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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2021

Số: 04 /KH-NQ

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
KHI DẠY TRỰC TUYẾN
NĂM HỌC 2021-2022
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 về ban hành
chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2020 Về Quy định
về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục
thường xuyên.
Căn cứ Văn bản số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn
thực hiện Chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất
học sinh từ năm học 2017-2018;
Căn cứ Văn bản số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày ngày 27 tháng 8 năm 2020 về việc
hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông;
Căn cứ Văn bản số 2310 /SGDĐT-GDTrH ngày 23 tháng 8 năm 2021 về việc thực
hiện kế hoạch giáo dục nhà trường khi dạy học trực tuyến của Sở GD và ĐT Tp. HCM
Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2021-2022, trường THPT Ngô Quyền xây dựng kế
hoạch giáo dục trực tuyến với một số nội dung cụ thể như sau:
1. Mục tiêu
- Hoạt động giáo dục trực tuyến nhằm mục tiêu hỗ trợ hoặc thay thế hoạt động dạy
học trực tiếp trong nhà trường, giúp đơn vị linh động trong tổ chức thực hiện kế hoạch giáo
dục và hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện thực tiễn; góp
phần nâng cao chất lượng dạy học của đơn vị.
- Tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp trong thời gian học sinh
không thể đến trường để học tập vì lý do bất khả kháng.
- Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục; tăng cường sử dụng công nghệ
thông tin, phương tiện thông tin và internet trong dạy và học; phát triển năng lực hướng
dẫn tự học, tự đào tạo của giáo viên và khả năng tự học của học sinh.
- Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện để học sinh được học
ở mọi nơi, mọi lúc.
2. Nguyên tắc
- Nội dung dạy học trực tuyến là các kiến thức cột lõi, phải đáp ứng mức độ cần đạt
hoặc yêu cầu cần đạt được của chương trình giáo dục phổ thông.
- Hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo các chủ đề và được xây dựng
trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông. Chuyên đề dạy học trực tuyến phải đảm bảo
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sự tương tác giữa giáo viên với người học, người học với người học và giáo viên phải giám
sát được toàn bộ quá trình học tập này.
- Tài khoản của học sinh và giáo viên dùng trong các phần mềm tổ chức dạy học
trực tuyến được xác định theo mã số định danh cá nhân của học sinh và giáo viên được cấp
từ cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố (Nhà trường đảm bảo 100% giáo viên và học
sinh của nhà trường được cấp tài khoản (ID) để tham gia vào hệ thống phần mềm dạy và
học trực tuyến). Các hệ thống dạy học trực tuyến phải tích hợp được với nhau và tích hợp
được với cơ sở dữ liệu ngành trong quá trình thực hiện.
- Nhà trường xây dựng thời gian biểu dạy học trực tuyến phù hợp, thông báo lịch học,
lịch tương tác với giáo viên phụ trách đến học sinh và phụ huynh học sinh; xây dựng đầy
đủ các phương án tổ chức hoạt động dạy và học phù hợp với các đối tượng học sinh.
- Tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin, quy định về quản lý, cập nhật
cơ sở dữ liệu, thông tin cá nhân và các qui định về sở hữu trí tuệ theo các quy định của
pháp luật.
3. Hệ thống dạy học trực tuyến
Hệ thống dạy học trực tuyến được sử dụng riêng hoặc kết hợp các phần mềm. Các
yêu cầu của hệ thống và các đối tượng tham gia dạy học trực tuyến:
3.1. Đối với giáo viên:
Giáo viên dạy học trực tuyến thực hiện: Thiết kế chủ đề/bài học dạy học trực tuyến
( tính theo tiết dạy, thời lượng 45p ), trong đó tổ chức giờ học trực tuyến để hướng dẫn học
sinh học tập ( thời lượng từ 20p đến 25p ); giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết
quả học tập của học sinh ( thời lượng 10p); theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung
học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc
của học sinh; quản lý quá trình học tập, kiểm tra đánh giá của học sinh trên hệ thống ( thời
lượng 15p ).
3.2. Đối với học sinh:
Học sinh học tập trực tuyến là thực hiện đầy đủ các hoạt động: thực hiện các hoạt
động học tập; tham dự giờ học trực tuyến do giáo viên tổ chức; thực hiện kiểm tra, đánh
giá theo yêu cầu của giáo viên; khai thác, ứng dụng các nội dung học tập từ học liệu dạy
học trực tuyến; đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi của giáo viên; trao đổi thảo luận với các học sinh
khác; theo dõi kết quả học tập và rèn luyện của mình trên hệ thống.
3.3. Yêu cầu của hệ thống dạy học trực tuyến:
+ Hệ thống dạy học trực tuyến đáp ứng chuẩn kết nối với cơ sở dữ liệu của Ngành
giáo dục thành phố (https://quanly.hcm.edu.vn) và kết nối với nhau. Các đơn vị giải pháp
phần mềm sử dụng phải đảm bảo khi có dữ liệu phát sinh trong quá trình dạy học sẽ được
đồng bộ về cơ sở dữ liệu trên trang quanly.hcm.edu.vn.
+ Hệ thống dạy học trực tuyến có chức năng hỗ trợ giáo viên:
- Tổ chức triển khai dạy học trực tuyến trực tiếp để giảng bài và hướng dẫn, giao
nhiệm vụ học tập đồng thời cho tất cả học sinh tham dự trong cùng một không gian học tập
thông qua kênh hình, kênh tiếng, kênh chữ (chia sẻ màn hình máy tính), chuyển tải học
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liệu dạy học trực tuyến đến học sinh.
- Tổ chức lưu trữ, chuyển tải học liệu dạy học trực tuyến tới học sinh; giao nhiệm
vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; theo dõi và hỗ trợ học sinh
khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và
giải đáp thắc mắc của học sinh.
- Lưu đầy đủ thông tin tham gia học của từng học sinh để có cơ sở đánh giá; Tổ
chức quản lý quá trình học tập của học sinh, giám sát hoạt động học của học sinh trên hệ
thống theo cấu trúc quản lý nhà trường ( khối/lớp/môn ).
- Không gian sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn, không gian thiết kế và lưu
các nội dung học tập, học liệu dạy học trực tuyến.
+ Hệ thống dạy học trực tuyến có chức năng hỗ trợ học sinh:
- Tạo không gian giúp học sinh tương tác, trao đổi thông tin theo thời gian thực với
giáo viên và những học sinh khác trong cùng một không gian học tập.
- Có hệ thống trao đổi, thảo luận theo nhóm trong cùng một không gian học tập khi
được giáo viên yêu cầu và tổ chức thảo luận, trao đổi nhóm.
- Cho phép học sinh truy cập, khai thác nội dung học tập từ kho học liệu dạy học
trực tuyến; thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo
viên; đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đối với giáo viên và các học sinh khác trong cùng không
gian học tập.
- Quản lý kết quả học tập và quá trình học tập của mình trong suốt thời gian học tập.
3.4. Yêu cầu của công tác quản lý hệ thống dạy học trực tuyến:
+ Đối với nhà trường:
- Quản lý hồ sơ, tiến trình học tập, kết quả học tập của học sinh và các hoạt động
dạy của giáo viên; hỗ trợ quản lý các thông tin khác theo yêu cầu cơ sở giáo dục phổ thông
và cơ quan quản lý các cấp.
- Phân công tổ bộ môn, giáo viên tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến. Quản lý
thời khóa biểu, lịch dạy, học của giáo viên và học sinh.
- Phân tích được quá trình học tập, hoạt động học tập của học sinh trên hệ thống.
- Thống kê được hoạt động dạy – học trực tuyến theo cấu trúc quản lý nhà trường
(môn/giáo viên, khối/lớp).
+ Đối với lãnh đạo nhà trường
- Quản lý hồ sơ, tiến trình học tập, kết quả học tập của học sinh và các hoạt động
dạy của nhà trường/môn học/giáo viên/khối/lớp.
- Phân tích được quá trình học tập, hoạt động học tập của học sinh trên hệ thống.
- Thống kê được hoạt động dạy – học trực tuyến theo cấu trúc quản lý nhà trường
(môn/giáo viên, khối/lớp).
4. Tổ chức, phân công thực hiện
Khi tổ chức dạy học trực tuyến, các tổ chuyên môn cần thực hiện nghiêm túc, chủ
động, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu
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quả hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Cụ thể, như sau:
- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng
của nhà trường theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Thực hiện dạy học theo chương trình bảo
đảm nội dung cốt lõi theo yêu cầu cần đạt của các môn học, hoạt động giáo dục; nội dung
cốt lõi cần xây dựng trong kế hoạch dạy học mang tính kế thừa từ trực tuyến đến trực tiếp
khi có đủ điều kiện cho học sinh đến trường.
Cần lưu ý: Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, tổ/nhóm chuyên môn
xây dựng các hoạt động giáo dục theo hướng linh động, tinh gọn theo chương trình; các
chủ đề dạy học trực tuyến cần phù hợp với các chủ đề tương ứng trong chương trình, tạo
thuận lợi cho việc thiết kế tiến trình dạy học thành các nhiệm vụ học tập của học sinh theo
phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để thực hiện trên không gian internet qua hệ
thống học tập trực tuyến..
- Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn thể hiện rõ sự kết hợp giữa hình thức trực
tiếp và trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đơn vị. Cần có tối thiểu
2 kịch bản dạy học trong nhà trường để ứng phó trong các trường hợp bất khả kháng, đáp
ứng mục tiêu hoàn thành kế hoạch dạy và học tại đơn vị.
- Xây dựng, bổ sung, điều chỉnh Quy chế kiểm tra đánh giá học sinh phù hợp với
việc tổ chức dạy học trực tuyến và trực tiếp.
Phân công thực hiện dạy học trực tuyến:
+ Hiệu trưởng:
- Quyết định hình thức dạy học trực tuyến trên cơ sở hướng dẫn của Sở GDĐT; xác
định mục tiêu, mức độ hoặc yêu cầu dạy học trực tuyến để bảo đảm chất lượng dạy học.
- Phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh
và phối hợp với phụ huynh học sinh trong tổ chức dạy học trực tuyến; Cử cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên có liên quan tham gia tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng
cần thiết để tổ chức dạy học trực tuyến.
- Thông báo hình thức dạy học trực tuyến, kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá kết
quả học tập trực tuyến cho học sinh và phụ huynh học sinh.
- Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến, học
liệu dạy học trực tuyến và đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học trực tuyến.
- Xây dựng các yêu cầu của dạy học trực tuyến và nội quy dạy học trực tuyến của
cơ sở giáo dục phổ thông đảm bảo đúng quy định.
- Công bố công khai những quy định liên quan đến dạy học trực tuyến, kế hoạch
giáo dục, các điều kiện bảo đảm việc dạy học trực tuyến và thực hiện thu học phí theo quy
định hiện hành.
- Phân công kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của việc tổ chức dạy học trực
tuyến, kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dạy học trực tuyến; định
kỳ mỗi năm hai lần, tại thời điểm kết thúc mỗi học kỳ, đánh giá, rút kinh nghiệm về tổ chức
hoạt động dạy học trực tuyến và tổng hợp những khó khăn, nguyên nhân, kiến nghị gửi về
Sở Giáo dục và Đào tạo để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét.
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- Xây dựng phương án hỗ trợ học sinh, đảm bảo 100% học sinh của nhà trường tiếp
cận được việc học trực tuyến, hoặc được bổ sung học liệu học tập khi không có điều kiện.
+ Tổ/nhóm chuyên môn – giáo viên:
- Xây dựng kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của môn học, hoạt động giáo
dục theo hướng linh động, tinh gọn theo chương trình thành các chủ đề phù hợp với các
chủ đề tương ứng trong chương trình, tạo thuận lợi cho giáo viên thiết kế tiến trình dạy học
thành các nhiệm vụ học tập của học sinh theo phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực
để thực hiện dạy học trực tuyến.
- Tổ/nhóm chuyên môn tổ chức phân công giáo viên xây dựng chủ đề dạy học trực
tuyến, phương án hỗ trợ tất cả học sinh tiếp cận được quá trình học tập trực tuyến.
- Giáo viên xây dựng và lựa chọn học liệu, cách thức tổ chức khóa học/chuyên đề
một cách hợp lý và khoa học, theo hướng xây dựng quá trình học tập, nâng cao hoạt động
tự học của học sinh, tăng cường tương tác giữa học sinh với giáo viên, giữa học sinh với
học sinh.
- Giáo viên tổ chức các hoạt động học 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; xây dựng
công cụ, cách thức kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức sau mỗi hoạt động
học/bài học/khóa học; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi
dạy các bài học tiếp theo trong chương trình.
+ Bộ phận kỹ thuật:
- Bộ phận kỹ thuật là các cán bộ, giáo viên cả nhà trường có kỹ năng về sử dụng công
nghệ thông tin được phân công; bộ phận kỹ thuật có trách nhiệm hướng dẫn giáo viên, học
sinh và phụ huynh học sinh thực hiện các hoạt động dạy, học và giám sát; hướng dẫn đăng
công khai trên cổng thông tin của nhà trường. Bộ phận kỹ thuật sử dụng các công cụ công
nghệ thông tin để hỗ trợ cả giáo viên và học sinh khi cần thiết.
+ Học sinh:
- Được nhà trường cung cấp tài khoản tham gia vào các khóa học, các chuyên đề và
các chủ đề học do tổ bộ môn nhà trường xây dựng để thực hiện hoạt động học tập.
- Được hướng dẫn về kỹ năng sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ công nghệ thông tin
qua Internet học tập trước khi tham gia bài học.
- Tham dự và thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên;
hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.
- Người học có thể tham gia học online trực tiếp tương tác với giáo viên hoặc không
tương tác trực tiếp với giáo viên tùy theo điều kiện của mình. Tuy nhiên, học sinh cần thực
hiện đầy đủ các nhiệm vụ học tập trong thời gian chủ đề dạy học diễn ra.
+ Gia đình học sinh:
- Có trách nhiệm hỗ trợ, giám sát tạo điều kiện cho học sinh tham gia quá trình học
tập trực tuyến.
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- Phối hợp với nhà trường, giáo viên hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp
sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá.
5. Yêu cầu về chủ đề dạy học và sử dụng học liệu
Chủ đề dạy học và học liệu được xây dựng theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của
chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào
tạo, bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy
học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; bảo đảm tính khoa học, sư phạm,
phù hợp với đối tượng học sinh theo từng khối, lớp học. Học liệu dạy học trực tuyến phải
phù hợp với nội dung bài học, chủ đề học tập và hoạt động dạy học của giáo viên và học
sinh; bảo đảm tính khoa học, sư phạm và phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo
đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Chuyên đề, chủ đề dạy học trực tuyến phải được thầy cô trong cùng tổ bộ môn xây
dựng và thực hiện trên cơ sở phê duyệt của lãnh đạo nhà trường. Giáo viên sử dụng chuyên
đề, chủ đề, thống nhất, tổ chức xây dựng hoạt động dạy và học cho học sinh trong trường.
Giáo viên bộ môn quản lý, giám sát, theo dõi quá trình học tập của học sinh lớp mình phụ
trách.
Học liệu dạy học trực tuyến sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông phải được tổ
chuyên môn thông qua và được người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông phê duyệt.
6. Đánh giá kết quả quá trình học tập
6.1. Quy chế kiểm tra đánh giá
- Lãnh đạo nhà trường: Rà soát các quy định về kiểm tra đánh giá, xây dựng và bổ
sung tiêu chí kiểm tra, đánh giá, hình thức kiểm tra đánh giá trực tuyến vào quy chế
kiểm tra đánh giá của nhà trường.
- Tổ bộ môn: Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá; phân công nhóm, giáo viên
xây dựng kế hoạch kiểm tra theo tình hình thực tế từng khối, lớp dạy.
- Thông tin kế hoạch, tiêu chí kiểm tra đánh giá đến giáo viên, học sinh và phụ
huynh học sinh.
6.2. Đánh giá quá trình học tập của học sinh
Trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến, giáo viên bộ môn trực tiếp kiểm tra, đánh
giá quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong quá trình học tập; qua các bài
kiểm tra trên hệ thống phần mềm (được quản lý theo hệ thống), các bản báo cáo quá trình
học tập của học sinh; các bài thu hoạch sau các khóa học của sinh … gọi chung là kiểm tra,
đánh giá quá trình học tập của học sinh.
Nhà trường, tổ bộ môn thống nhất, hướng dẫn giáo viên thực hiện việc kiểm tra, sử
dụng kết quả kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học sinh trong quá trình học trực
tuyến thay cho các bài kiểm tra thường xuyên đúng quy định.
Nhà trường vận dụng văn bản của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá,
xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; quản lý, theo dõi, giám sát việc
kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet của giáo viên,
bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.
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6.3. Kiểm tra định kỳ và kiểm tra lại
- Kiểm tra, đánh giá định kỳ và kiểm tra lại kết quả học tập của học sinh được thực
hiện trực tiếp tại nhà trường theo quy định về kiểm tra, đánh giá định kỳ của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
- Trong trường hợp học sinh không thể đến trường tại thời điểm kiểm tra, đánh giá
vì lý do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ có thể được thực hiện bằng
hình thức trực tuyến.
Khi thực hiện bằng hình thức trực tuyến người lãnh đạo nhà trường quyết định lựa
chọn hình thức kiểm tra, đánh giá bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng,
khách quan, trung thực.
Việc kiểm tra, đánh giá trực tuyến này cần được xây dựng thành quy trình kiểm tra,
đánh giá bao gồm đánh giá theo quá trình trực tuyến kết hợp với hình thức kiểm tra và thực
hiện hồ sơ kiểm tra đánh giá theo quy định.
- Đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra cuối học kỳ và kiểm tra thường xuyên
để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.
Nhà trường tiếp tục tạo điều kiện để thầy, cô tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn
nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến; hướng dẫn tổ chức dạy học
trực tuyến; Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh
giá kết quả học tập trong quá trình dạy học trực tuyến của các tổ, nhóm chuyên môn.
Lãnh đạo nhà trường đề nghị các tổ, nhóm chuyên môn nghiêm túc triển khai các nội
dung trên đến từng giáo viên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng
mắc báo cáo để được hướng dẫn./.
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