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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

TÔN THẤT TÙNG 

 

Số:    182 /KH-THPTTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

            Đà Nẵng, ngày  29  tháng  8  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH  

Về việc tổ chức dạy học trực tuyến đầu năm học 2020-2021 

   

Căn cứ Công văn số 2190/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2020 của Sở GDĐT 

về việc tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học 2020-2021; 

Trường trung học phổ thông (THPT) Tôn Thất Tùng  xây dựng kế hoạch 

dạy học trực tuyến đầu năm học như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm giúp học sinh tiếp thu và củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ học 

phòng, chống dịch Covid-19. 

- Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy 

học trực tuyến của giáo viên.  

2. Yêu cầu 

- Tổ chức dạy học trực tuyến có chất lượng, thực hiện hiệu quả chương 

trình giáo dục phổ thông năm học 2020-2021 theo khung thời gian năm học của 

Bộ GDĐT. 

- Giáo viên tổ chức dạy học và quản lý quá trình học tập của học sinh 

nghiêm túc, hiệu quả. 

- Học sinh tham gia nghiêm túc, đầy đủ các buổi học.  

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian, địa điểm thực hiện 

Từ ngày 07/9/2020, bắt đầu tính tuần 1 theo khung kế hoạch thời gian năm 

học cho đến khi học sinh đến trường học trực tiếp. 

GVBM dạy học tại trường theo TKB (P19, P20). 

2. Nội dung dạy học 

- Tổ chức dạy học bài mới, kiến thức mới cho học sinh, qua phần mềm dạy 

học Zoom; chú trọng ôn tập kiến thức cũ, khắc sâu kiến thức, rèn luyện thêm kĩ 

năng học tập cho học sinh, thực hiện theo hướng dẫn điều chỉnh về nội dung dạy 

học; không dạy nội dung đã được giảm tải theo hướng dẫn của Bộ và Sở GDĐT. 

- Đối với môn Công nghệ, Giáo dục quốc phòng - An ninh, Tin 10: về nội 

dung  lý thuyết, giáo viên soạn bài và dạy trực tuyến trên LMS; về nội dung thực 
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hành, giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu tài liệu ở nhà. Khi học sinh đi học 

trực tiếp, các tổ bộ môn thống nhất nội dung thực hành dứt điểm trong khoảng 1 

hoặc 2 tuần, sau đó tiếp tục dạy theo kế hoạch dạy học. 

- Đối với môn Thể dục: Tổ bộ môn triển khai cho GV soạn bài (nếu đủ điều 

kiện) hoặc sử dụng các bài tập có sẵn, tải các bài tập về thể dục tay không, trò 

chơi vận động đơn giản, dễ tập phù hợp đối với lứa tuổi học sinh để học sinh có 

thể tập vào buổi sáng hoặc giữa buổi (không nên soạn hoặc tải những bài học 

trong chương trình đòi hỏi về kỹ thuật, sân tập cũng như dụng cụ tập vì không khả 

thi khi học sinh ở nhà, không đủ điều kiện tập luyện,...) nhằm giúp học sinh tăng 

cường sức khỏe, phòng chống dịch hiệu quả. 

- Chỉ tổ chức kiểm tra, đánh giá, lấy điểm khi học sinh đi học bình thường 

và sắp xếp thời gian để củng cố, ôn tập nội dung kiến thức cho học sinh trước khi 

kiểm tra, đánh giá. 

 3. Hình thức dạy học 

 - Tổ chức dạy học trực tuyến dạy học trực tuyến qua phần mềm Zoom cho 

cả 3 khối theo thời khoá biểu (file đính kèm) và GVBM giao nhiệm vụ học tập về 

mỗi lớp theo đường link:  http://c3ttt.lms.vnedu.vn/  hoặc group các lớp.  

 - Tổ chuyên môn thảo luận thống nhất nội dung bài dạy, phân công giáo 

viên soạn giảng (trong 3 tuần  theo kế hoạch dạy học) làm bài giảng chung cho cả 

khối.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với nhà trường 

 - Xây dựng Kế hoạch triển khai đến giáo viên và học sinh. 

 - Phân công chuyên môn, chia thời khóa biểu cụ thể, hợp lí và tổ chức dạy 

học trực tuyến như dạy học trực tiếp trên lớp đảm bảo chất lượng, phù hợp. 

 - Tổ chức quản lý và theo dõi chặt chẽ việc thực hiện của giáo viên và học 

sinh. 

 - Liên hệ kế toán mua phần mềm Zoom (mua 02 tài khoản, mỗi lớp dạy tối 

đa 500 học sinh). 

2. Đối với tổ chuyên môn 

- Xây dựng Kế hoạch dạy học của của bộ môn (đối với tổ đa môn giao cho 

nhóm trưởng bộ môn xây dựng kế hoạch) đảm bảo nội dung kiến thức bài học và 

định hướng dạy học theo Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 

của Bộ GDĐT, trong đó có 35 tuần thực học. 

 - Phân công giáo viên soạn giảng (xây dựng các bài học học liệu dưới dạng 

bài giảng powerpoint; file word để giao về cho những học sinh không có điều kiện 

học trực tuyến).  

- TTCM nộp Kế hoạch dạy học trực tuyến cho cô Thảo chậm nhất ngày 

04/9/2020.  

http://c3ttt.lms.vnedu.vn/
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- TTCM hoặc nhóm trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm duyệt nội dung 

bài giảng, theo dõi, đôn đốc giáo viên thực hiện theo đúng kế hoạch. 

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê (theo mẫu) với lãnh đạo nhà trường 

trước thứ 7 hàng tuần. 

 3. Đối với giáo viên bộ môn 

 - Tổ chức soạn giảng và thực hiện dạy học trực tuyến theo phân công. Bài 

giảng phải có đầu tư, được TTCM duyệt trước khi dạy. 

- Đánh giá, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ học tập của học 

sinh.  

- Trường hợp học sinh không tiếp cận được việc dạy học trực tuyến, giáo 

viên bộ môn phối hợp GVCN cung cấp bài giảng, bài tập, câu hỏi qua tài liệu giấy 

để học sinh học tập. 

- Vào đường link: https://www.youtube.com/watch?v=f2wXAv6GHvw để tham khảo 

hướng dẫn dạy học zoom ( trong quá trình dạy học sẽ có bộ phận kỹ thuật hỗ trợ). 

4. Đối với giáo viên chủ nhiệm  

- Phối hợp với GVBM trong việc hướng dẫn học sinh học tập trực tuyến. 

- Phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lí hoạt động học của 

học sinh.  

- Thường xuyên rà soát, nắm số lượng học sinh không thể tham gia học trực 

tuyến để có thể kịp thời hỗ trợ học sinh học tập bằng các hình thức khác phù hợp. 

- Lập danh sách học sinh không có điều kiện học tập trực tuyến báo lại cô 

Thảo hạn cuối ngày 10/9/2020. 

5. Đối với học sinh 

Tải Zoom Cloud Meetings về máy tính hoặc điện thoại thông minh 

(smartphone), có thể vào đường đường link  dưới đây để được hướng dẫn 
:https://www.youtube.com/watch?v=cb63wJh_U-U. 

Phải đổi tên trước khi vào lớp học theo thứ tự: “Lớp, họ và tên” để nhà 

trường thực hiện việc điểm danh, ví dụ: 10/1 Nguyễn Văn Anh. Nếu đăng nhập 

không đúng tên thì GVCN và GVBM sẽ không thể điểm danh và xem như học 

sinh vắng tiết học đó. 

Vào lớp đúng giờ (trước 10 phút), chuẩn bị trước SGK,vở ,bút, ghi chép bài 

đầy đủ, GVBM sẽ kiểm tra lại vở ghi chép khi học sinh đến trường, hoàn thành 

bài tập được giao.  

Tham gia đầy đủ các buổi học, nộp sản phẩm học tập theo yêu cầu GVBM. 

6. Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật 

Mỗi tổ cử ra 01 giáo viên tham gia hỗ trợ GVBM trong quá trình dạy học ( 

15h ngày 05/9/2020 tham gia tập huấn kỹ thuật quản lý phòng học Zoom. 

https://www.youtube.com/watch?v=f2wXAv6GHvw
https://www.youtube.com/watch?v=cb63wJh_U-U
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Trên đây là Kế hoạch về việc tổ chức dạy học trực tuyến đầu năm học 2020-

2021 của trường THPT Tôn Thất Tùng, đề nghị các bộ phận, cá nhân liên quan 

thực hiện nghiêm túc./.  

 

Nơi nhận:                                                                       
- BGH; 

- TTCM; GVCN; 

- Website trường; 

- Lưu: VT, PHT.                                                                           

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

Trần Thị Kim Vân 

 

                

 

 

  


