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KẾ HOẠCH
Dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường
do ảnh hưởng của dịch Covid-19
Căn cứ Công văn số 818/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 30/03/2020 của Sở GDĐT
An Giang về việc triển khai dạy học qua internet cấp THCS, THPT trong thời gian học
sinh nghỉ học ở trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19;
Trường THPT Vĩnh Trạch xây dựng kế hoạch dạy học qua internet cho HS trong
thời gian học sinh nghỉ học ở trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Giúp học sinh ôn tập và được học chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian
nghỉ học ở trường để phòng chống dịch Covid-19.
- Phát triển năng lực tự học của HS và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua internet,
trên truyền hình của GV.
- Tăng cường mối liên hệ giứa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ
HS trong học tập.
- Tiếp tục đẩy mạnh công nghệ thông tin trong dạy học và hướng tiếp cận cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ 4.
2. Yêu cầu
- Chương trình dạy học được biên soạn lại vẫn phải đảm bảo mục tiêu môn học theo
chuẩn kiến thức, kỹ năng do Bộ GDĐT qui định, không cắt xén nội dung một cách tùy tiện,
thiếu khoa học.
- Các nội dung dạy học trực tuyến phải chính xác, khoa học, đảm bảo tính sư phạm
và phù hợp với đối tượng học sinh THPT.
- Nội dung dạy học phải được tổ, nhóm chuyên môn góp ý và được tổ trưởng chuyên
môn kiểm duyệt trước khi giảng dạy, .
- Nội dung dạy học trực tuyến là nội dung mới, tiếp theo của chương trình dạy học
trên lớp đã thực hiện, cụ thể bắt đầu tuần thứ 24 của năm học 2019 - 2020.
II. Nội dung tổ chức dạy học trực tuyến.
1. Đối với khối 10, 11:
- Các tổ tiến hành dạy học chương trình tiếp theo của HKII năm học 2019 - 2020
bằng hình thức dạy học trực tuyến từ ngày 01/4/2020.
Trước mắt, tiến hành dạy học chương trình của tuần thứ 24 của năm học 2019 2020 từ ngày 01/4/2020 cho tới khi HS tập trung học lại hoặc cho tới khi có thông báo điều
chỉnh lịch dạy học trực tuyến của trường.
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Lịch dạy học thống nhất chung trong toàn trường như sau:
Thứ
Hai
Ba
Tư
Năm
Sáu
Bảy

Buổi sáng- Khối 10
(bắt đầu từ 8 giờ)
Hóa học 10, Địa lý 10
Toán 10, GDANQP 10
Lịch Sử 10
Ngữ Văn 10, Sinh học 10
Tiếng Anh 10,
Tin học 10, 12
GDCD 10

Buổi chiều- Khối 11
(bắt đầu từ 14 giờ)
Hóa học 11, Địa lý 11
Toán 11, GDANQP 11
Lịch Sử 11
Ngữ Văn 11, Sinh học 11
Tiếng Anh 11
Tin học 11
GDCD 11

Vật lý 10
Công nghệ 10,12
Thể dục, Hướng nghiệp

Vật lý 11
Công nghệ 11

Ghi chú

Về thời lượng bài giảng: thời lượng các bài giảng tương đương với thời lượng thực
hiện chương trình chính khóa các môn học. Riêng trong tuần đầu, do mới thử nghiệm nên
thời lượng dạy các môn giảm ½ so chương trình.
2. Đối với khối 12:
Sở GDĐT sẽ tổ chức dạy học các môn thi THPT Quốc gia và phát sóng trên đài
truyền hình An Giang theo lịch cụ thể phổ biến tại văn bản số 811/SGDĐT-GDTrH-GDTX
ngày 27/3/2020. HS cũng có thể vào trang web của trường để xem lại các bài giảng tại địa
chỉ http://thptvinhtrachts.edu.vn
3. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS: ‘
GVBM kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức của HS bằng việc giao các nhiệm vụ học
tập, bài kiểm tra, chấm bài và trả kết quả cho HS bằng việc sử dạng mạng xã hội như Zalo,
facebook, Messenger, Mocha,… Kết quả đánh giá có thể thay thế cho các bài kiểm tra
thường xuyên cho HS.
Để việc học tập của HS được hiệu quả, yêu cầu GVBM gởi trước nội dung chi tiết
của bài học, hướng dẫn cách học cho HS trước khi buổi học bắt đầu để HS tham khảo
trước. Qua mỗi bài giảng, GVBM giao nhiệm vụ học tập phù hợp, chấm bài, công nhận kết
quả kiểm tra thường xuyên theo qui định.
4. Địa chỉ dạy học:
Website của trường tại địa chỉ: http://thptvinhtrachts.edu.vn và trang Viettel
Study của trường (HS đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu do GVCN cung cấp).
III. Tổ chức thực hiện
1. Lãnh đạo nhà trường
- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến trong thời gianhọc sinh tạm nghỉ học để
phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid- 19.
- Thành lập bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ thực hiện dạy học trực tuyến.
- Kiểm duyệt cuối cùng về kỹ thuật bài dạy trước khi phát hành.
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- Theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện giảng dạy của các tổ chuyên môn và việc
học tập của học sinh.
- Kịp thời hỗ trợ các tổ chuyên môn giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong
quá trình thực hiện.
2. Tổ trưởng chuyên môn
- Tổ chức họp tổ ngay để xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, triển khai thực hiện
để đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch đã đề ra, có phân công nhiệm vụ cụ thể giáo viên
nào phụ trách bài nào của khối nào, ai hỗ trợ ( chú ý tổ chức dạy theo khối, không theo lớp,
nội dung phải được tổ góp ý và tổ trưởng thống nhất), thời gian thực hiện và hoàn thành
từng công việc,... nhất là phải đảm bảo các mục đích, yêu cầu, chịu trách nhiệm tính
chính xác, khoa học của bài giảng.
Bài dạy sau khi được hoàn tất, tổ trưởng phê duyệt và chuyển trực tiếp cho phó hiệu
trưởng chuyên môn trước khi phát hành ít nhất 1 ngày để đảm bảo tiến độ đăng tải kịp thời
các bài học lên trang web của trường và trang Viettel study theo lịch.
- Duy trì sinh hoạt tổ chuyên môn theo đúng quy định 2 tuần/lần (có thể sinh hoạt
dưới hình thức trực tuyến bằng cách dùng mạng xã hội, có phân công thư ký ghi biên bản),
tập trung chủ yếu vào nghiên cứu bài học, nghiên cứu đổi mới phương pháp và hình thức
tổ chức dạy học; khuyến khích giáo viên tự nghiên cứ và tăng cường trao đổi về các hình
thức, phương pháp dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến có hiệu quả thu hút và khuyến khích
được hoạt động tự học, tự nghiên cứu của học sinh.
- Tổ chức nghiên cứu các bài dạy trên truyền hình của khối 12, tiến hành trao
đổi với GV chung nhóm và tương tác với HS, bổ trợ kiến thức cho HS, ra các câu hỏi, bài
tập để kiểm tra mức độ hiểu bài cũng như nắm được những khó khăn của HS để có sự hỗ
trợ kịp thời.
3. Giáo viên bộ môn
- Hướng dẫn học sinh học bài trực tuyến hoặc các bài được phát trên truyền hình
(đối với khối 12); ra câu hỏi, bài tập và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- GVBM phải theo dõi cho được việc học tập của HS lớp mình phụ trách, giao nhiệm
vụ học tập cho học sinh theo từng bài giảng, theo dõi tiến trình làm bài của học sinh, giải
quyết khó khăn trong quá trình học của học sinh. Kết hợp với GVCN để có phương án giúp
đỡ cũng như hướng dẫn những HS gặp khó khăn về điều kiện học tập (gửi bài cho HS,
hướng dẫn em tự học,…).
- GVBM phải gởi nội dung bài học trực tuyến cho HS lớp mình trước giờ học để
HS nghiên cứu trước ( riêng nội dung các bài giảng được phát sóng truyền hình, sau khi
nhận được từ Sở GDĐT, trường sẽ chuyển qua mail các tổ để GV gởi cho HS).
- Kiểm tra sản phẩm học tập của học sinh; nhận xét, đánh giá kết quả học tập trong
quá trình dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình được sử dụng thay thế bài kiểm tra
thường xuyên (Kiểm tra M, 15’). Lưu ý đánh giá kết quả học tập theo hướng bằng sản
phẩm, kết quả học tập,… mà giáo viên giao cho học sinh. Việc đánh giá phải được công
bằng, khách quan, trung thực và công khai (việc kiểm tra định kỳ thực hiện sau khi đi học
trở lại theo kế hoạch đã được thống nhất trong tổ).
- GVBM thu thập thông tin phản hồi từ HS và báo cáo lại TTCM, BGH để có những
điều chỉnh, thay đổi kịp thời đảm bảo chất lượng dạy học trực tuyến.
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- Khi học sinh đi học lại giáo viên rà soát, xem xét mức độ tiếp thu của học sinh
qua hình thức học trực tuyến và học trên truyền hình để dành thời gian bổ sung thêm nội
dung kiến thức; trường hợp học sinh không tham gia học tập theo kế hoạch này, thì giáo
viên bộ môn sắp xếp thời gian phụ đạo một cách hợp lý.
- Theo dõi tiến trình làm bài của học sinh, giải quyết khó khăn trong quá trình học
của học sinh. Thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm việc sử dụng các phần mềm trực
tuyến khác để việc giảng dạy ngày càng hiệu quả.
4. Giáo viên chủ nhiệm
- Phải cung cấp kịp thời cho HS và CMHS về lịch và địa chỉ dạy trực tuyến của
trường biết trước khi bài học bắt đầu để HS và CMHS có thể theo dõi.
- Thường xuyên liên lạc với phụ huynh và học sinh thông qua điện thoại hoặc mạng
xã hội để phối hợp hướng dẫn, giám sát học sinh học tập hoặc tìm hiểu nguyên nhân học
sinh không tham gia học tập để có hướng giải quyết.
- Tham mưu đề xuất, kiến nghị kịp thời những thông tin nhận được từ học sinh, phụ
huynh đề xuất với nhà trường.
- GVCN đặc biệt quan tâm đến những học sinh yếu; học sinh có nguy cơ rớt
TN.THPT; thường xuyên theo dõi việc học tập của các em, nắm tình hình về số lượng học
sinh tham gia học trực tuyến của lớp chủ nhiệm, những khó khăn mà các em gặp phải, kịp
thời báo cáo đề xuất những trường hợp khó khăn cho lãnh đạo nhà trường.
5. Đối với học sinh
Nội dung dạy học trực tuyến là nội dung mới và tiếp theo của chương trình HKII,
GV sẽ không dạy lại những nội dung đã dạy trực tuyến nên HS phải tăng cường ý thức
học tập, theo dõi đầy đủ các buổi học, trao đổi với GVBM, GVCN những khó khăn, thắc
mắc trong quá trình học tập để được giúp đỡ, giải thích.
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tâp trước, trong và sau khi học bài trực tuyến hoặc
trên truyền hình; nộp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo yêu càu của giáo
viên bộ môn đúng thời gian quy định;để được nhận xét, đánh giá, cho điểm theo quy định.
- Tích cực tương tác với giáo viên bộ môn; những nội dung, kiến thức chưa rõ chủ
động liên lạc với GVBM để được hướng dẫn, giải đáp.
- Tích cực nghiên cứu thêm các nội dung dạy học trực tuyến để học tập nhằm nâng
cao kiến thức, tự ôn tập để củng cố kiến thức đã học.
6. Cha mẹ học sinh
- Tạo điều kiện để con em mình tham gia được các lớp học. Phối hợp chặt chẽ với
nhà trường thông qua GVCN để việc học trực tuyến của HS đạt hiệu quả tốt nhất.
- Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài tốt, kiểm tra thiết bị trước khi học. Giám sát chặt
chẽ việc học của con em mình.
- Hỗ trợ con em hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao.
- Tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid- 19 theo
khuyến cáo của cơ quan y tế và các cơ quan nhà nước.
Dạy học qua internet vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp nhằm giúp giáo viên hoàn
thành nhiệm vụ dạy học, học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhà trường hoàn thành
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nhiệm vụ năm học trước ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cho nên yêu cầu tất cả các tổ
chuyên môn, giáo viên và các bộ phận có liên quan khác phải tham gia thực hiện kế hoạch
một cách khẩn trương, nghiêm túc, không làm cho có, làm đối phó hoặc không tham gia
kế hoạch đã đề ra; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp
thời để có sự điều chỉnh cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- Phòng GDTrH-GDTX sở GDĐT;
- TTCM,GVBM,GVCN;
- Đăng Websitesite;
- Lưu: VT.
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