
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: 04/KH-NCT                Lắk, ngày 07 tháng 9 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 
Dạy học thử nghiệm trực tuyến trên Microsoft Teams  

 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 03 năm 2021  Quy 

định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và 

cơ sở giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ công văn số 1274/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 28/8/2021 của sở 

Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc tổ chức dạy học trong điều kiện ứng phó 

với dịch bệnh Covid-19 đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ công văn số 1311/SGDĐT-VP, ngày 03/9/2021 của sở Giáo dục và 

Đào tạo Đắk Lắk về việc tổ chức khai giảng năm học mới và thực hiện kế hoạch 

năm học 2021-2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-NCT ngày 29/8/2021 của trường THPT Nguyễn 

Chí Thanh v/v tổ chức dạy học trực tuyến năm học 2021-2022; 

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy học thử 

nghiệm trực tuyến trên Microsoft Teams với một số nội dung cụ thể như sau: 

          

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Chủ động ứng phó với mọi diễn biến phức tạp của dịch bênh Covid-19 

trong tương lai; Thực hiện chương trình giáo dục năm học 2021-2022 trong điều 

kiện chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả tại nhà trường. 

- Để giáo viên và học sinh làm quen với việc dạy và học trực tuyến trên nền 

tảng Microsoft Teams, làm chủ thiết bị, phương tiện và khắc phục những khó 

khăn (nếu có) 

- Qua dạy học thử nghiệm trên nền tảng Microsoft Teams, CB, GV, HS rút 

ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình dạy học trực tuyến, từ đó có những 

phướng án điều chỉnh phù hợp để hoạt động dạy và học đạt hiệu quả cao. 

2. Yêu cầu 

- Giáo viên được phân công dạy thử nghiệm soạn giảng nghiêm túc, giảng 

dạy đúng thời gian quy định. 

- Học sinh tham gia học tập đầy đủ, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng 

tạo và tự chủ.  

- BGH, các tổ trưởng chuyên môn, GV nhà trường phải tham dự các tiết 

dạy thử nghiệm để tập huấn, góp ý xây dựng, áp dụng vào dạy học. 
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- Giáo viên và học sinh tham gia dạy và học trực tuyến cần bình tĩnh, chủ 

động khắc phục những khó khăn, bất cập (nếu có) trong quá trình dạy học. Tất cả 

mọi cá nhân tham gia buổi học đều phải tuân thủ Nội quy về dạy học trực tuyến 

của trường THPT Nguyễn Chí Thanh. 

 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Nền tảng dạy học thử nghiệm 

- Dạy học thử nghiệm trên hệ thống Microsoft Teams theo danh sách lớp 

được phân công. 

- Bộ phận quản trị sẽ đưa toàn bộ thành viên BGH, TTCM, GV của nhà 

trường vào các lớp sau 10a1, 10a3, 11a1, 12a1 để tham gia dự giờ trực tuyến. 

2. Phân công giáo viên và lớp dạy thử nghiệm 

- Thầy: Nguyễn Hữu Hoài dạy 01 tiết Toán, lớp 10a1. 

- Cô: Nguyễn Thị Thu Thủy dạy 01 tiết Hóa, lớp 10a3. 

- Cô: Trịnh Thị Thắm dạy 01 tiết Anh Văn, lớp 11a1. 

- Cô: Võ Thị Chinh dạy 01 tiết Ngữ Văn, lớp 12a1. 

3. Lịch dạy thử nghiệm (thứ 6, ngày 10/9/2021) 

STT HỌ VÀ TÊN 
THỜI 

GIAN 
LỚP TÊN BÀI DẠY 

1 Nguyễn Hữu Hoài 8h00 10a1 Mệnh đề (tiết 1) 

2 Nguyễn Thị Thu Thủy 9h00 10a3 Ôn tập đầu năm (tiết 1) 

3 Trịnh Thị Thắm 10h00 11a1 
Unit 1: Friendship 

Period:02- Part A: Reading (1) 

4 Võ Thị Chinh 14h00 12a1 
Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng 

tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX (1) 

4. Thành phần tham gia dự giờ dạy thử nghiệm: BGH, TTCM, GV toàn trường. 
 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo nhà trường (BGH) 

- Xây dựng, chỉ đạo kế hoạch dạy học thử nghiệm trực tuyến trên Mcrosoft 

Teams, lên lịch và phân công giáo viên dạy thử nghiệm. 

- Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật dạy học trực 

tuyến, học liệu dạy học trực tuyến và đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học trực 

tuyến. 

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của việc tổ chức dạy học trực tuyến, 

kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dạy học trực tuyến và báo 

cáo sở Giáo dục và Đào tạo. 
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2. Tổ Chuyên môn, giáo viên, nhân viên 

- Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo các giáo viên được phân công dạy thử 

nghiệm soạn giảng và tổ chức giảng dạy theo đúng kế hoạch; Tham gia dự giờ và  

đúng 15h00’ ngày 10/9/2021 tổ chức họp tổ (trực tuyến hoặc trực tiếp) để góp ý, rút 

kinh nghiệm giờ dạy. Nộp lại biên bản góp ý cho BGH qua TKHĐ nhà trường. 

- Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm thông báo, quán triệt cho học sinh 

tham gia học tập đầy đủ;  mở lớp học, ghi lại tiết học và sẵn sàng hỗ trợ giáo viên 

giảng dạy và học sinh trong suốt thời gian của tiết học. 

- Giáo viên được phân công dạy thử nghiệm chủ động học hỏi, bồi dưỡng 

phương pháp, kỹ năng cần thiết về ứng dụng công nghệ thông tin và có năng lực để 

tổ chức các hoạt động dạy học trực tuyến trên Microsft Teams; nhắc nhở học sinh và 

chủ động thử nghiệm để thực hiện tiết dạy theo đúng lịch nhà trường phân công. 

- Tất cả giáo viên còn lại, tham gia dự giờ cả 04 tiết; theo dõi, phân tích, rút 

ra những bài học kinh nghiệm, tham gia góp ý giờ dạy trong buổi sinh hoạt tổ 

chuyên môn. 

- Giáo viên, nhân viên được phân công quản trị kỹ thuật hệ thống, sử dụng các 

công cụ công nghệ thông tin để khi cần hỗ trợ giáo viên và học sinh trong quá trình 

dạy học. 

3. Học sinh và phụ huynh 
- Học sinh phải chấp hành nghiêm túc nội quy dạy học trực tuyến; thực hiện 

đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên và nhà trường; tích cực 

tham gia vào hoạt động học tập và các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của giáo 

viên và nhà trường; chủ động liên lạc với giáo viên hoặc nhân viên hỗ trợ trong quá 

trình học tập trực tuyến để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. 

- Phụ huynh phải phối hợp thường xuyên với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ 

môn và nhà trường trong quá trình tổ chức dạy học thử nghiệm trực tuyến; tăng cường 

trang bị phương tiện học tập cho con em được thuận lợi trong quá trình học tập.   

     Trên đây là Kế hoạch tổ chức dạy học thử nghiệm trực tuyến trên 

Microsoft Teams của trường THPT Nguyễn Chí Thanh năm học 2021-2022. Lãnh 

đạo nhà trường đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên và các bộ phận có liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, 

vướng mắc cần điều chỉnh báo cáo kịp thời lãnh đạo nhà trường để xử lý./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT (để báo cáo); 

- LĐ trường (chỉ đạo thực hiện);  

- CĐ, ĐTN (phối hợp thực hiện); 

- TTCM, GV (thực hiện); 

- Thông báo trên Web trường;  

- Lưu VT. 

K/T HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Bùi Quang Định 
 


