
 

 

KẾ HOẠCH 
Triển khai dạy trực tuyến Chương trình iSMART 

  

1. Mục tiêu 

- Giúp học sinh học tiếp nối chương trình học của học kỳ II sau tết Nguyên Đán 

2020, đồng thời duy trì tốt công tác dạy và quản lý hoạt động dạy học, đảm bảo chất 

lượng giáo dục học trong thời gian không đến trường phòng chống dịch viêm phổi cấp do 

virus Corona. 

2. Đối tượng 

- Học sinh khối 3, 4, 5 đang học chương trình iSMART tại nhà trường. 

3. Thời gian triển khai, lịch học và đăng ký  

- Thời gian triển khai: Trong thời gian của tuần từ 6/4 – 17/4/2020. 

- Lịch học: Học sinh đăng ký học theo lịch có sẵn trong phiếu đăng ký. Hướng dẫn 

cách thức đăng ký chi tiết trong file đính kèm. 

- Thời gian đăng ký: Từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần. Cổng đăng ký có thể đóng trước 

thời hạn nếu số lượng học sinh đã đủ.  

4. Nội dung giảng dạy 

- Bắt đầu dạy từ chương 4, bài 1 (Unit 4, lesson 1) theo chương trình ISMART. 

5. Giáo viên giảng dạy 

- Giáo viên giảng dạy là giáo viên ISMART trong hệ thống trên toàn quốc. 

6. Hình thức giảng dạy 

- Học tương tác trực tiếp với lớp học iSMART Live Class qua nền tảng zoom 

meeting. Quý trường và PHHS vui lòng xem hướng dẫn sử dụng phần mềm zoom trong 

file đính kèm.  

- Đối với các học sinh không sắp xếp được thời gian để tham gia lớp học tương tác 

trực tiếp Live Class, bài học sẽ được thu lại và đăng trên hệ thống ôn tập trực tuyến iTO 

để học sinh có thể tự học lại sau. 

Trên đây là kế hoạch triển khai lớp học trực tuyến chương trình iSMART. 

Kính mong Quý trường gửi thông tin đến Phụ huynh học sinh để nắm thông tin và 

hỗ trợ học sinh tham gia học. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý trường! 
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