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Ninh Thuận, ngày        tháng  10  năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức dạy học trực tuyến 

cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán cấp trung học 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GDĐT 

quy định 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 Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19 

đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 

2018; 

Thực hiện Kế hoạch số 845/KH-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ GDĐT 

xây dựng tài liệu và tập huấn giáo viên về tổ chức dạy học trực tuyến; Kế hoạch 

số 4434/KH-UBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về tổ 

chức dạy và học trong tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh năm học 

2021-2022; Sở GDĐT ban hành Kế hoạch “Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức 

dạy học trực tuyến cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán cấp trung học”, cụ 

thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Nâng cao năng lực tổ chức, quản lý dạy học trực tuyến cho cán bộ quản lý 

và giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó 

với dịch COVID-19 đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu của chương trình 

giáo dục phổ thông 2018;  

- Nâng cao kỹ năng sử dụng các nền tảng, phần mềm dạy học trực tuyến và 

các công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến; kỹ năng xây dựng và khai thác học liệu 

số. 

II. Nội dung tập huấn 

- Các vấn đề chung về công tác tổ chức dạy học dạy trực tuyến và dạy học 

trên truyền hình; kỹ năng xây dựng kế hoạch bài dạy trực tuyến và trên truyền 

hình; 

- Hướng dẫn sử dụng các nền tảng, phần mềm dạy học trực tuyến, kiểm tra 

đánh giá trực tuyến và một số công cụ thông dụng hỗ trợ dạy học trực tuyến; 

khai thác kho học liệu số. 

III. Thành phần, số lượng và thời gian tập huấn 

 + Thành phần chung: 
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-  Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT phụ trách cấp Trung học; 

- Mỗi trường THPT, TT GDTX-HN: tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn 

các môn học và 01 CBQL.  

- Mỗi trường THCS: cử không quá 05 GV cốt cán và 01 CBQL. 

+ Thời gian tập huấn: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00; buổi chiều từ 14h00 

đến 17h00. Mỗi buổi nghỉ giải lao 15 phút. 

a) Lớp thứ nhất: Các trường trực thuộc Sở 

 - Số lượng học viên dự kiến: 250 người; 

 - Thời gian: 2 ngày (26-27/10/2021). 

b) Lớp thứ hai: các trường thuộc Phòng GDĐT Tp. Phan Rang-Tháp 

Chàm, huyện Ninh Phước; Ninh Sơn 

- Số lượng học viên dự kiến: 200 người; 

- Thời gian: 2 ngày (28-29/10/2021). 

c) Lớp thứ ba: các trường thuộc Phòng GDĐT huyện Ninh Hải, Bác 

Ái, Thuận Bắc, Thuận Nam 

- Số lượng học viên dự kiến: 200 người; 

- Thời gian: 2 ngày (30-31/10/2021). 

IV. Hình thức tập huấn và công tác chuẩn bị 

1. Hình thức tập huấn 

- Tập huấn trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams. Truy cập link tập 

huấn tại https://bit.ly/dhtt-trunghoc. (đăng nhập bằng tài khoản Office 365 của 

cá nhân khi tham dự tập huấn để đảm bảo tương tác).  

2. Công tác chuẩn bị 

- Tài liệu tập huấn xem tại https://bit.ly/tailieutaphuan-trunghoc. Học viên 

nghiên cứu trước tài liệu; xem kỹ các nhiệm vụ trong thư mục tài liệu học viên.  

- Lịch chạy thử các lớp tập huấn từ 8h00-10h00 ngày 25/10/2021.    

- Link nhóm Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/mlmyzb949.  

Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của lớp tập huấn, các học viên cần lưu ý:  

- Máy tính cài đặt hệ điều hành từ Windows 8 trở lên. 

- Tải và cài đặt trực tiếp phần mềm Microsoft Teams. 

- Kết nối wifi đủ mạnh, khuyến khích sử dụng kết nối mạng có dây. 

- Chỉ bật camera và mic khi có sự tương tác với BCV, tham gia thảo luận.  

V. Tổ chức thực hiện 

1. Các cơ sở giáo dục 

- Lập danh sách CBQL, giáo viên tham dự tập huấn đủ số lượng và thành 

https://bit.ly/dhtt-trunghoc
https://bit.ly/tailieutaphuan-trunghoc
https://zalo.me/g/mlmyzb949
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phần theo yêu cầu; nhập trực tiếp danh sách tại https://bit.ly/dstaphuan-trunghoc 

(trước ngày tập huấn).  

- Chỉ đạo giáo viên nghiên cứu kỹ tài liệu, các nhiệm vụ trước khi tập huấn. 

- Tạo điều kiện cho giáo viên tham dự tập huấn đầy đủ. 

2. Các phòng GDĐT huyện, thành phố 

- Các Phòng GDĐT thông báo kịp thời Kế hoạch này đến tất cả các trường 

THCS trực thuộc và cử cán bộ theo dõi trong quá trình tập huấn.  

3. Phòng Nghiệp vụ dạy học Sở GDĐT 

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai tập huấn đảm bảo 

tính khả thi, hiệu quả. 

- Kế hoạch này thay cho Công văn triệu tập tập huấn. 

Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng phòng 

GDĐT, các phòng chức năng thuộc Sở triển khai thực hiện tốt nội dung Kế 

hoạch này. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, 

trường học liên hệ Ô. Trần Văn Linh, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ dạy học Sở 

GDĐT, điện thoại số 0933484369 để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận:             KT.GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/c);            PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Vụ GDTrH-Bộ GDĐT (b/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (t/dõi); 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng GDĐT huyện, thành phố (t/h); 

- Trưởng các phòng chức năng Sở 

- Chuyên viên Phòng NVDH (B/p Trung học);        Nguyễn Anh Linh 

- Tổ CNTT Sở GDĐT; 

- Website Sở GDĐT;                 
- Lưu: VT, NVDH.             

  

https://bit.ly/dstaphuan-trunghoc
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 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO 

  

 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN  

Nâng cao năng lực tổ chức dạy học trực tuyến 

cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán cấp trung học  

 

Thời gian Nội dung 

Buổi 1 

- Một số vấn đề chung về dạy học trực tuyến 

- Phương pháp tổ chức dạy học trực tuyến và trên truyền hình; xây dựng 

kế hoạch bài dạy trực tuyến 

- Khái quát về ứng dụng CNTT trong dạy học trực tuyến và trên truyền 

hình; khai thác học liệu số 

Buổi 2 
- Tổ chức dạy học trực tuyến và kiểm tra đánh giá với Office 365 

- Tạo bài giảng và quay video bài giảng với Canva  

Buổi 3 
- Ứng dụng phần mềm kiểm tra đánh giá trức tuyến với Azota 

- Phần mềm tương tác dạng trò chơi: Blooket, Quizizz 

Buổi 4 

 - Đại diện một số nhóm báo cáo, thảo luận, góp ý về xây dựng kế hoạch 

bài dạy trực tuyến; yêu cầu sản phẩm sau tập huấn. 

 - Giải đáp kỹ thuật. 
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