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TRƯỜNG THPT LIÊN HÀ

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

Số: …/KH- CNTT- THPT LIÊN HÀ

Liên Hà, ngày 29 tháng 09 năm 2021

KẾ HOẠCH THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E-LEARNING
VÀ VIDEO BÀI GIẢNG
-Căn cứ công văn số 4096/BGD ĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục
năm học 2021-2022
-Căn cứ quyết định số 2915/QĐ-BGD ĐT về việc ban hành thể lệ cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử
-Căn cứ công văn số 3354/SGD ĐTHN-VP về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2021-2022
-Căn cứ nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường THPT Liên Hà, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức thi thiết kế bài
giảng điện tử như sau:
I.Mục đích
-Sử dụng có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, giảng dạy, trao đổi thông tin giữa BGH,
GVBM, GVCN, phụ huynh, học sinh, các cơ quan ban ngành khác.
-Xây dựng bài giảng, quản lý ngân hàng câu hỏi, quản lý dữ liệu thi, tổ chức kiểm tra, đánh giá trên phần mềm…
-Khai thác nguồn tài nguyên, dữ liệu trên các trang mạng hữu ích.
-Tìm ra bài giảng tốt tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử do BGD tổ chức
II.Nội dung

Giai đoạn 1. Nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai đến các tổ
 100% giáo viên tham gia, mỗi giáo viên bắt buộc phải có một trong hai sản phẩm sau:
-Sản phẩm 1: Bài giảng E-LEARNING “”của một tiết học nào đó
-Sản phẩm 2: VIDEO BÀI GIẢNG ( Do giáo viên trực tiếp giảng dạy….)
 Hạn cuối cùng giáo viên nộp sản phẩm cho tổ trưởng là 20-10-2021.
 Sau đó tổ trưởng và tổ phó, tổ trưởng công đoàn tiến hành bình chọn lấy một sản phẩm và nộp về trường( đc Duẩn)
hạn cuối 23/10/2021.
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ BÀI GIẢNG E-LEARNING HOẶC VIDEO BÀI GIẢNG
(Mỗi GV bắt buộc phải có ít nhất 1 sản phẩm đăng ký theo đường link dưới đây)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RegjODl4S9mYZ5sjIPM6b6flexuxUbTYgNPoGsvbFxI/edit?usp=sharing
Chú ý: Hạn cuối đăng ký là 17h00 ngày 5/10/2021
Giai đoạn 2. Nhà trường tiến hành chấm sản phẩm 16h00 ngày 27/10/2021
Thành phần: BGH, đc Đức, đc Hội, đc Hồng
Chọn ra 3 sản phẩm tốt nhất trao giải nhất, nhì, ba và có thưởng.
Giai đoạn 3. Nhà trường gửi 02 sản phẩm tốt nhất đi dự ngày hội CNTT của cụm( theo lịch của cụm trưởng).
Giai đoạn 4. Cụm chọn những sản phẩm tốt nhất để tham gia ngày hội CNTT do Sở giáo dục tổ chức.
Phó Hiệu trưởng
Phạm Đức Duẩn

