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V/v thí điểm quản lý và phê duyệt giáo án
trên không gian mạng học kì II
năm học 2020-2021

Kính gửi:
- Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm;
- Trường THPT Trần Hưng Đạo;
- Trường THPT Lê Hồng Phong.
Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục; Thông tư
số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường
phổ thông có nhiều cấp học; Công văn số 1626/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2020
của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung
học năm học 2020-2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Tờ trình số 160/TTr-THPTNBK ngày
09/12/2020 của Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm; Tờ trình số 21/TTr-THPT
THĐ ngày 29/12/2020 của Trường THPT Trần Hưng Đạo và Tờ trình số
02/TTr-LHP ngày 06/01/2021 của Trường THPT Lê Hồng Phong về việc đề nghị
cho phép thí điểm quản lý và phê duyệt giáo án trên không gian mạng từ học kì II,
năm học 2020-2021. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy,
học và quản lý giáo dục, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, đổi
mới công tác quản lý giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như
sau:
1. Đồng ý cho phép Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường THPT Trần
Hưng Đạo và Trường THPT Lê Hồng Phong thí điểm quản lý và phê duyệt giáo
án trên không gian mạng từ học kì II, năm học 2020-2021 theo nội dung của các tờ
trình nêu trên.
2. Các trường hoàn chỉnh Quy trình, Quy chế tổ chức thực hiện quản lý và
phê duyệt giáo án trên không gian mạng đảm bảo các yêu cầu sau: Quyền quản trị,
quyền chỉnh sửa tài liệu; thời gian Upload tài liệu trước giờ thực hiện dạy học trên
lớp, lưu thời gian chỉnh sửa (Upload tài liệu); quản lý chặt chẽ các bước, tính bảo
mật, tính công bằng khách quan, trung thực… Giáo viên lên lớp phải có thiết bị
điện tử để xem giáo án. File giáo án của từng giáo viên phải được lưu trữ thành
tệp, thứ tự theo tiết học, tuần học… Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn
vị chủ động liên hệ với các trường đã thực hiện từ đầu năm học 2020-2021 (THPT
Phan Bội Châu, THPT Hoàng Hoa Thám và THPT Chu Văn An) để trao đổi, rút
kinh nghiệm nhằm quản lí tốt hơn.
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3. Giáo viên lên lớp sử dụng thiết bị điện tử để xem giáo án (máy vi tính,
Ipad...) chỉ được dùng phục vụ cho việc dạy học; tuyệt đối không được sử dụng
thiết bị điện tử vào việc riêng trong giờ dạy học. Hiệu trưởng phải có giải pháp
quản lý việc sử dụng thiết bị điện tử của giáo viên trong giờ dạy học.
Yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường THPT
Trần Hưng Đạo và Trường THPT Lê Hồng Phong tổ chức thực hiện; chịu trách
nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và báo cáo bằng văn bản kết
quả thực hiện thí điểm quản lý giáo án trên không gian mạng về Sở Giáo dục và
Đào tạo trước ngày 30/5/2021 (qua Phòng Giáo dục Trung học)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Các phòng GDĐT;
- Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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