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KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức dạy trực tuyến và học ứng phó với dịch Covid-19
Căn cứ vào Kế hoạch số 2408/KH-SGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Sở
GD&ĐT An Giang về việc Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022
trong điều kiện dịch bệnh Covid-19
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, để chuẩn bị giảng dạy qua mạng khi học
sinh tạm ngưng đến trường;
Trường THPT Xuân Tô xây dựng Kế hoạch dạy và học trực tuyến ứng phó với
dịch Covid-19 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thực hiện đầy đủ theo yêu cầu chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh An
Giang, Sở GD&ĐT An Giang về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình
hình
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp;
- Nhà trường xây dựng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; để
chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho học sinh đi học trở lại;
- Tạo môi trường học tập trực tuyến cho học sinh trong thời gian chưa trở lại
tựu trường và thực học; giúp cho các em học sinh trang bị những kiến thức cốt lỗi
của chương trình phổ thông đầu năm học 2021-2022;
- Rèn luyện kỹ năng tự học cho các học sinh ở nhà, thông qua hình thức học
trực tuyến.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC DẠY TRỰC TUYẾN
1. Nội dung
- Các tổ chuyên môn phối hợp với tổ viên chủ động xây dựng nội dung dạy học
theo chủ đề môn học;
- Tổ trưởng chuyên môn chia ra nhiều nhóm cùng môn, để bàn bạc thống nhất
nội dung chương trình giảng dạy, phù hợp với đối tượng học sinh và thỏa mãn điều
kiện trọng tâm của chương trình với mức độ biết, hiểu, vận dụng thấp.
2. Hình thức tổ chức dạy học
a. Học trực tuyến qua internet:
Giáo viên tổ tự chọn các phần mềm dạy học miễn phí E-learning của VNPT,
Zalo, Facebook, Zoom Meeting, K12 Online, tài liệu trực tuyến, … và các hình
thức dạy khác giúp học sinh tương tác tốt với giáo viên.
b. Học trực tuyến qua chương trình phát sóng của các kênh Đài Truyền hình
và thông tin của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, VTV7:
- GVCN thông báo cho PHHS biết để đôn đốc, kiểm tra việc học tập của con
em mình;
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- Học sinh theo dõi học trực tuyến qua các website và thông báo của nhà
trường. Bên cạnh đó, nhà trường liên kết website dạy học vào website trường để cho
học sinh thuận tiện trong việc học tập và thống kê, theo dõi;
- Giáo viên, học sinh tham gia xem chương trình phát sống của đài truyền hình
VTV7 trực tiếp.
c. GVBM, GVCN tạo zalo nhóm lớp để hướng dẫn học sinh học tập và kiểm
tra.
d. BGH nhà trường chỉ đạo, nhắc nhở giáo viên, học sinh qua zalo của giáo
viên và học sinh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban giám hiệu
- Sắp xếp thời khóa biểu dạy trực tuyến cho các môn học;
- Kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn, giáo
viên chủ nhiệm thực hiện nghiêm túc việc dạy học qua mạng và kiểm tra học sinh
tham gia học;
- Thông tin cho giáo viên, phụ huynh và học sinh trên website của trường về
các kế hoạch dạy học trực tuyến;
- Tổ chức họp rút kinh nghiệm sau cuối tuần, để có hướng điều chỉnh và khắc
phục kịp thời những sai sót trong chuyên môn, điều hành.
2. Tổ trưởng chuyên môn
- Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở giáo viên trong tổ việc thực hiện giảng
dạy qua mạng;
- Hỗ trợ giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ: ôn tập, dạy kiến thức cốt
lỗi và dạy học theo chủ đề;
- Tham mưu với Ban Giám hiệu về hình thức, nội dung dạy học trực tuyến.
3. Giáo viên chủ nhiệm
- Thông báo đến PHHS lịch học và lịch giao bài và phối hợp với PHHS để nắm
bắt học sinh học trực tuyến, làm bài tập tại nhà;
- GVCN thông tin đến các em học sinh còn kẹt ở các địa phương đang thực
hiện Chỉ thị 16 trong và ngoài tỉnh; Để các em học sinh biết được lịch học trực
tuyến của nhà trường và cập nhật thời khóa biểu, tài liệu học trực tuyến cũng như tài
liệu các môn học đăng tại website trường http://thptxuanto.angiang.edu.vn
- GVCN kiểm tra và báo cáo số lượng học sinh tham gia học trực tuyến cho
Ban Giám hiệu hàng tuần.
4. Giáo viên bộ môn
- Chuẩn bị nội dung, phần mềm, thiết bị dạy và thành lập các nhóm theo lớp để
thuận tiện trong việc trao đổi;
- Chủ động phối hợp với học sinh, đế nắm bắt kịp thời những khó khăn của học
sinh học trực tuyến và giải đáp những thắc mắc của học sinh, giúp cho các em tự tin
hơn trong học trực tuyến cũng như tự học ở nhà.
5. Giáo viên môn Tin học
- Nghiên cứu, sưu tầm và hỗ trợ cho các tổ chuyên môn, giáo viên sử dụng các
phần mềm dạy học trực tuyến tương tác tốt.
6. Ban biên tập website
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- Thông tin kịp thời kế hoạch học trực tuyến lên website trường;
- Chọn lọc và thông tin tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19 và
đăng tải lên website trường http://thptxuanto.angiang.edu.vn/
- Đăng tải nội dung bài học và liên kết website học tập lên website của
nhà trường.
7. Học sinh
- Tham gia đầy đủ học tập qua internet và qua truyền hình An Giang (nếu có);
- Hoàn thành các bài tập tự luận, trả lời trắc nghiệm và được giáo viên bộ môn
nhiệm vụ học tập.
8. Tiến hành thực hiện
Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Ngày 27/8/2021

Dự thảo kế hoạch dạy trực tuyến và học BGH, TTCM
ứng phó với dịch bệnh Covid-19 (lớp 12)

Ngày 29/8/2021

Triển khai kế hoạch dạy trực tuyến và học BGH, TTCM
ứng phó với dịch bệnh Covid-19 (lớp 12)

Từ ngày
30-31/8/2021

Thống nhất hình thức và nội dung dạy trực Tổ chuyên môn,
tuyến (lớp 12)
GVBM lớp 12

Ngày 04/9/2021

Công bố thời khóa biểu (lớp 12) qua Phó Hiệu trưởng
website trường và zalo (GVBM, GVCN)

Ngày 06/9/2021

Tổ chức dạy học trực tuyến (lớp 12)

Ngày 11/9/2021

Dự thảo kế hoạch dạy và học ứng phó với BGH, TTCM
dịch bệnh Covid-19 (lớp 10,11)

Ngày 15/9/2021

Phương án tổ chức dạy học theo Công văn Phó Hiệu trưởng
2408/KH-SGDĐT ngày 25/8/2021

GVBM lớp 12

Trên đây là Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến đầu năm học 2021-2022 của
trường THPT Xuân Tô./.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT An Giang;
- BGH nhà trường;
- Tổ chuyên môn, GVCN;
- Lưu: VT, hồ sơ chuyên môn.
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