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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG  THPT NGUYỄN CHÍ THANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 12 /KH- NCT Lắk, ngày 12 tháng 5 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
“Điều chỉnh việc thực hiện chương trình giáo dục năm học  

để phòng, chống dịch bệnh Covid-19” 

 

Căn cứ Công văn số 1061/ BGDĐT – GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo v/v Hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình với CSGD phổ thông, 

CSGD thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19; 

Căn cứ Công văn số 615/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 11/05/2021 V/v hoàn 

thành kiểm tra, đánh giá học kỳ II và cuối năm học; điều chỉnh kế hoạch dạy học để 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị; 

Nay trường THPT Nguyễn Chí Thanh xây dựng Kế hoạch dạy học trên 

Internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Giúp học sinh hoàn thành chương trình học theo đúng tiến độ, tiếp tục học 

tập bình thường trong thời gian tạm thời nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; Đảm bảo được sức khỏe cho cả người học cũng như người dạy, thực 

hiện phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học”. 

- Giúp học sinh tiếp cận phương pháp học tập hiện đại trong môi trường 

mạng Internet, rèn luyện tính tự giác cho học sinh, hình thành khả năng sáng tạo 

trong ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức dạy học, ôn tập qua internet, giao bài nghiêm túc, đảm bảo kiến 

thức nền tảng, cốt lõi để học sinh có thể tiếp tục học tập bình thường và hoàn 

thành chương trình tuần 35 theo đúng tiến độ. 

- Có sự trao đổi thông tin, tương tác của giáo viên và học sinh với mục tiêu 

giúp học sinh tự học, tự nghiên cứu, dưới sự hướng dẫn của giáo viên đáp ứng 

những mục tiêu, yêu cầu cần đạt trong chương trình phổ thông. 

- Sắp xếp chương trình, xây dựng nội dung bài học theo hướng tinh gọn; các 

tổ chuyên môn biên soạn các chủ đề, chuyên đề, bài giảng…và lựa chọn phương 

tiện công cụ CNTT phù hợp để tương tác, đánh giá đối với học sinh đảm bảo dạy 

học đạt hiệu quả. 
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II. NỘI DUNG 

- Khuyến khích toàn thể giáo viên tổ chức dạy học trên hệ thống Office 365 

(BGH nhà trường sẽ thành lập các nhóm học tập theo lớp); hoặc trên Website 

http://c3nguyenchithanh.daklak.edu.vn/ và quan các trong mạng xã hội bằng các 

hình thức đưa bài giảng, tài liệu, bài tập của chương trình học tuần 34, 35 để học 

sinh toàn trường có điều kiện được học tập trong thời gian tạm nghỉ học để đối 

phó với dịch bệnh. 

- Giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, phương tiện dạy học, có kế hoạch 

đưa các bài giảng, tài liệu đầy đủ trên hệ thống Office 365; hoặc trên Website 

http://c3nguyenchithanh.daklak.edu.vn/ theo đúng phân phối chương trình tuần 34, 

35; giáo viên được phân công giảng dạy lớp nào thì chịu trách nhiệm trong việc 

dạy và học online bộ môn của mình cho học sinh lớp đó; GVCN có trách nhiệm 

chủ động phối hợp với giáo viên bộ môn trong quá trình dạy học trực tuyến, nắm 

bắt tình hình và báo cáo với BGH nhà trường những vấn đề nảy sinh trong quá 

trình dạy học và học tập trực tuyến. 

- Đối với các em học sinh không có điều kiện để học tập trực tuyến, giáo 

viên bộ môn phối hợp với GVCN và bộ phận Văn phòng phô tô tài liệu, bài giảng, 

bài tập kịp thời chuyển đến học sinh, đảm bảo việc dạy và học theo đúng tiến độ 

chương trình. 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. BGH nhà trường 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trên internet trong thời gian phòng 

chống dịch bệnh Covid-19. 

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, nội dung học tập còn lại 

của tuần 34 và tuần 35 và ôn tập cho học sinh khối 12 theo sự thống nhất từng bộ 

môn trong từng khối để tiến hành dạy học. 

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở giáo viên toàn trường tích cực đổi 

mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT có hiệu quả. 

- Thông báo cho phụ huynh, học sinh về kế hoạch dạy học trên Internet 

trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Tổ Chuyên môn 

- Tổ chức thảo luận, sắp xếp chương trình, xây dựng nội dung bài học tuần 

34, 35 theo hướng tinh gọn; biên soạn bài giảng, tài liệu, bài tập chương trình học 

trên Internet của tuần 34, 35 và nội dung ôn thi cho khối 12 để đưa lên hệ thống 

Office 365; hoặc đưa lên trang Website http://c3nguyenchithanh.daklak.edu.vn/ của 

nhà trường, hoặc qua các địa chỉ email, zalo, facebook… và yêu cầu học sinh thực hiện 

theo đúng thời gian quy định. 

- Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. 

Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên. 

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực 

đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.  

http://c3nguyenchithanh.daklak.edu.vn/
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3. Giáo viên chủ nhiệm 

- Liên hệ với phụ huynh học sinh, thông báo Kế hoạch dạy học trên Internet 

trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Nắm chắc tình hình sức khỏe và điều kiện học tập của từng học sinh lớp 

chủ nhiệm (học sinh bị sốt, ho, không liên lạc được, học sinh không có các trang 

bị học tập như máy tính có kết nối Internet, các thiết bị thông minh, TV…) vận 

động phụ huynh tích cực phối hợp với nhà trường trong việc nhắc nhở, quản lý 

con em tự học tập trên internet. 

- Quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, báo cáo cụ 

thể từng trường hợp với nhà trường để có biện pháp hỗ trợ các em học tập. 

4. Giáo viên bộ môn 

- Thực hiện sự phân công của tổ trưởng chuyên môn, có trách nhiệm thực 

hiện việc dạy học trên internet theo bộ môn và theo lớp dạy đúng tiến độ, đúng 

thời gian và đảm bảo nội dung kiến thức cơ bản, chất lượng dạy học. 

- Đưa bài giảng, tài liệu, bài tập lên hệ thống Office 365; hoặc trên Website 

http://c3nguyenchithanh.daklak.edu.vn/, hoặc qua các địa chỉ email, zalo, 

facebook … và yêu cầu học sinh thực hiện theo đúng kế hoạch.  

- Chủ động tương tác với học sinh để kịp thời giải đáp, hướng dẫn và giám 

sát, kiểm tra việc tự học của học sinh. 

Trên đây là Kế hoạch dạy học trên Internet trong thời gian phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, đề nghị các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo lại Ban giám hiệu nhà trường 

để kip thời điều chỉnh và thực hiện có hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:         

- SGD; 

- HT, P.HT;  

- TTCM, GVBM; 

- Đăng website trường; 

- Lưu: VT. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Bùi Quang Định 

 

 

 

 

 
 


