
PHÒNG GD- ĐT NAM TRỰC  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 

 

          Căn cứ công văn số 1415/SGD ĐT-GDTrH ngày 22/09/2021 của Sở GDĐT Nam 

Định về việc hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với 

dịch Covid-19 năm học 2021 – 2022 

          Căn cứ công văn số 1074/UBND-VP của UBND huyện Nam Trực ngày 7 tháng 11 

năm 2021 về việc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

          Căn cứ công văn số 321/PGDĐT huyện Nam Trực ngày 7 tháng 11 năm 2021 về 

việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục. 

         Căn cứ tình hình thực tế tại đại bàn xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 

         Căn cứ sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT về việc cho học sinh nghỉ đến trường và 

chuyển trạng thái học trực tuyến từ ngày 08/11/2021 

Trường THCS Điền Xá xây dựng kế hoạch dạy học qua Internet trong thời gian 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021 - 2022 như sau  

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA: 

1. Duy trì hoạt động giảng dạy của GV và học tập của HS, chủ động trong việc thực hiện 

chương trình giáo dục của Nhà trường. 

2. Nâng cao năng lực, kỹ năng công nghệ thông tin của CB-GV, HS trong Nhà trường, 

giúp làm quen và thành thạo với phương thức dạy - học phổ biến của thời đại công nghệ 

4.0 

3. Xây dựng niềm tin, góp phần chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

4. Về dài hạn, cung cấp các công cụ thực hiện dạy học dự án, tạo kênh học tập dự án cho 

học sinh 

II. MỤC TIÊU: 

1. Thực hiện chương trình giáo dục của Nhà trường một cách chủ động, giảm thiểu tác 

động tiêu cực của dịch Covid-19. 

2. Giáo viên sử dụng được các công cụ dạy học online và thực hiện được Kế hoạch dạy 



học trong điều kiện học sinh nghỉ phòng dịch. 

3. Học sinh sử dụng được công nghệ và tham gia học tập đầy đủ, duy trì được nền nếp 

học tập. 

4. Đảm bảo chất lượng học tập của học sinh trong năm học 2021-2022. Học sinh lớp 9 

được tăng cường và hỗ trợ ôn tập, đảm bảo mục tiêu chất lượng thi vào 10 THPT. 

5. Đổi mới tư duy và phương thức dạy học, thúc đẩy nâng cao năng lực giáo viên về công 

nghệ dạy học và khả năng ứng phó với điều kiện đặc biệt. 

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Về phía nhà trường: 

- Xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các 

quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GDĐT; chỉ đạo các tổ chuyên 

môn, giáo viên xây dựng các bài học, học liệu để tổ chức dạy học qua Internet theo kế 

hoạch của nhà trường. 

- Rà soát, xây dựng  lại TKB đảm bảo dạy đủ các bộ môn đáp ứng nội dung cốt lõi 

của chương trình hệ chuẩn. 

- Tập huấn cho toàn bộ giáo viên về các công cụ dạy học và kiểm tra đánh giá 

online, tập huấn cách xây dựng bài giảng online, cách thực hiện bài giảng online. 

Tập huấn  cho học sinh cách thức sử dụng các công cụ học tập online và tham gia học tập 

- Tổ chức dạy học online trực tiếp theo thời khóa biểu kết hợp dạy học dự án của 

Nhà trường, tổ chức giám sát việc dạy của giáo viên và việc tham gia học tập của học 

sinh. 

 - Đảm bảo các giờ dạy theo thời khóa biểu . Mọi giáo viên nghiêm túc thực hiện 

chỉ đạo của Ban giám hiệu về công tác dạy học trên Internet, chủ động học tập và làm chủ 

công nghệ thông tin. 

- Mua sắm và trang bị các bị thiết bị dạy học để đảm bảo thực hiện được việc dạy 

trên Internet như:máy tính, camera, phone… 

- Xây dựng quy định dạy Internet và nghiệm thu kết quả dạy học của giáo viên. 

2. Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn và học sinh: 

- Các tổ chuyên môn hội ý thống nhất các nội dung, chương trình dạy học online, 

trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của môn học trong chương trình 



giáo dục phổ thông. Lưu ý: Giáo viên định hướng học sinh nội dung trọng tâm của 

chương, bài, hướng dẫn học sinh cách học, các bước thực hiện v.v... 

- Giáo viên có kế hoạch giảng dạy (cả trình chiếu) duyệt với BGH 

- Giáo viên bộ môn gửi bài học, bài tập, clip bài giảng… đúng thời gian quy định. 

Học sinh đăng nhập lấy tài liệu về thực hiện các yêu cầu của giáo viên bộ môn. 

- GV nghiên cứu kỹ bài dạy để dạy trực tuyến cho HS, quản lý tốt HS trong tiết dạy 

trực tuyến. 

- Giáo viên bộ môn phải kiểm tra việc ghi chép, thực hiện bài tập của học sinh. Tùy 

đặc điểm tình hình của từng bộ môn, giáo viên bộ môn yêu cầu học sinh nộp bài viết, bài 

tập trong thời gian học trực tuyến (số lượng học sinh nộp bài do giáo viên quyết định). 

Sau khi đi học trở lại, GVBM phải kiểm tra tất cả bài vở của HS, chấm bài tập lấy điểm 

kiểm tra thường xuyên. 

3. Giáo viên chủ nhiệm: 

- Triển khai đến tất cả học sinh về kế hoạch dạy học online, trực tuyến của nhà 

trường. Thông báo cho phụ huynh và học sinh biết những bài đã dạy trực tuyến sẽ không 

được dạy trực tiếp để phụ huynh nhắc nhở, kiểm tra việc học tập của học sinh 

- Lập tài khoản OLM, GAPOWORK cho học sinh, gán giáo viên bộ môn vào lớp 

học 

- GVCN quản lý trực tiếp, đôn đốc, nhắc nhở HS của lớp mình tham gia học tập 

đúng tiến độ. Hoàn thành bài học và bài tập trong ngày. 

- GVCN thống kê số lượng HS nhận bài qua zalo và nhận trực tiếp, báo cáo BGH. 

- Học sinh không có điều kiện học online, trực tuyến: Giáo viên chủ nhiệm lập danh 

sách nộp BGH, hướng dẫn các em đến trường nhận tài liệu trong các buổi sáng về tự học 

 4. Về phía học sinh 

- Được hướng dẫn về kỹ năng sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ CNTT trên Internet 

trước khi tham gia bài học. 

 - Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập, nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của giáo 

viên, hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá. 

- Học sinh  tiếp tục tham gia học tập có hiệu quả trên hệ thống học tập trực tuyến  

OLM.VN, GAPOWORK 

 5. Về phía cha mẹ học sinh                      



- Hiểu rõ và ủng hộ chủ trương của Nhà trường về việc dạy học trên Internet , qua 

truyền hình là một phương thức dạy học chính thức trong thời gian học sinh nghỉ phòng 

dịch, được công nhận kết quả học tập, kiểm tra đánh giá. 

 - Nhắc nhở mọi học sinh cần tham gia học tập và tuân thủ nội quy lớp học, thực 

hiện nhiệm vụ học tập, làm bài kiểm tra lấy điểm kiểm tra thường xuyên như học trực tiếp 

ở trên trường. 

-  Chuẩn bị điều kiện về thiết bị, tạo không gian, thời gian riêng cho học sinh học tập 

để con có thể tham gia học liên tục, hiệu quả. 

- Chủ động liên hệ, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để trao đổi các thông tin và 

giám sát hỗ trợ học sinh thực hiện các bài học trong quá trình học tập tại gia đình. 

6. Một số việc chuẩn bị khác 

6.1. Số cán bộ, giáo viên tham gia giảng dạy: 38 

6.2. Số học sinh học: 728 học sinh 

- Khối 6: 155 

- Khối 7: 187 

- Khối 8: 209 

- Khối 9: 177 

6.3. Nền tảng sử dụng để dậy học trực tuyến: ZOOM trên GAPOWORK 

6.4. Phương án cho những học sinh không có thiết bị học tập: 

- Liên lạc với phụ huynh đề nghị có phương án bằng cách mua sắm trang thiết bị tối thiểu 

để dùng 

- Thông báo tới cán bộ giáo viên công nhân viên, phụ huynh trong trường ai có điều kiện 

hoặc còn các thiết bị không sử dụng thì ủng hộ giúp đỡ những học sinh chưa có. 

- Động viên các em chưa có dụng cụ học tập thì có thể sang nhà bạn học với điều kiện 

đảm bảo việc phòng chống dịch và thực hiện 5K. 

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

1. Đánh giá thường xuyên 

    - Trong quá trình tổ chức 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 Internet; kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập của học sinh trên trang OLM.VN  bằng các hình thức phù hợp. 

- Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua 

Internet đảm bảo công bằng, khách quan, trung thực. 

- Ban giám hiệu quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên 

kết quả học tập của học sinh qua Internet hình đảm bảo công bằng, khách quan, trung 

thực, vì quyền lợi của học sinh. 

2. Đánh giá định kỳ và cuối kỳ. 

- Khi học sinh đi học trở lại, nhà trường sẽ tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung kiến 

thức đã qua Internet;  thực hiện việc kiểm tra, đánh giá giữa kỳ, kiểm tra cuối  kỳ được 

thực hiện theo đúng quy định của Bộ GDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh THCS 

- Đối sánh kết quả kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ và kiểm tra thường xuyên để 

nắm được chất lượng học sinh từ đó có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung 

hoặc nâng cao kiến thức. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Tiếp tục thực hiện dạy Online cho học sinh trên phần mềm Zoom meeting 

trên nền tảng gapowork và giao bài, kiểm tra kết quả học tập của học sinh trên phần 

mềm OLM.VN… 

  - Nhà trường trang bị cho mỗi học sinh một tài khoản. Mỗi lớp tạo 1 phòng zoom 

trên trang web gapowork.vn. Giáo viên dạy  điểm danh và quản lý lớp trong mỗi buổi 

học, ra vào lớp dạy như dạy trực tiếp theo tài khoản của các lớp. 

 - Thực hiện dạy trực tuyến bắt đầu từ 08/11 qua phần mềm zoom trên nền tảng 

gapowork theo TKB bình thường tất cả các môn học. 

2. Cung cấp, cài đặt và hướng dẫn giáo viên sử dụng phần mềm zoom qua nền 

tảng gapowork 

- Cấp tài khoản gapowork cho học sinh, giáo viên 

- Tập huấn sử dụng phần mềm zoom, OLM 

- Từ ngày 08/11/2021: Triển khai dạy trên internet bằng phần mềm  zoom trên nền 

tảng gapowork. 



- Xây dựng TKB: các môn học từ khối 6 đến 9 theo TKB dạy bình thường tất cả 

các môn bắt đầu từ 08/11/2021 

    - Dạy qua internet đến khi học sinh học tập trở lại. 

- Thực hiện kiểm tra đánh giá lấy điểm kiểm tra thường xuyên 

  - Nghiệm thu kết quả dạy học trên Internet của giáo viên. 

Trên đây là Kế hoạch dạy học trực tuyến từ 08/11/2021 năm học 2021-2022 của 

trường THCS Điền Xá. Kế hoạch này được phổ biến đến tất cả các tổ chuyên môn, giáo 

viên để cùng thống nhất triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, kế hoạch có thể 

được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, giáo viên có thể liên hệ trực tiếp với 

BGH nhà trường để thực hiện hướng dẫn giải quyết.  
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