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KẾ HOẠCH
Về dạy học qua internet và học trên truyền hình trong thời gian học sinh
nghỉ phòng chống dịch Covid- 19
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Công văn số 480 /SGDĐT-GDTrH ngày 16/3/2020 của Sở GDĐT Thái
Nguyên về hướng dẫn dạy học trực tuyến;
- Công văn số 524 /SGDĐT-GDTrH ngày 23/3/2020 của Sở GDĐT Thái
Nguyên về triển khai phần mềm dạy học từ xa qua mạng internet để hoàn thành
chương trình năm học 2019- 2020;
- Công văn số 556/SGDĐT-CTTT ngày 26/3/2020 của Sở GDĐT Thái
Nguyên về việc cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19;
- Công văn số 560 /SGDĐT-GDTrH ngày 26/3/2020 của Sở GDĐT Thái
Nguyên về việc hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình đối với các
CSGD phổ thông trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid- 19 năm học
2019- 2020;
II. MỤC ĐÍCH
- Giúp học sinh được học tập theo chương trình giáo dục phổ thông trong
thời gian nghỉ học ở trường.
- Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy
học qua internet của giáo viên.
- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với gia đình trong việc tổ chức và
hỗ trợ học sinh trong học tập.
III. NỘI DUNG
1. Về dạy học qua internet
Đây là hình thức dạy học trong đó giáo viên sử dụng các ứng dụng hoặc
dịch vụ của Internet để tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của
học sinh. Để đảm bảo việc quản lý hoạt động dạy học trực tuyến của giáo viên,
theo dõi quản lý quá trình học tập của học sinh, nhà trường đã tổ chức tập huấn về
sử dụng phần mềm hỗ trợ Viettelstudy cho giáo viên toàn trường. Lớp cốt cán đã
tập huấn xong, số giáo viên còn lại sẽ tập huấn trực tuyến xong trong tuần từ 30/34/4/2020 và sẽ triển khai áp dụng cho toàn trường.
* Yêu cầu về bài học và học liệu:
- Được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định,
hướng dẫn của Bộ GDĐT, bao gồm sách giáo khoa, tài liệu, học liệu, bài giảng,

câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học
sinh.
- Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh.
- Được tổ/nhóm chuyên môn góp ý, tổ trưởng và Ban giám hiệu nhà trường
phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng.
Ngoài sử dụng Viettelstudy để giao bài tập, giáo viên có thể sử dụng thêm
các ứng dụng khác để tăng cường hỗ trợ học sinh ôn tập nhất là với học sinh lớp
12, tuy nhiên với bài giảng trực tuyến thì phải sử dụng Viettelstudy hoặc các ứng
dụng phầm mềm quy định trong công văn số 524/SGDĐT-GDTrH ngày 23/3/2020
của Sở GDĐT về triển khai phần mềm dạy học từ xa qua mạng internet để hoàn
thành chương trình năm học 2019- 2020 và kế hoạch 39/KH-THPTĐT ngày
18/3/2020 của nhà trường.
2. Về học qua truyền hình
Với học sinh không có điều kiện tham gia học trực tuyến, giáo viên bộ môn,
giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh học qua truyền hình, tham khảo lịch phát
sóng do Bộ GDĐT phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng trên kênh
truyền hình khoa giáo quốc gia (VTV7) và các kênh truyền hình được Sở GDĐT
Thái Nguyên giới thiệu tham khảo như Đài truyền hình Hà Nội, Đài truyền hình
Hải Phòng …. Giáo viên bộ môn có biện pháp kiểm tra việc ghi chép của học sinh
môn mình phụ trách.
IV. VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra thường xuyên
- Trong quá trình dạy học qua internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách
các môn học 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 trên internet; kiểm tra,
đánh giá kết quả học tập của học sinh học qua truyền hình bằng hình thức phù hợp.
- Kết quả kiểm tra đánh giá thường xuyên trong qúa trình dạy học qua
internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên
theo quy định của Bộ GDĐT về đánh giá xếp loại học sinh THPT.
2. Kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ
Khi học sinh đi học trở lại, nhà trường tiếp tục tổ chức cho học sinh ôn tập,
củng cố, bổ sung kiến thức đã học qua internet, trên truyền hình; thực hiện việc
kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ GDĐT.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhà trường
- Chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, quản lý dạy học qua
Internet của giáo viên và học sinh nhà trường.
- Góp ý nội dung bài học và học liệu được tổ chức dạy học qua internet.
- Theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập thường xuyên
của học sinh qua internet, trên truyền hình đảm bảo công bằng, khách quan, trung
thực.
2. Tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên
- Tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn phân công nhiệm vụ cho giáo viên
từng môn để xây dựng bài giảng, nội dung ôn tập... thực hiện kiểm duyệt bài dạy,
nội dung chuyên đề, bài kiểm tra của giáo viên trước khi thực hiện trên internet. Tổ

trưởng báo cáo lịch dạy của giáo viên với Ban giám hiệu, thực hiện chế độ báo cáo
tình hình dạy học trực tuyến hàng tuần theo quy định ( Sáng thứ 7 hàng tuần)
- Đồng chí phụ trách CNTT và các giáo viên nhóm Tin hỗ trợ giáo viên (cả
học sinh khi cần thiết) để đảm bảo thực hiện được việc dạy học qua Internet.
- Giáo viên chủ nhiệm rà soát, báo cáo số lượng học sinh có đủ điều kiện
học qua internet, qua truyền hình để có hướng dẫn hình thức học phù hợp cho học
sinh. Thường xuyên phối hợp với GVBM để giám sát nhắc nhở, đôn đốc học sinh
thực hiện.
- Giáo viên biết cách sử dụng công cụ, dịch vụ CNTT để tổ chức dạy học
qua internet, tổ chức các hoạt động cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học
tập, trao đổi thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên; kiểm
tra mức độ nắm vững kiến thức đã học qua internet trong và sau khi học sinh đi
học trở lại; tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh trước khi dạy
các bài học tiếp theo trong chương trình.
- Với học sinh không có điều kiện học qua internet, giáo viên thông báo và
hướng dẫn học sinh về nội dung học qua truyền hình. Giao nhiệm vụ và kiểm tra
việc thực hiện của học sinh ở môn mình phụ trách, nhận xét, đánh giá kết quả thực
hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh.
3. Đối với học sinh
- Được giáo viên hướng dẫn về sử dụng các ứng dụng CNTT hoặc cách thức
học qua truyền hình trước khi tham gia bài học.
- Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn
thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.
4. Đối với gia đình học sinh
- Phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc tổ chức cho học sinh học trực
tuyến, học qua truyền hình, có biện pháp giám sát việc tự học, tự ôn tập của con
em mình.
Trên đây là Kế hoạch về dạy học qua internet và trên truyền hình trong thời
gian học sinh nghỉ phòng chống dịch Covid- 19 của nhà trường. Đề nghị các tổ
nhóm chuyên môn, giáo viên và học sinh chú ý thực hiện./.
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