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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN 

 

Lớp học trực tuyến (Online class) được triển khai trong bối cảnh dịch viêm 
đường hô hấp cấp do vi rút Corona (Covid-19) gây ra đang diễn biến phức tạp và học 
sinh được tiếp tục nghỉ ở nhà để đảm bảo an toàn sức khỏe. Việc học trực tuyến là 
một giải pháp thay thế tạm thời khi các lớp học trực tiếp không thể triển khai, và đây 
cũng là một xu hướng mới trong thời đại công nghệ 4.0 mà học sinh nên được làm 
quen dần.  

Tuy nhiên, khi học sinh tham gia các lớp học trực tuyến thì giáo viên, phụ 
huynh và học sinh cần phải tuân thủ các quy định để đảm bảo an toàn về hình ảnh  
cũng như để lớp học đạt hiệu quả cao nhất. Nhà trường đề nghị giáo viên, học sinh 
và quý phụ huynh phối hợp thực hiện một số quy định dưới đây khi tham gia lớp học 
trực tuyến. 

I. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN 

 1. Chuẩn bị bài giảng, tài liệu đầy đủ cho bài giảng. 
 2. Trang phục lịch sự, nghiêm túc. 
 3. Kiểm tra thiết bị, đường truyền, camera, micro và đăng nhập trước buổi 
giảng 10 phút để đảm bảo kết nối. 
 4. Điều khiển buổi giảng, đảm bảo mục tiêu, nội dung và thời lượng giảng dạy 
cho bài giảng. 
 5. Chủ động thảo luận, trao đổi bài giảng với học sinh. Đánh giá kết quả học 
tập của học sinh. 

II. ĐỐI VỚI HỌC SINH 

 1. Đọc tài liệu và thực hiện các hoạt động trước buổi học theo yêu cầu của giáo 
viên. 
 2. Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ trước khi giờ học bắt đầu. 

3. Tham gia đầy đủ các bài học theo lịch, đăng nhập trước từ 5-10 phút để đảm 
bảo kết nối sẵn sàng trước khi buổi học bắt đầu. 
 4. Ngồi học ngay ngắn và tập trung như khi học trên lớp, trang phục lịch sự. 
 5. Chức năng micro của từng học sinh luôn ở chế độ tắt. Học sinh sẽ được bật 
micro khi được giáo viên chỉ định phát biểu hoặc được yêu cầu trình bày hình ảnh, 
sản phẩm hoặc nội dung khác liên quan đến lớp học. 
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 6. Không bật các thiết bị, chương trình khác trên máy tính, để điện thoại chế 
độ im lặng, không làm việc riêng trong khi tham gia lớp học. Không tự ý ghi âm/ghi 
hình bài giảng khi chưa được phép của giáo viên.  
 7. Tạm biệt và nhấn phím rời lớp học ngay khi kết thúc giờ học. 

III. ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH 

 1. Sắp xếp vị trí ngồi học cho con trong một không gian phù hợp: yên tĩnh, 
thoải mái. 
 2. Hướng dẫn và hỗ trợ con đọc tài liệu và thực hiện các hoạt động trước buổi 
học theo yêu cầu của giáo viên. 
 3. Nếu phụ huynh tham gia học cùng con, xin vui lòng ngồi ở vị trí phù hợp và 
giữ yên lặng trong suốt buổi học, không để hình ảnh xuất hiện trên màn hình khi giáo 
viên bật camera của học sinh. Không ghi âm/ghi hình lớp học trực tuyến. Nhà trường 
luôn lưu lại các lớp học này và học sinh có thể truy cập lại bất cứ lúc nào trong trường 
hợp không tham gia được hoặc cần ôn lại. 
 4. Chủ động trao đổi với giáo viên để được hỗ trợ trong trường hợp con không 
tham gia được lớp học trực tuyến hoặc con cần được giảng giải thêm. 
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