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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /KH-THPTNTT  Nha Trang, ngày 8 tháng 04 năm 2020. 
 

KẾ HOẠCH 

Dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ  

học để phòng tránh dịch COVID-19 

Thực hiện công văn số 681/SGDĐT-GDTrHTX ngày 01/04/2020 của Sở GD&ĐT 

Khánh Hoà về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ 

học để phòng, tránh dịch COVID-19. Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật xây dựng kế 

hoạch tổ chức dạy và học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để 

phòng, tránh dịch COVID-19 như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích: 

Tổ chức cho học sinh học tập, hoàn thành chương trình năm học 2019 - 2020. 

Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, rèn luyện ý thức tự học cho học sinh. 

Nhằm chuẩn bị tốt kiến thức cho học sinh thi THPT quốc gia cho học sinh  khối 12. 

2. Yêu cầu: 

Tổ chức hoạt động dạy học phải đảm bảo các quy định của Thủ tướng Chính phủ tại 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 và của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà tại Công điện số 

04/CĐ-UBND ngày 31/3/2020.  

Đảm bảo thực hiện hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 

670/SGDĐT - VP ngày 31/3/2020. 

Nội dung chương trình đảm bảo thực hiện theo Công văn Số: 675/SGDĐT-

GDTrHTX ngày 1/4/2020 của Sở GD&ĐT Khánh Hoà V/v hướng dẫn thực hiện điều 

chỉnh nội dung dạy học Học kỳ II năm học 2019-2020.  

II. Triển khai các buổi/ tiết dạy chương trình học kỳ II năm học 2019 - 2020 và ôn 

tập, củng cố kiến thức cho học sinh. 

1. Dạy học trên truyền hình:  
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Thông qua các trang truyền thông của nhà trường, SMAS thông tin lịch phát sóng, 

chia sẽ đường link các chương trình dạy học trên truyền hình để học sinh theo dõi và học 

tập. Giáo viên thông qua nhóm ZALO, FACEBOOK, ZOOM MEETING, ….. giải đáp 

thắc mắc cho học sinh. 

2. Dạy học qua Internet:  

Tổ chức thống nhất như dạy học chính thức, theo lịch của nhà trường.  

Sử dụng thống nhất phần mềm ZOOM METTING hoặc TEAMLINK để dạy trực 

tuyến cho học sinh. Sử dụng chức năng lưu lại bài dạy (record), sau mỗi tiết dạy đăng tải 

lên Internet để học sinh tự ôn tập lại. 

Kiểm tra thường xuyên (bài kiểm tra 15p) thực hiện bằng phần mềm 

SHUBCLASSROM hoặc Tracnghiemonline.vn. 

Tất cả các bộ môn soạn nội dung và hướng dẫn ôn tập để đăng tải lên trang 

Website của nhà trường.  

III. Tổ chức thực hiện 

1. Đối nhà trường 

Xây dưṇg kế hoac̣h dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian học để 

phòng, tránh dịch COVID-19. 

Xây dưṇg thời khoá biểu dạy học qua Internet, cụ thể cho toàn trường. 

Theo dõi, kiểm tra việc dạy học qua Internet của các lớp trong nhà trường. Tính giờ 

dạy cho giáo viên. 

Tổ chức tập huấn, hổ trợ giáo viên việc sử dung các phần mềm dạy học. 

Chỉ đạo đội truyền thông đăng tải kế hoạch, các nội dung ôn tập lên các trang của 

nhà trường. 

2. Đối với tổ nhóm bộ môn 

Xây dựng kế hoạch giảng dạy bộ môn, thực hiện đúng nội dung theo hướng dẫn số 

675 của Sở GD&ĐT Khánh Hoà. 

Phân công giáo viên trong tổ biên soạn nội dung ôn tập để đăng tải lên trang của 

nhà trường. Tổ, nhóm trưởng chịu trách nhiêm kiểm duyệt nội dung. 

Cùng BGH theo dõi, kiểm tra việc dạy học qua Internet của bộ môn. 

3. Đối với giáo viên bộ môn 
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Sử dụng phần mềm ZOOM METTING hoặc TEAMLINK để dạy trực tuyến cho 

học sinh.  

Kiểm tra chuyên cần của học sinh trong quá trình học. Thông tin kịp thời với 

GVCN những trường hợp vắng, trể. 

Kiểm tra thường xuyên (bài kiểm tra 15p) theo kế hoạch thực hiện bằng phần mềm 

SHUBCLASSROM hoặc Tracnghiemonline.vn. 

4. Đối với giáo viên chủ nhiệm 

Hoàn thiện nhóm zalo, facebook lớp học, có đầy đủ học sinh, GVBM, BGH, 

CMHS. Hoàn thành trước thứ 7 ngày 11/4/2020. 

Thông qua nhóm zalo, facebook lớp học; tin nhắn SMAS thông báo kế hoạch dạy 

học trên Internet, thời khoá biểu cho học sinh và cha mẹ học sinh. 

Nắm thông tin chuyên cần của học sinh từ GVBM, có biện pháp phù hợp nhắc 

nhở học sinh và thông báo đến cha mẹ học sinh. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức  dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian 

nghỉ học để phòng, tránh dịch COVID-19./. 

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 

- BGH (báo cáo); 

- Đăng tải website; 

- Lưu. 

 


