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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai tổ chức học trên truyền
hình các môn học dành cho học sinh lớp 9

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở.
Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-SGDĐT ngày 11/3/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc tổ chức thử nghiệm Chương trình dạy học trên truyền
hình các môn học dành cho học sinh lớp 9 năm học 2019-2020 trong thời gian
nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19,
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền
hình Gia Lai tổ chức thử nghiệm Chương trình dạy học cho 3 môn học Toán,
Ngữ văn và Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 9 năm học 2019-2020 trên Truyền
hình Gia Lai như sau:
1. Lịch phát sóng của 3 môn học lớp 9 trên Truyền hình Gia Lai
- Ngày 14/3/2020 (Thứ bảy): Môn Ngữ văn, phát sóng lần 1 từ 09h3510h15, phát sóng lần 2 từ 14h45-15h25.
- Ngày 15/3/2020 (Chủ nhật): Môn Toán, phát sóng lần 1 từ 09h35-10h15,
phát sóng lần 2 từ 14h45-15h25.
- Ngày 16/3/2020 (Thứ hai): Môn Tiếng Anh, phát sóng lần 1 từ 09h3510h15, phát sóng lần 2 từ 14h45-15h25.
Chương trình dạy học sẽ được đăng tải trên Website của Sở GDĐT tại địa
chỉ http://sgddt.gialai.gov.vn.
2. Triển khai tổ chức thực hiện
- Các phòng GDĐT chỉ đạo cho tất cả các trường trung học cơ sở (THCS)
và trường có học sinh THCS triển khai tuyên truyền và phổ biến Chương trình
dạy học trên Truyền hình Gia Lai; tiếp tục chỉ đạo việc triển khai ôn tập và tự
học cho học sinh THCS, nhất là học sinh lớp 9.
- Hiệu trưởng các trường thông báo cho toàn thể học sinh lớp 9 tham gia
chương trình dạy học trên truyền hình qua hệ thống tin nhắn SMAS, qua mạng
xã hội zalo, facebook... Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn chủ
động liên lạc với học sinh và tổ chức theo dõi, nắm bắt tình hình học tập của học
sinh.
- Trong trường hợp học sinh không thể tham gia học trực tiếp trên truyền
hình thì hướng dẫn học sinh truy cập Website của Sở GDĐT tại địa chỉ
http://sgddt.gialai.gov.vn để xem lại.
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Đây là Chương trình thử nghiệm dạy học trên truyền hình, Sở GDĐT rất
mong nhận được những góp ý xây dựng của đơn vị, nhà trường, giáo viên, học
sinh và phụ huynh học sinh. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Sở GDĐT (qua
Phòng Giáo dục Trung học, email: gdtrh.sgddt@gialai.gov.vn hoặc điện thoại số
0269 3821 650) để có những điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Đài PTTH Gia Lai;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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