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UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN PHONG SẮC 

 

Số: …../KH-NPS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – tự do – Hạnh phúc 

 

Q.Hai Bà Trưng, ngày 28 tháng 3 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Dạy - học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học 

 phòng chống dịch bệnh Covid 19 

 

 Thực hiện chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội tại văn bản số 

769/GDDT-GDPT ngày 13/3/2020 về việc chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo 

viên, học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid 19; Văn bản số 809/GDDT- 

GDPT ngày 17/3/2020 về việc tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong 

thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid 19 và tại Hội nghị trực tuyến ngày 

26/3/2020, 

 Thực hiện chỉ đạo của phòng Giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng tại văn 

bản số 103/PGD&ĐT ngày 26/3/2020 về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý việc dạy 

học của giáo viên và học sinh trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid 19, 

Căn cứ thực tế của trường THCS Nguyễn Phong Sắc, Ban giám hiệu nhà trường 

xây dựng kế hoạch dạy - học trực tuyến của nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ 

học phòng tránh dịch bệnh Covid 19. 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Dạy học trực tuyến là một nhiệm vụ thiết yếu trong tình hình dịch bệnh Covid 19 

hiện nay của nhà trường. 

- Thực hiện hình thức dạy học trực tuyến nhằm đảm bảo hoạt động day học của nhà 

trường không bị gián đoạn; Đảm bảo học sinh được tham gia học tập một cách hiệu 

quả nhất trong thời gian phải nghỉ học do dịch bệnh Covid 19. 

- Thực hiện và nâng cao chất lượng hình thức dạy học mới phù hợp với xu thế thời 

đại; Thông qua hình thức dạy học trực tuyến, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ 

ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, giáo viên nhà trường. 

- Thông qua hình thức dạy học trực tuyến, huy động được sự quan tâm phối hợp chặt 

chẽ hơn nữa giữa gia đình và nhà trường, giữa giáo viên và cha mẹ học sinh. 

2. Yêu cầu: 

- Hình thức dạy- học trực tuyến phải được thực hiện nghiêm túc, chất lượng; Phải 

được thực hiện dưới sự quản lý chặt chẽ của BGH và phải đạt hiệu quả. 

- Yêu cầu 100% giáo viên nắm được kế hoạch của nhà trường; 100 % Giáo viên dạy 

các bộ môn tham gia xây dựng chương trình giảm tải cho học sinh; 100% giáo viên 

tham gia tập huấn và sử dụng thành thạo phần mềm dạy trực tuyến . 
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- 100% học sinh tham gia học trên truyền hình theo lịch và tham gia các giờ học trưc 

tuyến do giáo viên nhà trường thực hiện theo TKB của nhà trường . 

- 100 % học sinh khối 8,9 tham gia ôn tập trên hệ thống Hanoi Study 

- Vận động và tuyên truyền để 95-100% phụ huynh tạo điều kiện cơ sở vật chất và 

thời gian để học sinh tham gia học trực tuyến. 

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 

1. Dạy học trên truyền hình Hà Nội : 

- Học sinh tham gia học trên truyền hình Hà Nội kênh 1& 2. Chương trình học được 

thực hiện với 3 bộ môn Văn- Toán- Anh cho học sinh các khối lớp từ 6 đến 9. Lịch 

học cụ thể được nhà trường gửi đến PH và HS qua trang Web của nhà trường 

(http://thcsnguyenphongsac.edu.vn) và qua Zalo, Viber, Mail, Fanpage... của nhà 

trường và GVCN hàng tuần.  

- Học sinh tham gia học chương trình truyền hình có ghi chép bài đầy đủ.  

- Yêu cầu 100% giáo viên bộ môn tham gia học cùng học sinh. 

- Sau mỗi chương trình học, GV phụ trách môn học sẽ giao bài kiểm tra 15 phút để 

học sinh làm bài. Qua đó đánh giá được việc tham gia học và mức độ tiếp thu bài của 

học sinh Sau mỗi tiết học. 

2. Giáo viên và học sinh thực hiện việc dạy học trực tuyến qua Internet.  

- Giáo viên các bộ môn thực hiện việc dạy trực tuyến bằng các phần mềm dạy học trực 

tuyến do nhà trường cung cấp. 

-  Chương trình dạy học trực tuyến được nhà trường xây dựng trên cơ sở chương trình 

đã cắt giảm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chương trình được thực hiện từ 6/4/2020 

đến khi có lệnh đi học trở lại. 

- Trên cơ sở Kế hoạch của nhà trường, Giáo viên thực hiện việc dạy học trực tuyến 

học sinh lớp mình theo Thời khóa biểu cụ thể (sáng và chiều xen kẽ lịch học trên 

truyền hình) 

- Trong quá trình dạy học trực tuyến, Giáo viên thực hiện việc đánh giá thường xuyên 

đối với học sinh. (đánh giá học sinh bằng hình thức trắc nghiệm:100% đối với các 

môn: Lý; Hóa; Sinh; Sử; Địa; GDCD; 80% trắc nghiệm, 20% tự luận đối với môn 

Tiếng Anh; 50% trắc nghiệm và 50 tự luận đối với các môn Toán- Văn.  

3. Học sinh làm bài tập trực tuyến qua trang Web của sở Giáo dục và đào tạo Hà 

Nội tại địa chỉ: http://study.hanoi.edu.vn 

- Hàng tuần, giáo viên bộ môn giao yêu cầu làm đề kiểm tra môn học trực tuyến để 

học sinh thực hiện. Sau khi thực hiện, Học sinh chụp ảnh bài làm gửi giáo viên qua 

Zalo nhóm lớp. 

- Giáo viên thẩm định đề qua hình thức đăng nhập bằng tài khoản của học sinh; Thực 

 hiện việc chữa  bài làm cho học sinh trong các buổi học trực tuyến. 

- GVCN đôn đốc học sinh tham gia ôn tập ( theo thống kê do bộ phận VP tổng hợp 

gửi vào thứ 3,6 hàng tuần ). Kịp thời khen ngợi những học sinh tích cực, học, có điểm 

http://thcsnguyenphongsac.edu.vn/
http://study.hanoi.edu.vn/
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cao, nhắc nhở các học sinh chưa tham gia hoặc tham gia học nhưng ý thức chưa tốt, 

kết quả chưa cao. 

4.  Những lưu ý về việc dạy học trực tuyến: 

- Việc dạy học trực tuyến chỉ tiến hành khi có trên 80% học sinh tham gia. 

- Các kiến thức đã dạy và các kết quả kiểm tra trong quá trình dạy học trực tuyến 

được công nhận chính thức theo quy định. Khi HS quay trở lại trường, các lớp sẽ học 

tiếp chương trình học trực tuyến. 

- Những học sinh không có điều kiện tham gia học sẽ được tập trung học khi quay lại 

trường (học ngoài giờ học chính khóa) . Nhà trường sẽ phân công GV dạy cho các em 

đầy đủ, tạo điều kiện cho các em theo kịp các bạn trong lớp. 

C. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1.Ban giám hiệu nhà trường: 

* Đồng chí Hiệu trưởng chỉ đạo chung Kế hoạch tổ chức thực hiện dạy học trực tuyến 

của nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid 19: 

- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến một cách cụ thể và triển khai đến toàn thể 

cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường. 

- Tổ chức tuyên truyền cho toàn thể  cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh 

về mục đích, yêu cầu của việc dạy học trực tuyến trong thời gian nghỉ dài ngày để 

phòng chống dịch Covid-19. 

- Tổ chức tập huấn cho GV về yêu cầu, cách thức dạy học online trên phần mềm do 

Sở GDDT cung cấp. 

- Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đánh giá được việc thực hiện day học trực tuyến của 

giáo viên và học sinh nhà trường. 

* Đồng chí Vũ Khánh Phượng - Phó hiệu  trưởng trực tiếp chỉ đạo các tổ, nhóm 

chuyên môn: 

- Xây dựng chương trình dạy học trực tuyến đảm bảo đúng mục tiêu giáo dục, kiến 

thức, kỹ năng yêu cầu bộ môn trên cơ sở chương trình cắt giảm của Bộ giáo dục và 

đào tạo. 

- Xếp thời khóa biểu hợp lý, cố định để thuận tiện cho học sinh học cũng như cho 

việc quản lý của BGH. 

- Tổ chức quản lý việc tham gia dạy học trên truyền hình; việc ôn tập trên hệ 

thốngHanoi Study;  việc dạy học trực tuyến,  đảm bảo nghiêm túc, chất lượng 

- Chịu trách nhiệm trước cấp trên về nội dung, chương trình, hình thức ôn tập và dạy học. 

- Xây dựng và ban hành Nội quy cho GV và HS khi tham gia dạy học trực tuyến 

- Tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả dạy học trực tuyến của nhà trường với các cấp 

đúng thời gian và yêu cầu. 

2. Tổ trưởng chuyên môn: 

- Chỉ đạo các nhóm trưởng chuyên môn và giáo viên trong tổ, nhóm xây dựng chương 

trình dạy học trực tuyến trên cơ sở chương trình cắt giảm của Bộ giáo dục.  
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- Kiểm tra, xét duyệt và chịu trách nhiệm về chuyên môn chương trình trước khi trình 

Ban giám hiệu phê duyệt. 

- Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ thực hiện kế hoạch của 

nhà trường ; Chỉ đạo thực hiện một cách thống nhất, nghiêm túc về chương trình, yêu 

cầu chuyên môn trong tổ nhóm. 

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của giáo viên trong tổ, nhóm. 

- Giám sát và chỉ đạo việc ra đề, chấm bài của giáo viên trong tổ. 

- Hàng tuần, tổng hợp báo cáo Ban giám hiệu về tình hình dạy học trực tuyến của từng 

lớp đúng thời gian, yêu cầu. 

3. Giáo viên 

* Giáo viên chủ nhiệm: 

- Tuyên truyền tới HS và CMHS về mục đích, yêu cầu của việc dạy học trực tuyến 

trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid 19. 

- Phối hợp với GV bộ môn xây dựng Thời khóa biểu cụ thể của lớp, báo cáo BGH 

trong ngày 1/4/2020. 

- Thông báo tới HS và CMHS về kế hoạch dạy học trực tuyến của trường; Lịch học 

trực tuyến của lớp chủ nhiệm. 

- Theo dõi, đôn đốc học sinh học trên truyền hình,ôn tập trực tuyến trên hệ thống 

Study, học trực tuyến với giáo viên nhà trường. 

 - Thường xuyên liên hệ với GVBM , với  cha mẹ học sinh để trao đổi, nắm bắt tình 

hình học tập của học sinh lớp mình; Lắng nghe các ý kiến tham vấn , góp ý của 

CMHS  để nâng cao chất lượng ôn tập và dạy học; Báo cáo kịp thời với BGH 

- Hàng tuần tổng hợp tình hình học sinh học trên truyền hình và học sinh tham gia 

học trực tuyến trên internet, báo cáo Ban giám hiệu đúng thời gian yêu cầu ( Báo cáo 

gửi vào hộp thư: thcsnps@gmail.com vào 8h thứ hai) 

* Giáo viên bộ môn: 

- Đăng nhập vào trang HanoiStudy để thẩm định các dạng đề và giải đáp các thắc 

mắc của học sinh khi có yêu cầu.  

- Tham gia học trên truyền hình theo bộ môn mình giảng dạy: Kịp thời giải đáp 

những điều học sinh còn băn khoăn; Ra đề kiểm tra mức độ nhận thức của học sinh 

sau khi học chương trình trên truyền hình. 

- Tham gia tập huấn về dạy học trực tuyến; Soạn bài dạy và trực tiếp tham gia giảng 

dạy trực tuyến theo phân công của TTCM và BGH. 

- Thực hiện việc dạy học trực tuyến  theo đúng chương trình đã được BGH phê duyệt, 

đảm bảo mục tiêu bài học, kiến thức, kỹ năng, tư tưởng, thái độ theo yêu cầu của 

chương trình.   

- Tích cực, chủ động, sáng tạo lựa chọn những phương pháp dạy học trực tuyến mới 

mẻ, hấp dẫn học sinh và có hiệu quả giáo dục. 

mailto:thcsnps@gmail.com
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- Trước mỗi giờ dạy, giáo viên phải giao nhiệm vụ cho học sinh. Sau giờ dạy phải 

kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức, thái độ tham gia học tập của học sinh thông qua 

các bài kiểm tra, các sản phẩm yêu cầu. 

- Báo cáo đánh giá tình hình học của học sinh với GVCN hàng tuần. 

  3. Học sinh: 

- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện ( máy tính, điện thoại), sách vở để tham gia các giờ học 

trực tuyến, các chương trình học trên truyền hình. 

- Tích cực tham gia ôn tập trực tuyến trên trang Hanoi Study. 

- Khi tham gia học trực tuyến, học sinh phải trang phục nghiêm chỉnh, thái độ nghiêm 

túc, tích cực. Sau mỗi giờ học, học sinh phải thực hiện các yêu cầu giáo viên giao 

đúng thời hạn và yêu cầu. 

4. Cha mẹ học sinh: 

- Chuẩn bị cho con đủ các thiết bị cần thiết cho việc học trực tuyến: Ti vi, máy tính 

hoặc điện thoại có kết nối mạng internet. 

- Tạo điều kiện cho con có một không gian học tập yên tĩnh. 

- Động viên, đôn đốc, nhắc nhở con tham gia học tập trực tuyến đầy đủ, tích cực. 

- Thường xuyên liên hệ, phối hợp với GVCN và GVBM để nắm bắt tình hình học tập 

của con mình.        

5. Các bộ phận khác: 

- Bộ phận phụ trách trang Web: Đưa lịch học và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội, phòng Giáo dục và đào tạo Hai Bà Trưng, của trường 

lên websize nhà trường để GV,HS và CMHS  biết và thực hiện. 

- Các tổ và bộ phận chuyên môn viết bài gửi để đưa lên trang Web nhà trường. Nội 

dung bài viết gồm các bài giảng trực tuyến, những phương pháp mới về dạy học trực 

tuyến; Biểu dương GV- HS tích cực tham gia dạy học trực tuyến. 

- Văn phòng: Thống kê số lượt học sinh làm bài trực tuyến của từng lớp và toàn 

trường theo lịch ( thứ ba và sáu) và gửi cho GV toàn trường. 

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

sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh  Covid19. Đề nghị cán bộ, giáo viên, học 

sinh  nghiêm túc triển khai thực hiện để kế hoạch được thực hiện có hiệu quả. Đề 

nghị  cha mẹ học sinh ủng hộ, phối hợp với nhà trường trong việc thực hiện hoàn 

thành kế hoạch đề ra. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD& ĐT quận; 

- CB, GV,NV nhà trường; 

- HS và CMHS nhà trường; 

- Lưu VP 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Thúy 
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