
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TÍCH CỰC DẠY VÀ 

HỌC TRỰC TUYẾN TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG 

DỊCH COVID-19 

 

Dạy học trực tuyến (online) thông qua các trang mạng xã hội, các ứng dụng 

Google Classroom, Google Site, Class Dojo, Zoom meeting, Vioedu, Olm... là 

hình thức ứng phó nhanh và cần thiết trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

Đây cũng là cơ hội để các em được trải nghiệm với hình thức học tập mới, rèn 

luyện được tính tự chủ, tự giác và ý thức trong học tập.  

Nhận thấy những lợi ích thiết thực của việc dạy học trực tuyến, ngay từ 

những ngày đầu học sinh nghỉ học, trường THCS Phúc Lợi đã tổ chức tập huấn cho 

đội ngũ giáo viên về các phần mềm dạy học trực tuyến như Zoom, Olm…. 

 

 



Ngoài ra, để thực hiện tốt việc đổi mới dạy học trực tuyến, các tổ nhóm 

chuyên môn đã chủ động, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung 

chương trình học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 phù hợp với khung thời gian dạy học 

thực tế trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo tính khoa học, đúng và 

đủ theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình phổ thông hiện hành.  

Đặc biệt đối với học sinh khối  9, các tổ chuyên môn đã xây dựng đề cương, 

hướng dẫn ôn thi. Đối với học sinh khối 6,7,8 đã xây dựng chủ đề dạy học trực 

tuyến qua mạng, xây dựng các bài tập vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn 

đề thực tiễn nhằm giúp học sinh vừa chủ động nghiên cứu nội dung bài học, đồng 

thời vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học để phát triển các năng lực cho bản 

thân. Vì vậy, mặc dù trong thời gian nghỉ học nhưng học sinh vẫn duy trì nếp nếp 

học tập thường xuyên, tích cực.  

Cùng với đó, hiện nay, nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, bố 

trí sắp xếp thời khóa biểu thống nhất trong toàn trường, đảm bảo cho tất cả học 

sinh các lớp 6,7,8,9 đều được tham gia học tập. Trong quá trình triển khai thực 

hiện, đã sử dụng các nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và 

hướng dẫn học sinh học tập đạt hiệu quả. Mỗi tiết học tại các lớp đều diễn ra hào 

hứng sôi nổi không kém ở trên lớp.  

Trong hoàn cảnh hiện nay, hình thức dạy học online là giải pháp tích cực, 

đồng thời học trực tuyến là xu thế học tập trong thời đại cách mạng công nghiệp 

4.0. Với sự phát triển của Internet và công nghệ hiện đại giúp quá trình giáo dục 

ngày càng phát triển đặc biệt là các mô hình giáo dục trực tuyến. Việc học trở nên 

đơn giản và hiệu quả khi các em biết vận dụng những thiết bị công nghệ và môi 

trường Internet ảo để tiếp thu những tri thức thật.  

Mong rằng việc tăng cường dạy học trực tuyến của trường THCS Phúc Lợi 

sẽ mang lại những hiệu quả tích cực cho học sinh, góp phần duy trì công tác dạy và 

học trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch Covid-19. 

Dưới đây là một số hình ảnh dạy học trực tuyến của nhà trường.  
 

 

 



 

Hình ảnh cô giáo Phạm Thanh Dung đang dạy môn Tiếng Anh 

 

Hình ảnh cô Kiều Thị Hải đang dạy môn Ngữ văn 



 

Hình ảnh cô Lưu Mai Anh đang dạy môn Toán 

 

Hình ảnh cô Nguyễn Thị Thanh đang dạy môn Lịch sử 



 

Hình ảnh cô Phạm Thị Hậu đang dạy môn Tiếng Anh 

 

 



 

 

Hình ảnh cô Đinh Thị Như Quỳnh đang dạy môn Toán 


