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HƯỚNG DẪN 

Về việc tổ chức dạy học trực tuyến qua mạng internet 

 

I- Mục đích yêu cầu 

- Thực hiện phương châm “Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc 

học”, nhằm đáp ứng mục tiêu kép bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên 

phòng chống dịch. 

- Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh. Đặc biệt là khi học sinh 

không thể đến trường tham gia học tập vì những lí do khách quan. 

- Bổ trợ cho phương thức dạy học trên lớp học truyền thống  nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác dạy và học, khuyến khích sự sáng tạo phát triển kỹ năng số 

của giáo viên và học sinh. Tạo cơ hội cho giáo viên và học sinh được quyền chủ 

động tiếp cận nguồn học liệu hữu ích trên Internet phục vụ cho việc giảng dạy 

và học tập của mình. 

- Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong 

dạy và học cho giáo viên và học sinh, góp phần đổi mới phương pháp dạy và 

học, kiểm tra đánh giá và nâng cao chất lượng giáo dục. Góp phần thúc đẩy 

chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo. 

II- Nguyên tắc học trực tuyến 

1. Đảm bảo thực hiện đúng, có chất lượng, hiệu quả, nội dung dạy học theo 

quy định; phù hợp với kĩ năng của giáo viên, khả năng lĩnh hội và đặc điểm tâm 

sinh lý lứa tuổi của học sinh. Không tạo ra áp lực đối với giáo viên và học sinh.  

2. Việc công nhận kết quả dạy và học trực tuyến phải dựa trên cơ sở đánh 

giá chính xác, khách quan kết quả học tập của học sinh và theo các quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh.  

3. Đảm bảo các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ 

thông tin, hệ thống phần mềm, học liệu dạy học trực tuyến và hướng dẫn sử 

dụng cho giáo viên và học sinh.  

3. Đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin mạng, 

thông tin cá nhân, sở hữu trí tuệ; các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức dạy học qua Internet và các 

quy định của pháp luật có liên quan. 

III-  Hình thức tổ chức dạy học trực tuyến  

1. Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp: Giáo viên có thể cung cấp tài 

liệu, học liệu, giao nhiệm vụ và giám sát, hướng dẫn học sinh tự học, chuẩn bị 

cho các hoạt động dạy học trực tiếp.  
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2. Dạy học trực tuyến thay thế một phần quá trình dạy học trực tiếp: Giáo 

viên giao cho học sinh một số nội dung tự học ở nhà để tăng thời gian luyện tập, 

thực hành, trải nghiệm làm việc nhóm, thảo luận khi học sinh ở trường.  

IV. Tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến 

1. Lựa chọn phần mềm học trực tuyến phù hợp, đảm bảo các tiêu chí sau: 

- An toàn, bảo mật thông tin: quản lý được việc login/logout khi tham gia 

lớp học, một tài khoản tham lớp học phải có mật khẩu và được sự chấp nhận của 

giáo viên giảng dạy. 

- Cho phép chia sẻ màn hình máy tính của giáo viên, học sinh. 

- Ưu tiên phần mềm cho phép ghi hình trong quá trình học trực tuyến. 

2. Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện tổ chức dạy 

học của cơ sở giáo dục phổ thông.  

3. Phân công trách nhiệm cụ thể cho Lãnh đạo nhà trường, giáo viên, nhân 

viên hỗ trợ kĩ thuật, học sinh và phối hợp với phụ huynh học sinh trong tổ chức 

dạy học trực tuyến.  

4. Thông báo quy trình dạy học trực tuyến, kế hoạch tổ chức kiểm tra đánh 

giá cho học sinh và gia đình học sinh.  

5. Tổ chức dạy học trực truyến theo kế hoạch.  

6. Thu nhận sản phẩm học tập, đánh giá và phản hồi kết quả học tập cho học 

sinh.  

V- Đánh giá và xét, công nhận kết quả học tập trực tuyến  

1. Đánh giá định kỳ kết quả học tập của học sinh được thực hiện tại cơ sở 

giáo dục phổ thông theo quy định.  

2. Đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh được thực hiện trong 

quá trình dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến.  

VI-  Trách nhiệm và nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên kỹ thuật: 

1. Giáo viên giảng dạy, kiểm tra, đánh giá quả học tập một cách khách 

quan và theo đúng quy định đã công bố công khai; tạo môi trường học tập thân 

thiện và tăng cường sự tương tác, kết nối thông tin với học sinh trong quá trình 

dạy học trực tuyến; tích cực hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của học sinh trong 

quá trình dạy học trực tuyến. 

2. Giáo viên thường xuyên trao đổi, phối hợp với cha mẹ học sinh thực hiện 

giám sát, hỗ trợ quá trình học tập trực tuyến của học sinh phù hợp theo lứa tuổi, 

cấp học. 

3. Nhân viên hỗ trợ đảm bảo quản trị kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin 

để hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học; sử dụng các công cụ công nghệ thông tin để 

hỗ trợ giáo viên và học sinh khi cần thiết. 

VII-  Trách nhiệm và nhiệm vụ của học sinh: 
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1. Tham gia học tập theo chương trình giáo dục phổ thông qua phương 

thức trực tuyến; được hướng dẫn về quy trình tổ chức dạy học trực tuyến, kỹ 

năng sử dụng thiết bị dạy học, phần mềm ứng dụng hoặc dịch vụ công nghệ 

thông tin trên Internet để học tập một cách an toàn và hiệu quả trước khi tham 

gia học tập. 

2. Được cung cấp đầy đủ các thông tin về đánh giá, xét, công nhận kết quả 

học tập và được đề nghị xem xét lại việc đánh giá, xét, công nhận kết quả học 

tập thông qua dạy học trực tuyến của cơ sở giáo dục phổ thông; được trao đổi và 

đóng góp ý kiến đối với giáo viên về quá trình dạy học trực tuyến. 

3. Chấp hành nội quy dạy học trực tuyến; thực hiện đầy đủ các hoạt động 

học tập theo yêu cầu của giáo viên; tích cực tham gia vào quá trình học tập để 

được kiểm tra, đánh giá theo quy định. 

4. Chủ động liên lạc với giáo viên hoặc nhân viên hỗ trợ học tập trong quá 

trình học trực tuyến để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các 

đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (bc); 

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy (bc); 

- UBND các huyện, TX, TP (ph/h); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng GDĐT các huyện, TX,TP; 

- Các cơ sở GD ngoài công lập; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu  
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