
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI THỰC HIỆN NGÀY CHUYÊN MÔN: TẬP 

HUẤN ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ VÀ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 

 

Năm học 2021- 2022 đã chính thức bắt đầu với nhiều khó khăn trong bối 

cảnh đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn cho ngành giáo 

dục đào tạo nói chung.  

Nhận thấy những thử thách được đặt ra trong tình hình dịch bệnh, toàn thể 

giáo viên trường THCS Phúc Lợi đã nêu cao tinh thần quyết tâm vượt khó, chủ 

động đề ra và thực hiện nhiều biện pháp trong dạy và học để thực hiện tốt “nhiệm 

vụ kép”: vừa bảo đảm an toàn cho học sinh, vừa duy trì việc dạy tốt, học tốt. Đặc 

biệt, Ban giám hiệu trường THCS Phúc Lợi đã luôn chú trọng tới công tác kiểm 

tra, đánh giá, nâng cao hoạt động dạy học trực tuyến khi học sinh tạm dừng đến 

trường thông qua việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung nâng cao chất 

lượng hoạt động dạy học trực tuyến.  

 

Khác với phương pháp giảng dạy truyền thống, giảng dạy trực tuyến đòi 

hỏi giáo viên phải có một số kỹ năng phù hợp, đặc biệt là kỹ năng ứng dụng, tích 

hợp công nghệ thông tin trong xây dựng, thiết kế bài giảng và có kỹ năng tương tác 

với người học thông qua các thiết bị công nghệ. Nhận thấy được sự khác biệt đó, 

Ban giám hiệu trường THCS Phúc Lợi đã phối hợp với tổ chuyên môn thực hiện 

nhiều nội dung sinh hoạt chuyên đề đa dạng, đặc biệt chú trọng tới biện pháp nâng 

cao chất lượng hoạt động dạy học trực tuyến thông qua việc tổ chức tập huấn các 

kĩ năng cho giáo viên.  

 



Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu nhà trường sinh hoạt chuyên môn 

đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các cán bộ giáo viên trong nhà trường đã 

được tâp huấn về sử dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến như classpoint, 

chia nhóm trong zoom, phần kiểm tra đánh giá. Sau khi được tập huấn, các giáo 

viên đều tham gia trao đổi tích cực, sôi nổi, nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm để nâng 

cao chất lượng dạy và học. Thông qua buổi tập huấn, các giáo viên đã được lắng 

nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp cũng như sự điều hướng từ Ban 

giám hiệu. Các buổi sinh hoạt chuyên đề đã tạo ra ý nghĩa quan trọng trong việc 

tìm ra những biện pháp, hoạt động phù hợp nâng cao chất lượng hoạt động dạy học 

trực tuyến. 

 



Ngoài việc tập trung thiết kế xây dựng nội dung bài giảng điện tử với những 

hoạt động phù hợp và hiệu quả với dạy học trực tuyến, các giáo viên trường THCS 

Phúc Lợi còn linh hoạt, chủ động trong việc hướng dẫn học sinh học tâp, giao 

nhiệm vụ học tập và đánh giá kết quả, 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. 

Bằng tâm thế chủ động, quyết tâm vượt khó và làm chủ thực tiễn, tin rằng 

năm học 2021-2022, trường THCS Phúc Lợi sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành 

công hơn nữa, với những bước tiến mới vững chắc để hội nhập và phát triển. 

 

 

 

 


