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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT 

NGỌC VIỄN ĐÔNG 

Số: 19/KH-NVĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2021 

KẾ HOẠCH DẠY HÈ ONLINE 

- Căn cứ tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tạm dừng đến trường nhưng 

không dừng việc học 

- Căn cứ văn bản số: 1415/UBND-VX, ngày 06 tháng 5 năm 2021, của UBND Thành phố 

Hồ Chí Minh, về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

trong năm học 2020-2021 kể từ ngày 10/5/2021 

- Căn cứ vào tình hình thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid theo chỉ thị 10 của UBND 

thành phố và các chỉ thị 15, 16 của Chính phủ. 

- Căn cứ vào nhận định của các chuyên gia y tế hàng đầu, dịch Covd-19 có thể kéo dài và 

chỉ có thể kết thúc cuối tháng 8 năm 2021,  

- Căn cứ hiện trạng sinh hoạt trong mùa dịch của học sinh có chiều hướng tiêu cực: Chơi 

game, lướt facebook, chat với nhau, xem phim ...  

- Theo nhu cầu của đa số cha mẹ học sinh. 

Ban Giám hiệu Trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông lên kế hoạch dạy - học Hè online 

nhằm giảm áp lực cho cha mẹ học sinh trong quản lý con em, giúp cho học sinh ôn tập kiến thức 

và giao lưu với bạn bè thầy cô giáo để làm những việc có ích trong mùa dịch.  

1. KẾ HOẠCH CHUNG: 

1.1. KẾ HOẠCH THỜI GIAN: 

 Tất cả học sinh lớp 7 đến lớp 12 học online theo thời khóa biểu đính kèm, các giai 

đoạn học được phân chia như sau: 

- Ôn tập Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 31/7/2021 (3 tuần). 

- Từ ngày 02/8/2021 bắt đầu học chương trình năm học mới 

 Để đảm bảo việc học hè trên tinh thần thoải mái, không áp lực; tự nguyện, tự giác 

học tập, nhà trường chỉ tổ chức dạy online cho các môn chính, như sau: Toán: 6 tiết/tuần; Anh: 

7 tiết/tuần; Văn: 4 tiết/tuần; Lý, Hóa: 3 tiết/tuần (với lớp 7, dạy Tư duy toán học thay cho môn 

Hóa); Sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ học thuật ... 1 tiết. Tổng cộng 24 tiết/Tuần.  

1.2. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC: 

 Yêu cầu 100% học sinh phải tham gia đầy đủ. Các trường hợp học sinh không học 

vì bất kỳ lý do nào đều phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng.  
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 Giáo viên quản nhiệm đưa danh sách giáo viên dạy hè online vào nhóm Zalo của 

từng lớp. Giáo viên bộ môn tóm tắt nội dung bài học; scan gửi qua nhóm Zalo của lớp để học 

sinh có thể xem lại nếu không hiều bài 

 Sau mỗi tiết dạy giáo viên bộ môn giao bài tập (ở mức độ nhận biết, thông hiểu, 

vận dụng và vận dụng cao theo tỷ lệ 40:40:10:10) cho các em làm, các điểm số này sẽ được sử 

dụng làm điểm Kiểm tra thường xuyên cho năm học đến.  

- Số lượng bài kiểm tra 15’: 1 bài/tuần đối với môn học trên 4 tiết /tuần và 1 

bài/2 tuần đối với môn học dưới 4 tiết/tuần.  

- Kiểm tra 1 tiết: Mỗi tháng một bài.  

 Cách thức nhận bài làm của học sinh: Yêu cầu học sinh chụp hình bài làm của 

mình gửi cho giáo viên bộ môn. 

 Cách thức trả bài: Sau khi chấm bài kiểm tra xong, giáo viên bộ môn sửa bài kiểm 

tra, trả bài trực tiếp cho Giáo viên Quản nhiệm, Giáo viên QN lưu điềm và chụp hình trả bài cho 

học sinh và cha mẹ học sinh. 

1.3. PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY: 

Theo phương tiện dạy online gồm: 

- Dạy và học: Zoom có bản quyền.  

- Post bài tập lên Ngọc Viễn Đông online của trường để học sinh lên lấy đề bài tập.  

 Xem lại tiết học: Mỗi tiết dạy giáo viên cần ghi hình. Sau tiết dạy, bộ phận Studio 

cùng với giáo viên bộ môn biên tập lại tiết dạy đăng lên Youtube của trường. Học sinh có thể 

xem lại tiết học ở đó. 

 Giáo viên quản nhiệm mở lớp tại trường. Giáo viên bộ môn có thể đến trường 

giảng dạy hoặc ở nhà, mỗi tiết dạy cần báo cáo sĩ số học sinh tham gia và hiệu quả tiết dạy. 

1.4. GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO: 

 Các tiết dạy nên sử dụng ID cá nhân (Personal Meeting ID 10 số) cho thuận tiện. 

GVQN báo cáo ID này cho BGH để theo dõi, giám sát. 

 Giáo viên quản nhiệm trực tiếp dự tất cả các tiết học của lớp mình. Ban giám hiệu 

có thể kiểm tra đột xuất tất cả các tiết dạy. 

 Giáo viên quản nhiệm báo cáo cho Ban giám hiệu hàng ngày về tình hình học tập 

của lớp: Số học sinh tham gia, tinh thần, thái độ học tập của học sinh. 

 Giáo viên bộ môn báo cáo Ban giám hiệu và giáo vụ kết quả từng bài kiểm tra. 

Trên đây là kế hoạch dạy hè Online của nhà trường, mong học sinh và CMHS hợp tác tốt 

để học sinh không hoang phí thời gian và kế hoạch năm học 2021 – 2022 đạt chất lượng cao. 

           HIỆU TRƯỞNG 

                   (Đã ký) 

             Võ Thanh Vân 


