PHÒNG GD & ĐT DIÊN KHÁNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TRỊNH PHONG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 20 /KH-THCS.TP

Thị trấn Diên Khánh, ngày 07 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC QUA INTERNET,
TRÊN TRUYỀN HÌNH CHO HỌC SINH

Thực hiện công văn số 214/PGD&ĐT-GDTHCS ngày 06/04/2020 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo Diên Khánh về việc triển khai hướng dẫn dạy học qua
Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, tránh dịch COVID-19;
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, trường THCS Trịnh Phong xây
dựng kế hoạch “Tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình cho học sinh” cụ thể
như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
Việc tố chức hoạt động dạy học phải đảm bảo các quy định của Thủ tướng
Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp
bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Khánh Hòa tại Công điện số 04/CĐ- UBND ngày 31/3/2020.
Đảm bảo thực hiện hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại Công
văn số 670/SGDĐT-VP ngày 31/3/2020. Cụ thể là “Từ ngày 01/4/2020 đến hết
ngày 15/4/2020, cán bộ, công chức, viên chức sử dụng Công nghệ thông tin làm
việc tạỉ nhà và thường xuyên truy cập hệ thống quản lý văn bản E-office, Email
công vụ để thực hiện công việc.”,
Hướng dẫn, hỗ trợ học sinh tự học, tự ôn tập kiến thức đã học, các kiến thức
mới ở HKII trong thời gian học sinh nghỉ học.
II. Nội dung
1. Dạy học trên truyền hình
Tiếp tục hướng dẫn học sinh theo dõi các bài ôn tập, củng cố kiến thức các
bộ môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh khối lớp 9 được phát trên Đài phát thanh và
Truyền hình Khánh Hòa.
Ngoài các kênh truyền hình đã được giới thiệu (kênh VTV7 và một số kênh
truyền hình trung ương khác) còn có các kênh truyền hình địa phương như: Hà
Nội(HTV1, HTV2), TP Hồ Chí Minh(HTV Key), Đà Nẵng (DanangTV1,
DanangTV2), Hải Phòng (THP, THP+)
2. Dạy học qua Internet
Nhà trường sẽ tổ chức cho các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức các
tiết học, buổi học trực tuyến ở tất cả các môn (được quy định cụ thể về thời gian,
theo môn học, lớp học, giáo viên và học sinh thực hiện). (Có lịch dạy học chi tiết
kèm theo)
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Ngoài ra các bài dạy được xây dựng với nhiều hình thức như bài giảng lồng
tiếng trong PowerPoint, video clip… để đăng tải trên Website nhà trường, tạo điều
kiện cho học sinh tải về tự học.
Học sinh thực hiện học tập theo đúng kế hoạch của nhà trường.
III. Tổ chức thực hiện
1. Nhà trường
Thực hiện chọn hai phần mềm để dạy học trên internet đó là: VNPT
E-Learning và Zoom meeting.
Xây dựng kế hoạch dạy học chung cho tất cả các môn học, chỉ đạo các tổ
chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết được điều chỉnh theo từng môn
học theo nội dung tinh giản được quy định tại Công văn số 1113/BGDĐT –
GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GDĐT.
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn rà soát
chương trình học kì II với các kiến thức trọng tâm để xây dựng các tiết học theo
chủ đề (nếu có thể) thay cho việc tổ chức các tiết học như kế hoạch đã xây dựng từ
đầu năm học khi chưa có dịch COVID-19.
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Tổ chuyên môn, giáo viên giảng dạy, ngoài
việc dạy trực tuyến cho học sinh theo lớp được phân công, xây dựng các bài dạy
bằng nhiều hình thức phù hợp như bài giảng lồng tiếng trong PowerPoint, video
clip... để đăng tải trên Website nhà trường; tổ chức phân công, phân cấp người theo
dõi, thẩm định nội dung, chất lượng bài giảng trước khi đăng lên hệ thống.
Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với phụ huynh và
học sinh để nắm bắt thông tin sức khỏe của học sinh; nhắc nhở học sinh học tập
nghiêm túc theo kế hoạch của nhà trường; nắm bắt thông tin phản hồi từ phụ huynh
và học sinh trong quá trình học trực tuyến, báo cáo lãnh đạo nhà trường để có sự
điều chỉnh kịp thời, phù hợp.
Chỉ đạo bộ phận công nghệ thông tin đăng lên Website nhà trường theo địa
chỉ: https://edu.viettel.vn/kha-dienkhanh-thcstrinhphong để tạo điều kiện cho
học sinh tải về tự học.
Quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học
tập của học sinh qua Internet bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.
Khi học sinh đi học trở lại, tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố
kiến thức đã học qua Internet; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh. Đối sánh
kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp
phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.
2. Tổ chuyên môn.
Xây dựng kế hoạch tổ chức các tiết học cụ thể về thời gian, môn học, lớp,
giáo viên và học sinh thực hiện (Các tiết học phải được điều chỉnh theo nội dung
tinh giản được quy định tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/03/2020
của Bộ GDĐT).
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Rà soát chương trình học kì II với các kiến thức trọng tâm để xây dựng các
tiết học theo chủ đề (nếu có thể).
Phân công các nhóm trưởng bộ môn theo dõi, thẩm định nội dung, chất
lượng bài giảng trước khi đăng day, đăng lên hệ thống VNPT
Kiểm tra giáo viên trong tổ về việc hướng dẫn, hỗ trợ học sinh học tập, ôn
tập và báo cáo với ban giám hiệu nhà trường.
3. Giáo viên bộ môn
Dạy trực tuyến cho học sinh theo lớp được phân công.
Xây dựng các bài dạy bằng nhiều hình thức phù hợp như bài giảng lồng tiếng
trong PowerPoint, video clip..
Trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh
thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua Internet hoặc kết quả thực
hiện nhiệm vụ học tập giáo viên giao (Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên
trong quá trình dạy học qua Internet được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường
xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh).
Hàng ngày thu nhận kết quả ôn tập của học sinh lớp mình phụ trách và gửi
báo cáo hàng ngày về cho tổ trưởng tổ chuyên môn.
Thường xuyên liên lạc, hướng dẫn học sinh học tập, trả lời các câu hỏi của
học sinh qua các phương tiện công nghệ thông tin.
4. Giáo viên chủ nhiệm
Nhắc nhở học sinh học tập nghiêm túc theo kế hoạch của nhà trường.
Nhận thông tin phản hồi của cha mẹ học sinh, học sinh trong quá trình học
trực tuyến; các vấn đề liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp và báo cáo kịp thời với lãnh đạo nhà trường để có sự điều chỉnh kịp thời, phù
hợp.
Phối hợp với giáo viên bộ môn tổ chức và kiểm soát lớp học qua các phương
tiện thông tin liên lạc (hình thành các nhóm trên các trang mạng xã hội, phân công
nhóm trưởng điều phối hoạt động của nhóm…). Phối hợp với các bộ phận có liên
quan quản lý học sinh.
5. Bộ phận công nghệ thông tin
Có biện pháp phù hợp hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng trước khi tham
gia bài học, hỗ trợ cho những giáo viên chưa thành thạo trong việc sử dụng phần
mềm.
Đăng tải các video bài giảng của giáo viên lên Website nhà trường.
Dùng tin nhắn Vnedu thông báo đến CMHS và học sinh thời gian, phương
án tổ chức dạy học qua các trang mạng, thời khóa biểu học tập của học sinh;
6. Công Đoàn, Đoàn thanh niên.
Làm tốt công tác tuyên truyền cho CB-GV-CNV và học sinh trong toàn
trường thực hiện tốt công tác hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập trong thời gian
nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
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Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình của
trường THCS Trịnh Phong. Yêu cầu các bộ phận, tổ chuyên môn, giáo viên và học
sinh nghiêm túc thực hiện ./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT;
- Phó Hiệu Trưởng;
- Tổ trưởng CM;
- Lưu CM, VT.

(Đã ký )

Nguyễn Thị Hiền Lê
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