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KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện Công văn số 579/SGDĐT-GDTrHTX, ngày 1 tháng 4 năm 2020 về

việc hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình đối với các cơ sở giáo dục phổ

thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì

Covid-19 của Sở Giáo Dục & Đào tạo;

Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường THPT Nguyễn Trãi xây dựng Kế hoạch

triển khai thực hiện công tác dạy và học trực tuyến qua internet như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của năm học đã được đề ra và phê

duyệt từ đầu năm học 2019-2020.

- Quán triệt và thực hiện đầy đủ các chủ trương của Sở Giáo Dục về dạy học trực

tuyến trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid 19.

2. Yêu cầu

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung chương trình học kỳ 2 năm học 2019 –

2020 phù hợp với khung thời gian dạy học thực tế của đơn vị trong bối cảnh ảnh hưởng

của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Kế hoạch thực hiện cần đảm bảo tính khoa học,

đúng, đủ theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình phổ thông hiện hành và bám

sát nội dung khung chương trình đã được tinh giảm của Bộ giáo dục. 

- Nhà trường tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức

dạy học. Khuyến khích  giáo viên tăng cường các hình thức, phương pháp dạy học, hoạt

động giáo dục tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của người học. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tổ chức tập huấn

- Ban CNTT lựa chọn phần mềm để dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và

điều kiện thực tế của từng giáo viên. 
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- Ban CNTT của nhà trường xây dựng, triển khai kế hoạch tập huấn cho giáo

viên và học sinh khai thác và sử dụng có hiệu quả phần mềm hỗ trợ dạy trực tuyến. Việc

triển khai tập huấn được thực hiện trực tuyến để đảm bảo đúng theo các văn bản phòng

chống dịch Covid 19. 

2. Xây dựng thời khóa biểu dạy và học trực tuyến

-  Xây dựng thời khóa biểu dạy học trực tuyến phù hợp, thông báo lịch học trên

cổng thông tin điện tử của nhà trường (website) để giáo viên, học sinh và phụ huynh

biết. 

- Yêu cầu giáo viên ghi lịch giảng dạy vào chuyên đề soạn giảng để khi học sinh

tải tài liệu biết lịch để tham gia vào lớp học; giáo viên giảng dạy phải ghi lại video để

học sinh có thể vào nghe bài giảng sau nếu không có phương tiện để tham gia trực

tuyến.

- Các Phó hiệu trưởng xếp thời khóa biểu dạy trực tuyến với các môn học và số

tiết học đã nêu trong kế hoạch trên cơ sở vẫn giữ nguyên phân công chuyên môn như

trước khi nghỉ phòng chống dịch. Ngoài các tiết học văn hóa thì phân công thêm 1 tiết

sinh hoạt lớp để GVCN họp trực tuyến trao đổi với học sinh những vướng mắc khi học

trực tuyến để từ đó đề ra giải pháp giúp học sinh tháo gỡ. 

- Cuối mỗi tuần học, Hiệu trưởng họp trực tuyến cùng các phó Hiệu trưởng,

TTCM, phó TTCM và ban CNTT để ghi nhận những góp ý, chia sẻ kinh nghiệm cũng

như các kĩ thuật trong dạy học trực tuyến đồng thời trả lời những câu hỏi mà giáo viên

vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Số tiết các môn dạy và học trực tuyến 

Stt Môn Số tiết/tuần/môn Người phụ trách Ghi chú
1 Toán, Văn, Anh 2 tiết GVBM

2
Lý, Hóa, Sinh, Tin, Sử,

Địa, GDCD, Công nghệ
1 tiết GVBM

3 Sinh hoạt lớp 1 tiết GVCN

4.  Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng chuyên đề dạy và học trực tuyến

- Giáo viên biên soạn chuyên đề dạy – học trực tuyến phải phù hợp với đối tượng

học sinh.

- Nội dung và hình thức chuyên đề phải đảm bảo sự tương tác giữa giáo viên với

học sinh; giữa học sinh với nhau và giáo viên phải giám sát được sự tương tác của học
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sinh. 

5.  Thời gian dạy học trực tuyến:

- Từ thứ 2 đến thứ 6. Cụ thể như sau: 

Buổi sáng Buổi chiều
Chuẩn bị Thời gian học Chuẩn bị Thời gian học

Tiết 1
Từ 7 giờ đến 7

giờ 30

Từ 7 giờ 30 đến

8 giờ 15

Từ 14 giờ 30

đến 15 giờ

Từ 15 giờ đến

15 giờ 45

Tiết 2
Từ 8 giờ 15 đến

8 giờ 45

Từ 8 giờ 45 đến

9 giờ 30
- Ngày bắt đầu thực hiện dạy trực tuyến theo thời khóa biểu: từ thứ Hai (ngày

6/4/2020).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo nhà trường

- Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dạy và học trực tuyến qua

internet.

- Theo dõi, đôn đốc các tổ chuyên môn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.

- Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện công tác dạy và học trực tuyến theo tuần 

- Lãnh đạo nhà trường cũng như giáo viên lần đầu được tiếp cận phần mềm hỗ

trợ dạy trực tuyến nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những vướng mắc trong quá trình

thực hiện. Vì thế cuối mỗi tuần lãnh đạo nhà trường, TTCM, phó TTCM và ban CNTT

sẽ có một buổi thảo luận để học hỏi kinh nghiệm cũng như tháo gỡ những vướng mắc

trong quá trình thực hiện.

2. Các tổ chuyên môn 

- Xây dựng Kế hoạch giảng dạy, xây dựng chuyên đề giảng dạy phù hợp với

mục tiêu dạy học trực tuyến (đặc biệt chú ý các nội dung đã tinh giản theo hướng dẫn

của Bộ GD), báo cáo về cho Hiệu trưởng duyệt trước ngày 15 giờ ngày 4/4/2020. 

- Hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện về cho lãnh đạo nhà trường, đồng thời gửi

file bài giảng qua địa chỉ email: dekiemtra2015nt@gmail.com để lưu trữ.

3. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn

- Giáo viên chủ nhiệm thông báo lịch học trên đài truyền hình BRT và lịch giảng
dạy trực tuyến cho học sinh; thường xuyên trao đổi thông tin với giáo viên bộ môn để
nắm bắt tình hình học tập của học sinh để thông báo kịp thời cho phụ huynh cũng như
báo cáo kết quả tình hình học tập theo tuần cho lãnh đạo nhà trường. Trong tiết sinh
hoạt lớp trực tuyến vào cuối tuần, GVCN nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của học
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sinh khi  các em học trên đài  truyền hình và học trực tuyến để báo cáo qua email:
dekiemtra2015nt@gmail.com cho Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn tổng hợp gửi
về Sở GD.

 - Giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm cung cấp mã từng khóa học để học sinh

tham gia bài học (với sự hỗ trợ của GVCN và ban CNTT), thống kê số học sinh tham

gia vào bài học, số học sinh tham gia nộp bài và thông tin tình hình học tập của lớp cho

GVCN kịp thời.

4. Ban Công nghệ thông tin

- Xây dựng kế hoạch, tiến hành tập huấn cho GV và HS. Thời gian tập huấn: từ

ngày 3/4/2020 đến 5/4/2020.

- Thông báo thời khóa biểu dạy trực tuyến của nhà trường và kế hoạch dạy trên

đài truyền hình lên website để GV, HS và phụ huynh được biết, theo dõi.

- Tạo và gửi tài khoản đăng nhập phần mềm cho GV và HS. 

- Ghi nhận và hỗ trợ GV, HS tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình

thực hiện dạy – học trực tuyến.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác công tác dạy và học trực

tuyến qua internet của trường THPT Nguyễn Trãi. Trong quá trình triển khai, nếu các tổ

chuyên môn, các cá nhân có vướng mắc thì liên hệ với lãnh đạo nhà trường và ban

CNTT để được giải quyết kịp thời./.   

Nơi nhận:
       - Sở GD & ĐT;
       - Các Phó HT;
       - Các TTCM, phó TTCM;
       - CNTT;
       - Website trường;
       - Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Hữu Lý
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