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Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hơn 20 triệu học sinh, sinh viên và gần 2
triệu nhà giáo các cấp họchọc sinh trung tâm HTPTGDHN trẻ khuyết tật ĐakLak chưa thể tiếp
tục theo phương thức dạy học trực tiếp. Chuyển sang dạy học trực tuyến là lựa chọn thích ứng
phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Dạy học trực tuyến có nhiều ưu điểm nhưng cũng đặt ra không
ít thách thức trung tâm đã và đang nỗ lực khắc phục, vượt qua.

Cô và trò đang thích thú tham gia lớp học với hình thức mới

Việc triển khai dạy học trực tuyến nhằm giúp học sinh không quên kiến thức, duy trì nền nếp
học tập.
Giáo viên chủ động, tìm tòi, nghiên cứu xây dựng
kho bài giảng phù hợp và với chương trình môn học cụ thể, cơ bản đáp ứng đủ số lượng để triển
khai thực
hiệ
n. Đến nay, giáo viên trung tâm đã tiến hành dạy môn
Toán, Tiếng Việt, Ngôn ngữ ký hiệu
đối với các lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5. Ngoài ra các lớp Can thiệp sớm, Tự kỷ, Thiểu năng
trí tuệ cũng đã triển khai học cá nhân và tập thể bằng hình thức Online.
Trong thời gian đầu, việc triển khai hình thức dạy học trực tuyếncòn có sự lúng túng. Cán bộ
quản lý, giáo viên chưa được tập huấn
hình thức dạy học mới
; học sinh
chưa được chuẩn bị tâm thế; điều kiện kỹ thuật còn tự phát, chưa đồng bộ
… Những điều này
tác động không nhỏ đến
chất lượng,
hiệu quả của việc dạy và học.
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Tuy nhiên với sự cố gắng nắm bắt học hỏi lẫn nhau giáo viên đã t
hực hiện linh hoạt
việc kiểm tra
, đánh giá
học sinh,
theo hình thức trực tuyến
bước đầu
học sinh
, cha mẹ
học sinh
ủng hộ
. Sau đây là một số hình ảnh của các lớp học online tại trung tâm
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