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  SỞ GD & ĐT TỈNH ĐĂK NÔNG 
TRƯỜNG THPT ĐĂK SONG 

 
Số: 07 /TB-THPT ĐS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 
Đăk Song, ngày 03 tháng 4  năm 2020 

KẾ HOẠCH 
V/v tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian 

nghỉ học để phòng chống dịch, bệnh Covid - 19 
 

Thực hiện theo Công văn số 410/SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày 01 tháng 4 năm 
2020 của Sở GD &ĐT tỉnh Đăk Nông về việc tăng cường dạy học qua Internet, trên 
truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch, bệnh Covid – 19, trường 
THPT Đăk Song triển khai kế hoạch tổ chức dạy học qua Internet như sau: 

I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU 
1. Giúp học sinh được học tập thực hiện chương trình GDPT trong thời gian nghỉ 

học ở trường để phòng, chống dịch Covid – 19. 
2. Phát triển năng lực tự học của học sinh và kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet 

của giáo viên. 
3. Tăng cường mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường trong việc tổ chức hỗ trợ 

học tập cho học sinh. 
4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0. 
II. NỘI DUNG. 
1. Thời gian thực hiện:  
Từ ngày 6/4/2020 đến khi có kế hoạch khác thay thế 
2. Tổ chức hoạt động dạy học. 
Tổ trưởng/ trưởng  bộ môn phân công nhiệm vụ cho giáo viên chuẩn bị bài giảng 

(từ tuần 25), hệ thống câu hỏi, bài tập, nội dung hướng dẫn học sinh học tập… Tổ 
trưởng tổng hợp gửi vào email của BBT Website để đăng tải lên website nhà trường 
(hạn cuối 9h00 sáng thứ 02 hàng tuần).  

Đối với những môn có hơn 02 tiết/01 tuần có thể chia ra thành 02 đợt gửi bài (thứ 
2 &thứ 4).  

GVBM  sẽ hướng dẫn học sinh học tập các nội dung theo yêu cầu, học sinh gửi kết 
quả học tập về cho GVBM (gửi vào email, facebook, zalo…). Theo thời gian quy định 
dưới đây (nếu học sinh hoàn thành bài học trước có thể nộp sớm hơn). 
Lớp Toán Lý Hóa Sinh Sử Địa Ngữ văn Anh GDCD +CN 
10 Sáng thứ 7 Sáng thứ 6 
11 Sáng thứ 6 Chiều thứ 5 
12 Sáng thứ 7 Chiều thứ 6 

 Nội dung bài dạy khuyến khích giáo viên tự dạy hoặc trên kênh truyền hình HTV7 
và một số đài Trung ương được công bố tại địa chỉ https://moet.gov.vn.  

Các nội dung giáo viên dạy học qua Internet phải được lựa chọn từ nguồn học liệu 
phù hợp; tổ chức các hoạt động học tập 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. 
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Khi học sinh đi học trở lại kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học 
trên internet để tổ chức ôn tập, bổ sung và củng cố kiến thức cho học sinh trước khi 
dạy các bài học tiếp theo trong chương trình. 

Khuyến khích các tổ, giáo viên sử dụng các phần mềm hỗ trợ để đăng tải bài 
dạy, nội dung bài học giúp học sinh tương tác dễ hơn. 

3. Đánh giá kết quả học tập. 
- Kiểm tra thường xuyên:  
Trong quá trình tổ chức học tập qua Internet giáo viên phụ trách các môn học trực 

tiếp giao nhiệm vụ học tập cho học sinh; tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập, 
thực hiện nhiệm vụ của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua 
Internet, lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp. 

Kết quả kiểm tra thường xuyên trong quá trình dạy học quan internet được sử dụng 
thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ GD&ĐT về đánh giá 
xếp loại học sinh. 

- Kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ 
Khi học sinh đi học trở lại, nhà trường chỉ đạo giáo viên tiếp tục ôn tập, bổ sung, 

củng cố kiến thức đã học qua internet, đồng thời thực hiện kiểm tra định kỳ và học kỳ 
theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Lãnh đạo trường 
+ Chỉ đạo thực hiện kế hoạch đến tổ trưởng, Trưởng bộ môn, giáo viên thực hiện 

hiệu quả. 
+ Tổ chức bồi dưỡng, hỗ trợ giáo viên trong quá trình thực hiện. 
+ Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các tổ chuyên môn. 
+ Đánh giá hiệu quả, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong quá trình thực hiện 

để phục vụ công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật viên chức. 
+ Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở GD&ĐT. 
2. Giao Tổ trưởng chuyên môn, Trưởng bộ môn 
+ Phân công, hướng dẫn giáo viên xây dựng các nội dung học tập phù hợp 
+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dạy qua internet của giáo viên 
+ Hướng dẫn giáo viên, học sinh tham khảo lịch phát sóng các bài học (do Bộ 

GD&ĐT phối hợp với đài truyền hình Việt Nam xây dựng) trên kênh truyền hình 
HTV7 và một số đài Trung ương được công bố tại địa chỉ https://moet.gov.vn. 

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về Phó hiệu trưởng H.T.Ch Lyna 
3. Giao Giáo viên bộ môn:  
+ Phối hợp với GVCN tổ chức, hướng dẫn học sinh học tập theo đung kế hoạch 
+ Giải đáp những khó khăn, thắc mắc của học sinh liên quan đến nội dung bài học 

giáo viên yêu cầu học sinh nghiên cứu, học tập. 
+ Tăng cường tìm hiểu và vận dụng công nghệ thông tin, viễn thông để hướng dẫn 

học sinh học tập hiệu quả nhất theo quy định của pháp luật. 
+ Báo cáo kết quả học tập của học sinh với Tổ trưởng, Trưởng bộ môn và Nhà 

trường theo quy định.  
4. Giao Giáo viên chủ nhiệm: 
+ Phối hợp với GVBM, CMHS tổ chức cho học sinh học tập các chuyên đề và các 

bài học được phát song trên truyền hình. 
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+ Nắm bắt kịp thời khó khăn của học sinh trong quá trình học tập để thông báo với 
GVBM, báo cáo với Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn (Cô Lyna) để có giải pháp 
điều chỉnh kịp thời. 

+ Đánh giá hiệu quả, trách nhiệm của học sinh trong quá trình thực hiện để phục vụ 
công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật học kỳ II và năm học. 

5. Yêu cầu học sinh: 
+ Tham gia học tập đầy đủ theo hướng dẫn của GVBM và GVCN 
+ Thực hiện các bài kiểm tra theo quy định trên. 
+ Nếu có khó khăn trong quá trình học tập, gửi thông tin về cho GVBM hoặc 

GVCN. 
+ Phải khắc phụ những khó khăn của cá nhân để tham gia học tập đầy đủ các nội 

dung theo quy định. 
Trên đây là kế hoạch của nhà trường về việc tăng cường dạy học qua Internet, 

trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid – 19. Đây là nhiệm vụ chuyên 
môn rất quan trọng, Nhà trường yêu cầu các tổ, bộ phận, giáo viên và học sinh nghiêm 
túc thực hiện. 

 
Nơi nhận 
- Nhóm zald (để c/đ) 
- ioffice CBGV (t/h) 
- Webc3, Lưu VT 
 

KT.HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

Huỳnh Thị Châu Lyna 
 


