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THÔNG BÁO

Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp trực tuyến bàn về dạy – học trực tuyến

          Ngày 14 tháng 04 năm 2020 trường THPT Nguyễn Trãi tổ chức cuộc họp
trực tuyến về vấn đề dạy học trực tuyến. Thành phần tham dự gồm: lãnh đạo nhà
trường,  các  tổ  trưởng  chuyên  môn,  tổ  trưởng  VP,  thành  viên  ban  CNTT và
TKHĐ. Cuộc họp do ông Trần Hữu Lý hiệu trưởng nhà trường chủ trì. 
          Sau khi nhà trường đánh giá việc học trực tuyến trong thời gian qua (theo
chỉ đạo của công văn 498, 579 của Sở giáo dục),  qua ý kiến trao đổi, thảo luận
với các thành viên trong cuộc họp ông Trần Hữu Lý - hiệu trưởng đưa ra kết luận
như sau:

Nhà trường đã triển khai đầy đủ và tổ chức dạy học trực tuyến theo chỉ đạo
của ngành GD từ khâu xây dựng kế hoạch, phân công tổ chức thực hiện, tổ chức
tập huấn và tham gia tập huấn các phần mềm dạy học, phân công TKB, tổ chức
dạy học, hướng dẫn cho GV và học sinh dạy- học trực tuyến, theo dõi và giúp đỡ
các thành viên. Các thầy cô giáo và học sinh đã nhiệt tình dạy- học trực tuyến, tuy
nhiên trong tuần qua cũng còn một số giáo viên và học sinh chưa tham gia vì lý
do khách quan và chủ quan. Trong thời gian đến nhà trường yêu cầu:

1. Các tổ CM tiếp tục triển khai Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày
25 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học qua
internet, trên truyền hình đến giáo viên;

2. Tiếp tục triển khai dạy học trực tuyến trong nhà trường, tất cả giáo viên
và học sinh đều phải tham gia dạy và học trực tuyến vì đây là chủ trương của
ngành giáo dục, những trường hợp khó khăn vướng mắc phải báo cáo kịp thời
cho nhà trường để cùng nhau tháo gỡ và tìm hướng giải quyết, đồng thời phải
thông báo đến CMHS và HS được biết. Hoạt động dạy học trực tuyến phải được
thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của ngành và kế hoạch của nhà trường;

3. Các tổ CM phải 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), Dạy theo đúng chương trình mới
HKII tổ đã thống nhất, không giảng dạy những phần kiến thức được giảm tải mà
bộ giáo dục vừa công bố. Đối với giáo viên dạy khối 12 các môn Toán, Văn,
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Tiếng Anh  có thể hướng dẫn học sinh sử dụng các tiết dạy qua truyền hình của
Bà Rịa – Vũng Tàu và đài truyền hình Việt nam, giành thời gian ôn tập thêm cho
học sinh. Trong quá trình dạy học online  giáo viên cho điểm học sinh qua các bài
kiểm tra thường xuyên (miệng, 15 phút) theo hình thức phù hợp nhất, còn các bài
kiểm tra định kỳ (1 tiết, thi HK2) thì phải chờ khi học sinh tập trung trở lại mới
thực hiện;

4.Trong quá trình dạy học trực tuyến, nếu có các đối tượng phá rối, gây
nhiễu, giáo viên  phải báo cáo ngay cho nhà trường, để kịp thời phối hợp với công
an điều tra, ngăn chặn; 

5. Các tổ CM thảo luận và thống nhất trong tổ đưa ra kế hoạch hổ trợ  dạy
trực tuyến cho những giáo viên chuẩn bị về hưu, đề xuất cho hiệu trưởng xem xét;

5. Ban CNTT phân công cụ thể cho các thành viên hỗ trợ kỹ thuật cho tổ
bộ môn, lớp để thực hiện dạy học trực tuyến và ngăn chặn xâm nhập; bố trí các
phòng dạy học trực tuyến tại trường, để giáo viên không đủ điều kiện tại nhà đến
trường giảng dạy; điều chỉnh TKB tạo điều cho giáo viên sử dụng trang thiết bị
tại nhà để giảng dạy trực tuyến;

6. Hàng tuần, các tổ CM tổng hợp báo cáo (theo mẫu) qua Phó Hiệu truởng
Chuyên môn để nhà trường kịp thời chỉ đạo và điều chỉnh; 

7. Đối với những vấn đề dạy học trực tuyến liên quan đến học sinh, nhà
trường sẽ có chỉ đạo riêng thông qua GVCN các lớp.

Trên đây là kết luận của nhà trường tại cuộc họp trực tuyến bàn về dạy –
học trực tuyến. Yêu cầu các tổ trưởng CM tổ chức triển khai tốt nội dung thông
báo này./.

Nơi nhận:
       - Các Phó HT 
       - Các TTCM, TPCM 
       - CNTT
       - Website trường 
       - Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Hữu Lý
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