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             Số:           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

Vũng Tàu, ngày          tháng       năm 2021     

 

 

KẾ HOẠCH  

Triển khai và thực hiện dạy học trực tuyến 
________________________________________________ 

 
 

 

Thực hiện Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/08/2021 của Bộ Giáo  

dục và Đào tạo vể việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 với  

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Thực hiện Công văn số 1881/SGDĐT-GDTrHTX ngày 10/8/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung đầu năm học 2021-2022; 

Thực hiện Công văn số 1972/SGDĐT-GDTrHTX ngày 19/8/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công tác chuyên môn đầu năm học 2021-

2022; 

Trung Tâm GDTX-HN Vũng Tàu xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:  

1. Mục đích:  

- Nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet của giáo viên Trung tâm từ 

đó tạo điều kiện, động lực cho giáo viên đổi mới Phương pháp dạy học, ứng dụng 

CNTT trong dạy học, đáp ứng xu thế phát triển của giáo dục. 

- Đảm bảo được công tác chuyên môn thực hiện theo đúng, đủ quy định nhiệm 

vụ của ngành giáo dục. 

- Giúp học sinh được học tập trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch 

Covid-19. Rèn luyện và từng bước nâng cao năng lực tự học của học sinh.  

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh 

trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh học tập, rèn luyện. 

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch trong Trung tâm. Đảm bảo 

môi trường giáo dục an toàn, vệ sinh phòng bệnh kịp thời, đúng quy định. Đảm bảo 

không để dịch bệnh bùng phát và lây lan trong Trung tâm. 

2. Yêu cầu:  

- Nội dung kiến thức, trọng tâm và phù hợp với đối tượng học sinh. 

- Quá trình dạy học phải đảm bảo có sự tương tác giữa giáo viên và học sinh. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất để thực hiện giảng dạy. 

- Chuẩn bị nội dung giảng dạy để dạy học trực tuyến. 
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II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Phương án dạy học: Chỉ thực hiện dạy và hoàn thành kiến thức cho  

học sinh thông qua trực tuyến. 

Gồm 2 giai đoạn:  

* Giai đoạn 1: (Từ ngày 06/9/2021 đến 03/10/2021):  

Các môn giảng dạy: Sinh, Văn, Sử, Địa (cả 3 khối 10, 11, 12) 

* Giai đoạn 2: (Từ ngày 04/10/2021 đến 31/10/2021): 

Các môn giảng dạy: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa (Cả 3 khối 10, 11, 12) 

2. Phần mềm sử dụng: 

Trung tâm sử dụng phần mềm Google meeting trong triển khai dạy trực tuyến. 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người thực 

hiện 

1 
- Hướng dẫn học sinh cài đặt phần mềm Google 

meeting để tham gia lớp học trực tuyến  
30/8/2021 

GVCN,  

Học sinh 
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- Giáo viên chủ nhiệm mở lớp học, tổ chức sinh 

hoạt với học sinh để sẵn sàng cho dạy học trực 

tuyến. 

31/8/2021 GVCN 

3 
Giáo viên bộ môn mở lớp học, tổ chức tương tác 

với học sinh để sẵn sàng cho dạy học trực tuyến. 
01/9/2021 Giáo viên 

 

3. Thời khóa biểu, nội quy lớp học trực tuyến: 

(Có thời khóa biểu và nội quy đính kèm) 

Yêu cầu tất cả giáo viên và học sinh cam kết thực hiện nghiêm túc nội quy 

trên trong thời gian nhà trường tổ chức học trực tuyến. Nếu học sinh vi phạm GVCN 

hoặc GVBM có thể không cho học sinh tham gia học, đánh giá hạnh kiểm và tùy 

theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật. 

4. Đánh giá kết quả học tập: 

- Trong quá trình dạy học, giáo viên bộ môn có đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh thông qua các bài kiểm tra trên Zalo, Gmail 

cho phù hợp, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực và linh hoạt lấy làm điểm 

kiểm tra thường xuyên. 

- Căn cứ vào thái độ, ý thức tham gia học tập của học sinh theo các tiết học 

(có thể thông qua Giáo viên bộ môn), Giáo viên chủ nhiệm có thể tổng hợp để đánh 

giá hạnh kiểm cuối kỳ của học sinh theo qui định hiện hành. 

Sau khi hết giãn cách, học sinh đi học trở lại, việc kiểm tra giữa kì sẽ được tổ 

chức sau khi học sinh đi học lại hoặc khi có chỉ đạo cụ thể của Ban Giám đốc. 
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5. Kế hoạch tổ chức thực hiện: 

TT Nội dung Thời gian 
Người thực 

hiện 

1 
Triển khai kế hoạch và lịch học trực tuyến đến 

giáo viên và phụ huynh, học sinh. 

27/8 – 

06/9/2021 

Ban Giám đốc, 

Giáo viên 

2 

Giáo viên chủ nhiệm liên lạc với phụ huynh, học 

sinh để nắm sĩ số, thông tin việc các em nhập 

học tại Trung tâm năm học 2021-2022 

26/8 – 

30/8/2021 Giáo viên 

3 Xây dựng thời khóa biểu 03/9/2021 Phó Giám đốc 

4 

Nhóm chuyên môn thống nhất nội dung và xây 

dựng kế hoạch và bài giảng để dạy học trực 

tuyến nộp Lãnh đạo trước khi giảng dạy. 

03/9/2021 Giáo viên 

5 

- Phổ biến kế hoạch dạy học đến từng học sinh 

và cha mẹ học sinh theo Thời khóa biểu. 

- Đôn đốc học sinh tham gia học tập, điểm danh 

học sinh trong các tiết học. 

- Phối hợp chặt chẽ với giáo viên dạy và hỗ trợ 

giáo viên dạy trong công tác quản lí lớp học. 

- Chủ động phối hợp với phụ huynh, tạo điều 

kiện thuận lợi cho học sinh học tập cũng như 

quản lí học sinh. 

03/9-

31/10/2021 
GVCN 

6 

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động 

viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng 

CNTT có hiệu quả. 

06/9 -

31/10/2021 Ban Giám đốc 

7 
Họp rút kinh nghiệm và đánh giá việc thực hiện 

dạy học trực tuyến. 
04/10/2021 

Lãnh đạo và tất 

cả giáo viên 
 

Nơi nhận:  
- Các tổ trưởng CM; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Hữu Phương 
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