi cho học sinh các video bài giảng để học sinh có thể tự học và để việc 

học trực tuyến được hiệu quả hơn. Sau đó, có hệ thống câu hỏi, bài tập để đánh giá 

kết quả học tập qua internet của học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng quản lý chặt 

chẽ thời gian, kế hoạch dạy học của từng giáo viên trong giai đoạn tổ chức dạy học 

trực tuyến theo quy định, phân công giáo viên chuẩn bị bài giảng và tổ chức giảng 

dạy trực tuyến cho học sinh theo thời khóa biểu chung của nhà trường. Đồng thời, 

Ban chuyên môn của nhà trường cũng tăng cường kiểm tra về thời gian, nội dung, 

chất lượng bài giảng của từng giáo viên trong trường. 



Dưới đây là một số hình ảnh về tình hình dạy và học trực tuyến của học sinh 

trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức: 

 

Tiết học Lịch sử của các em học sinh THPT  

 



 

Tiết học âm nhạc của học sinh Tiểu học 

 

 

Đa số học sinh đều có ý thức học tập tích cực trong khi học trực tuyến. Phụ 

huynh học sinh cũng rất quan tâm tạo điều hiện tốt nhất để học sinh có thể học tập 



trực tuyến, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, giáo viên để quản lý học sinh khi học 

tập tại nhà.  

Bên cạnh việc đầu tư cho việc dạy và học trực tuyến, nhà trường cũng rất chú 

trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh, thường xuyên lau dọn vệ sinh trường 

lớp, đảm bảo an toàn cho các cán bộ giáo viên đến trường làm việc và đón học sinh 

quay trở lại trường học khi có thông báo mới. 

 

 

Bàn rửa tay sát khuẩn ngay tại cổng trường 



 

Đo thân nhiệt cho tất cả người ra vào  

 



 

 

 

Hi vọng, tình hình dịch bệnh sớm được ổn định để học sinh có thể quay lại 

trường học. Ngay cả khi học sinh quay trở lại trường học thì việc đảm bảo vệ sinh 

trường học và dạy học trực tuyến vẫn luôn được nhà trường tiếp tục duy trì để học 

sinh có điều kiện học tập tốt nhất.  

 

 


