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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ   
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:   01/PA-NH   Vũng Tàu, ngày  23    tháng  8  năm 2021 
 

 
 PHƯƠNG ÁN  

Tổ chức dạy học trực tuyến  
chương trình năm học 2021-2022 khi học sinh chưa đến trường 

  
Thực hiện Công văn số 1881/SGDĐT-VP, ngày 10 tháng 8 năm 2021 V/v Hướng 

dẫn một số nội dung đầu năm học 
Căn cứ vào tình hình thực tế. Trường THPT Nguyễn Huệ xây dựng phương án 

Tổ chức dạy trực tuyến chương trình năm học 2021-2022 khi học sinh chưa đến trường 
như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
 1. Mục đích 

- Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của năm học. Đặc biệt, ứng dụng CNTT 
trong việc thực hiện quyết liệt “mục tiêu kép”, vừa phòng chống, dịch bệnh Covid-19, 
vừa tổ chức dạy, học trực tuyến, ứng dụng hệ thống, phần mềm dạy học Microsoft 
Teams. 

- Quán triệt và thực hiện đầy đủ các chủ trương của Sở Giáo Dục về dạy học trực 
tuyến trong thời gian học sinh chưa đến trường vì dịch Covid 19. 

-  Phương án phải đảm bảo được tính khoa học về thời gian, nội dung kiến thức, 
trọng tâm và phù hợp với đối tượng học sinh từng lớp, từng khối. 

- Quá trình dạy học phải đảm bảo có sự tương tác giữa giáo viên và học sinh, đặc 
biệt có sự kiểm tra, giám sát của Ban giám hiệu qua dự giờ, thăm lớp online. 

2. Yêu cầu - Chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng dẫn 
tại Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo và  
Công văn số 1706/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2020 của Sở Giáo Dục và Đào tạo về 
việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT 

- Chỉ đạo giáo viên chuẩn bị nội dung và hình thức dạy học phải đảm bảo sự 
tương tác giữa giáo viên với học sinh; giữa học sinh với nhau và giáo viên phải giám sát 
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được sự tương tác giữa học sinh.  
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 
1. Lộ trình thực hiện  
-  Nhà trường triển khai công tác chuẩn bị sẵn sàng cho dạy học trực tuyến từ 

ngày 6/9/2021. 
- Thống nhất lựa chọn phần mềm Microsoft Teams office 365 để dạy học qua 

internet, đây là phần mềm mà nhà trường đã sử dụng ở các năm học trước, phù hợp với 
nhu cầu và điều kiện thực tế của từng giáo viên và học sinh.  

- Hiệu phó phụ trách chuyên môn chịu trách nhiệm làm hồ sơ xin cấp tài khoản 
cho học sinh, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm cung cấp tài khoản và đồng thời hướng dẫn 
học sinh khối 10 sử dụng các công cụ trong phần mềm để tương tác với giáo viên, tổ 
chức tập huấn lại cho giáo viên khai thác và sử dụng phần mềm Microsoft Teams office 
365. 

- Từ ngày 28/8/2021 đến 2/9/2021: Giáo viên chủ nhiệm triển khai cho học sinh 
cài đặt đặt phần mềm Microsoft Teams 365, đồng thời cung cấp tài khoản cho học sinh. 
Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm tạo mã code cho các lớp được phân công. 

2. Xây dựng thời khóa biểu dạy và học trực tuyến -  Xây dựng thời khóa biểu dạy học trực tuyến phù hợp, thông báo lịch học cho 
giáo viên, học sinh và phụ huynh biết trước ngày 5/9/2021.  

- Phó Hiệu Trưởng phụ trách chuyên môn làm thời khóa biểu dạy trực tuyến với 
các môn học và số tiết học đã nêu trong kế hoạch. Ngoài các tiết học văn hóa thì phân 
công thêm 1 tiết sinh hoạt lớp để GVCN trao đổi với học sinh những vướng mắc khi 
học trực tuyến để từ đó đề ra giải pháp giúp học sinh tháo gỡ, phân công 1 tiết sinh hoạt 
chủ nhiệm để lãnh đạo nhà trường và GVCN trao đổi những vướng mắc cần tháo gỡ,  

Số tiết các môn và khối  dạy  học trực tuyến  
Khối 10 Khối 11 Khối 12 

Stt Môn học và hoạt động số tiết/tuần số tiết/tuần số tiết/tuần 
1 Toán 3 3 4 
2 Văn 3 3 3 
3 Anh 3 3 3 
4 Nhật (nếu có) 2 2 2 
5 Vật lí 2 2 2 
6 Hoá học 2 2 2 
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7 Sinh học 1 1 1 
8 Lịch sử 1 1 1 
9 Địa lí 1 1 1 
10 Giáo dục công dân 1 1 1 
11 Thể dục 2 2 2 
12 Quốc phòng 1 1 1 
13 Tin học 2 1 1 
14  Nghề phổ thông 0 1 0 
15 Công nghệ (KT) 1 1 1 
16 SHL 1 1 1 
  Tổng số tiết 26 (24) 26 (24) 26 (24) 
4.  Thời gian dạy học trực tuyến 
- Các buổi sáng trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 7; Ngày bắt đầu thực hiện dạy trực 

tuyến theo thời khóa biểu từ thứ 2 ngày 6/9/2021. 
- Thời gian vào từng tiết như sau: 

Tiết Thời gian vào tiết  Thời gia ra tiết  
Tiết 1 7h30' 8h10' 
Tiết 2 8h15' 8h55' 
Tiết 3 9h5' 9h45' 
Tiết 4 9h50' 10h30' 
Tiết 5 10h35' 11h15' 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Đối với Lãnh đạo nhà trường 
- Xây dựng phương án, triển khai cho toàn bộ cán bộ CNV và học sinh thực hiện 

công tác dạy và học trực tuyến. 
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc công tác dạy học, ứng dụng 

tốt CNTT trong soạn giảng giúp HS có hứng thú khi học trực tuyến nhằm góp phần 
quan trọng trong việc hoàn thành  nhiệm vụ chuyên môn năm học 2021-2022. 

- Theo dõi, đôn đốc các tổ chuyên môn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch 
này. 

- Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện công tác dạy và học trực tuyến hàng ngày 
- Lãnh đạo nhà trường cũng như giáo viên đã quen với phần mềm Microsoft 

Teams office 365 để dạy trực tuyến, riêng học sinh lớp 10 chưa quen nên lãnh dạo nhà 
trường kết hợp với GVCN, GVCN phối hợp với PHHS để hỗ trợ các em giúp HS tháo 
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gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện. 
2. Đối với các tổ chuyên môn  
- Xây dựng Kế hoạch giảng dạy, phù hợp với mục tiêu dạy học trực tuyến, báo 

cáo về cho lãnh đạo nhà trường duyệt, Mail về hộp thư nhuyhaiphong@gmail.com 
trước 16h00 ngày 2/9/2021. 

- Báo cáo kết quả thực hiện về cho lãnh đạo nhà trường theo tuần, đồng thời gửi 
file bài giảng qua địa chỉ email: nhuyhaiphong@gmail.com 

3. Đối với Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn 
- Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm cung cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ 

thống Microsoft Teams office 365 cho học sinh (theo kênh tin nhắn vnedu.vn hoặc các 
kênh khác), hướng dẫn học sinh cài đặt phần mềm Microsoft Teams office 365 và 
thông báo lịch học cho học sinh; thường xuyên trao đổi thông tin với giáo viên bộ môn 
để nắm bắt tình hình học tập của học sinh để thông báo kịp thời cho phụ huynh cũng 
như báo cáo kết quả tình hình học tập theo tuần cho lãnh đạo nhà trường.   

- Giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm cung cấp mã từng khóa học để học sinh 
tham gia bài học (thông qua giáo viên chủ nhiệm); Thống kê số học sinh tham gia vào 
bài học, số học sinh tham gia nộp bài và thông tin tình hình học tập của lớp cho GVCN 
kịp thời.   

4. Đối với phụ huynh và học sinh 
- Làm công tác tư tưởng cho con em mình thấy được tầm quan trọng của việc 

học để từ đó quan tâm, tạo điều kiện để các em học sinh có điều kiện, phương tiện học 
tốt nhất. 

- Liên hệ chặt chẽ với hội trưởng hội phụ huynh từng lớp và lãnh đạo nhà trường 
để cùng  phối hợp, cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của học sinh trong học tập  

- Nắm thời khóa biều để nhắc con em vào học đúng giờ cũng như không để các 
cháu lợi dụng việc học trực tuyến mà chơi Game, khi ngồi trên máy quá lâu sẽ ảnh 
hưởng đến mắt cũng như sức khỏe của các cháu. 

- Liên hệ chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn về tình hình học 
của con em mình. Không để các cháu ngủ quên, chơi quên hoặc không làm bài tập mà 
giáo viên giao. Luôn động viên, khích lệ tinh thần học của con em mình.  

Trên đây là phương án tổ chức dạy học trực tuyến chương trình năm học 
2021-2022 khi học sinh chưa đến trường của trường THPT Nguyễn Huệ. Trong quá 
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trình triển khai, nếu các tổ chuyên môn, các cá nhân có vướng mắc thì liên hệ với Phó 
Hiệu Trưởng phụ trách chuyên môn để được chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.  

 
Nơi nhận:             - Sở GD & ĐT; 
       - Website trường; 
       - Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG  
 

 
  

 
 
 
     


