
 

Giáo dục phổ thông sẽ tiếp tục với tính cách dạy tại lớp ở Turku, sẽ tổ chức 
rộng rãi và tránh quan hệ không cần thiết 

  
Chương trình dạy phổ thông tại các trường học ở tại Turku sẽ được tổ chức tại lớp trong thời 
gian  14.–30.5.2020 theo chỉ thị của chính phủ. Các nơi trong và ngoài trường học sẽ được tận 
dụng với tính cách đa dạng. 
 
  
Ở các lớp cấp một thì trong giờ học các học trò sẽ được dạy trong nhóm và lúc di chuyển sẽ giảm tối 
thiểu sự quan hệ với các lớp khác hay các học trò khác. Các lớp được dạy sẽ được tổ chức hình thức là 
suốt thời gian học trong ngày chỉ ở trong lớp chung với cô giáo riêng thật nhiều. 
 
Đối với các lớp cấp hai thì học trò chỉ ở chung trong các nhóm riêng, nhưng khi các cô giáo đổi môn 
sang những lớp khác thì cũng phải giảm tối thiểu quy tắc quan hệ với các nhóm. Còn các môn tự do lựa 
chọn thì tuỳ mỗi trường học coi cách tổ chức theo nhóm tuỳ theo chu kỳ vì lý do an toàn và để giảm tối 
thiểu nguy cơ bị truyền nhiễm. 
 

Mọi học trò cần phải tham gia chương trình dạy học trong lớp theo quy định. 
 
Luật về chương trình học phổ thông bắt mọi học trò phải tham gia chương trình giáo dục, nếu như 
không được phép nhà trường cho nghĩ. Giấy phép đó phải xin ở hiệu trưởng và nếu cần thiết thì nhà 
trường mới xét theo tuỳ trường hợp. Lúc bệnh không được tới trường. Người bảo hộ phải sớm thông 
báo ngay cho nhà trường nếu phải nghĩ học vì bệnh. Khi học trò có bệnh, hay một người nào khác 
thành viên trong gia đình thuộc nhóm có nguy cơ thì chừng đó mới là lý do để được vắng mặt. Bác sĩ 
đang chăm sóc sẽ chẩn định tình hình về tình hình bệnh của học trò hay là thành viên trong gia đình 
thuộc nhóm có nguy cơ. Nhà trường sẽ không tổ chức chương trình dạy online cho bất cứ học trò nào 
trong năm học này nếu học trò ở nhà. 
 

Các hình thức tổ chức dạy đặc biệt 
 
Nếu lý do liên quan tới tình trạng sức khoẻ của học trò mà nơi tổ chức học có khả năng ra quyết định 
dạy online với hình thức đặc biệt, tức chừng đó chương trình dạy online mới được tổ chức. Việc dạy 
online chỉ đối với các trường hợp thí dụ như học trò thuộc nhóm có nguy cơ, có bệnh kinh niên hay viêm 
mà vì đó mà đòi hỏi phải có hình thức bảo vệ đặc biệt đối với một số học trò. Quyết định căn cứ theo lời 
bác sĩ chẩn định. 
 

Chương trình dạy tại lớp có thể được bù đắp một phần nào với hình thức dạy online để 
tránh việc nhân viên phải di chuyển 
 
Việc di chuyển giáo viên từ đơn vị này sang đơn vị khác thỉnh thoảng sẽ giảm lại. Chương trình dạy sẽ 
tổ chức với tính cách dạy tại một lớp trong khuôn viên của nhà trường. Nếu cần thiết giáo viên sẽ dạy 
giờ học qua mạng với hình thức là tất cả các học trò đều ở trong lớp dưới sự quản lý của một nhân viên 
khác trông chừng. Đây là một trong những tình huống đối với các giáo viên giảng với hình thức đi nhiều 
lớp. 
 
Nếu cần thiết thì giáo viên phụ trách có thể suy tính toàn bộ chương trình dạy học và sẽ hướng dẫn giáo 
viên khác. Giáo viên khác sẽ dạy giờ học đó theo lịch dạy của trường, tức là chừng đó sẽ tránh việc đi 
lại giữa các đơn vị khác nhau. 
 

Ăn uống ở trường học 
 
Các giờ ăn sẽ được tố chức tại các trường học của Turku mang tính cách thưa giãn khoản cách và chú 
ý tới mọi nơi của trường học cũng như số lượng học trò. Nhà trường sẽ tự suy tính và thực hành việc ăn 
uống bằng cách tốt nhất mà phải chú ý tới sự an toàn. Việc ăn tại trường có thể thực hiện thí dụ như ăn 
ở phòng ăn, trong lớp học hay các khu vực trong và ngoài trời, với điều kiện phải tuân theo những lời 
hướng dẫn của nhà chức trách. 
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Các giờ ra chơi ở mọi trường học 
 
Mọi ngày đi học thì về phần giờ ra chơi sẽ được chia ra khác thường với giờ ra chơi thường lệ tức để 
tránh chuyện quan hệ gần gũi. Vào giờ ra chơi thì mọi lớp sẽ được phân chia từng góc ở ngoài sân hay 
những nơi nào khác. Giờ ra chơi sẽ được các giáo viên trong trường chịu trách nhiệm. 
 

Xe đưa đón học trò 
 
Giờ của chuyến xe buýt dành cho học trò đang được suy tính trong tuần này và giao thông bằng xe buýt 
(Föli) sẽ bắt đầu vào 14.5. Những chiếc xe buýt sẽ được vận hành đủ, tức làm sao mà mọi học trò có kịp thời 
gian tránh nhau. Hiện nay không có lệnh toàn quốc về các hình thức chuyên chở học trò khác thường lệ. 
Trong thực tế thì cũng là một thách thức lớn để phân chia giờ xe đưa đón vì phải chờ đợi khác giờ vì có 
nhiều thay đổi, bởi vì không thể chở cùng xe có nhiều người đi cùng một lúc. Nếu cha mẹ có khả năng tự 
đưa đón con mình thì chừng đó chúng tôi sẽ giảm được phần đưa rước. Về thông tin đón rước bạn có thể 

liên hệ với Seija Aitala (…@turku.fi), điện thoại: 040 7751731, cũng như từ link này: 
http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-palvelut/koulumatkat-ja-kuljetukset 

 

Những chuyện tới trường tham quan 
 
Các vụ tham quan trường cấp một vào mùa xuân sẽ bị huỷ, nếu như chỉ thị tụ tập vẫn còn hiệu lực. Nhà 
trường có thể tổ chức những lần tham quan vào tuần thứ 33 bằng hình thức tuân theo chỉ thị an toàn. 
Đối với trường cấp hai thì những cuộc tham quan đã được tổ chức vào tháng một. 
 

Các dịch vụ quản lý học trò và hổ trợ 
 
Nhu cầu chăm sóc học trò trong niên học mùa thu ở tình huống bất thường đã tăng lên và nhiều trường 
học đã được yêu cầu chú ý tới. Sức học của các học trò, chuyện học hành và nhu cầu cần giúp tại 
trường và những nhu cầu khác mang tính cách chăm sóc học trò cũng sẽ ảnh hưởng trong các hình 
thức tổ chức dạy học vào mùa thu năm này. 
 
  
Niên học còn lại trong thời gian 14.–30.5.2020  
 
Mọi trường học đều phải tuân theo giờ làm việc và giờ dạy học theo lịch tuỳ theo tình huống. Mọi học trò 
sẽ được dạy đúng theo dự án giáo dục và ngày khác thường duy nhất là thứ sáu, tức 29.5, tức là ngày 
đó có thể là ngày dạy tự do theo môn. 
 
Niên học phổ thông sẽ chấm dứt vào 30.05.2020. Để tránh được nguy cơ bị lây ở các trường học nên 
buổi tiệc kết thúc niên học sẽ không được tổ chức như trước kia ở thời gian bình thường. 
 
  
Các thông tin thêm về chuyện đi học: Qua hiệu trưởng riêng của trường 
 

 

 
Thân chào 
 
Tommi Tuominen 
giám đốc dịch vụ, giáo dục phổ thông 
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