
  SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT NGHÈN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        

     Số: 97/KH-THPTN                                    Can Lộc, ngày  04  tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

DẠY HỌC TRỰC TUYẾN QUA INTERNET 

 

Căn cứ Công văn số 1668 /SGDĐT-GDPT ngày 01/9/2021 của Sở GD&ĐT 

Về việc tổ chức tựu trường, khai giảng và dạy học năm học 2021 - 2022; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của giáo viên, học sinh của nhà trường; 

Trường THPT Nghèn xây dựng Kế hoạch dạy học trực tuyến qua Internet 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Giúp học sinh được học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã xây 

dựng trong thời gian ngh  học ở trường đ  ph ng chống Covid-19; 

- Phát tri n năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy 

và học; thúc đẩy chuy n đổi số trong ngành Giáo dục. 

- Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện đ  học sinh 

được học ở mọi nơi, mọi lúc. 

- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ 

trợ học sinh trong học tập. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC 

2.1. Đối tượng 

100% học sinh 3 khối 10,11 và 12 của trường THPT Nghèn trong năm học 

2021 - 2022 cho đến khi có thông báo mới. 

2.2. Nội dung 

Áp dụng trong việc học nội dung kiến thức mới, ôn tập cũng cố kiến thức, 

BD HSG. 

III. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC DẠY 

3.1. Thời gian 

- Bắt đầu từ ngày 06/9/2021, thực hiện vào các buổi sáng trong tuần  

- Thời gian cụ th : thực hiện theo thời khóa bi u lần 1 kỳ 1 áp dụng từ 

06/9/2021. Mỗi buổi học 4 tiết. 



Từ 6h45 - 7h các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7. GVCN sinh hoạt 15 phút, 

ki m tra sỹ số. 

Từ 7h00 - 7h45’ dạy tiết 1 

Từ 8h00 - 8h45’dạy tiết 2 

Từ 9h00 - 9h45’ dạy tiết 3 

Từ 10h00 - 10h45’dạy tiết 4. 

3.2. Hình thức dạy học 

Dạy học tương tác trực tuyến qua phần mềm dạy học Zoom không giới hạn, 

mỗi lớp nhà trường cấp cho 1 tài khoản, giao quyền cho GVCN và lớp trưởng giữ 

và đăng nhập làm quyền hots đồng thời quản lý ph ng Zoom của lớp mình. 

IV. YÊU CẦU VỀ BÀI HỌC  

- Được xây dựng theo kế hoạch giáo dục của từng bộ môn trong chương 

trình giáo dục phổ thông bao gồm: bài giảng đa phương tiện; hướng dẫn thí 

nghiệm, thực hành; phần mềm mô phỏng; hệ thống câu hỏi, bài tập luyện tập và 

ki m tra, đánh giá; tài liệu tham khảo, bổ trợ theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

- Nội dung bài học, chủ đề học tập và hoạt động dạy học chú trọng đến các 

nội dung cốt lõi nhằm phát tri n phấm chất, năng lực của học sinh ; bảo đảm tính 

khoa học, sư phạm và phù hợp với đối tượng học sinh, truyền thống lịch sử, văn 

hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

- Được tổ chuyên môn thống nhất trước khi chuy n tải tới học sinh. 

V. Đ NH GI  KẾT QUẢ HỌC T P 

- Ki m tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập trực tuyến của học sinh 

được thực hiện trong quá trình dạy học. Các hình thức ki m tra, đánh giá thường 

xuyên trong dạy học trực tuyến được thực hiện theo quy định về ki m tra, đánh giá 

thường xuyên theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT, bảo đảm chất lượng, chính xác, hiệu quả, công bằng, khách 

quan, trung thực; đánh giá đúng năng lực của học sinh. 

- Giáo viên thực hiện ki m tra, đánh giá học tập của học sinh thông qua các 

tiết dạy, các bài ki m tra trên Google form, phần mềm dạy học OLM, giao bài qua 

Zalo nhóm lớp, Gmail tùy từng nhóm lớp phù hợp với tình hình thực tế.  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

6.1. Đối với Ban Giám hiệu nhà trường 

Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện bảo đảm chất 

lượng của nhà trường; 



Tri n khai bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực 

tuyến cho giáo viên, nhân viên thực hiện dạy học trực tuyến bảo đảm chất lượng; 

Xây dựng, lựa chọn và thẩm định học liệu sử dụng trong dạy học trực tuyến; 

Thông báo hình thức dạy học trực tuyến, kế hoạch tổ chức ki m tra, đánh giá 

kết quả học tập trực tuyến cho học sinh và phụ huynh học sinh; 

Tổ chức và quản lý dạy học trực tuyến theo kế hoạch; 

Ch  đạo thu nhận sản phẩm học tập, đánh giá kết quả học tập của học sinh; 

Quản lý hồ sơ tài khoản của học sinh và giáo viên dùng trong các phần mềm 

tổ chức dạy học trực tuyến  

 Xây dựng các yêu cầu của dạy học trực tuyến và nội quy dạy học trực 

tuyến. 

 Ki m tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của việc tổ chức dạy học trực tuyến, 

kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình tri n khai dạy học trực tuyến; đánh 

giá, rút kinh nghiệm về tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến. 

6.2. Đối với tổ chuyên môn 

- Các tổ chuyên môn tiến hành rà soát, xây dựng và tri n khai kế hoạch giáo 

dục của từng môn học theo các phương án dạy học trong diều kiện dịch bệnh đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả giáo dục. 

- Ki m tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên, hổ trợ các giáo viên tích 

cực đổi mới, ứng dụng CNTT, các phần mềm dạy hoc, ki m tra đánh giá có hiệu 

quả.  

6.3. Đối với giáo viên bộ môn 

- Giáo viên thực hiện dạy học và ki m tra, đánh giá kết quả học tập trực 

tuyến của học sinh đúng kế hoạch giáo dục của từng bộ môn đã được phê duyệt và 

bảo đảm mục tiêu giáo dục theo quy định; tạo môi trường học tập thân thiện và 

tăng cường sự tương tác, kết nối thông tin với học sinh; phối hợp thường xuyên với 

phụ huynh học sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến. 

- Thực hiện nộp giáo án, báo giảng, vào đi m trên Smas đúng quy định. 

- Nhận xét chấm đi m giờ dạy và thông báo với lớp, báo cáo kịp thời, nhận 

xét chấm đi m giờ dạy vào sổ đầu bài điện tử. 

6.4. Đối với GVCN 

- Thực hiện rà soát phương tiện học tập của học sinh, liên lạc phụ huynh tìm 

hi u hoàn cảnh cụ th  từng học sinh chưa có phương tiện, báo cáo nhà trường và 

tìm phương án hổ trợ học sinh đ  đảm bảo không học sinh nào của lớp bị tụt lại 

phía sau. 



- Tham gia quản lý ph ng học Zoom của lớp, nắm bắt kịp thời tình hình học 

tập của lớp đ  có kế hoạch giáo dục phù hợp.  

6.4. Phụ huynh học sinh 

– Chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ đ  học sinh có th  học trực tuyến có hiệu 

quả như: đường truyền Internet, máy tính hoặc Laptop hoặc điện thoại 

Smartphone,… 

– Phối hợp với GVCN ki m tra, giám sát việc học tập của học sinh ở nhà đ  

có biện pháp nhắc nhở và giáo dục học sinh. 

Trên đây là Kế hoạch học tập trực tuyến của nhà trường trong thời gian ngh  

ph ng, chống dịch Covid-19. Đề nghị cán bộ, giáo viên, học sinh nghiêm túc thực 

hiện./. 

Nơi nhận:  

- Sở GD (đ  b/c);  

-  HT, các PHT; 

- Các tổ chuyên môn;  

-  Website nhà trường;                                                                                  

- Lưu: VT. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Sơn  
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