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THÔNG BÁO
1. Hướng dẫn học sinh học trực tuyến (dành cho HS chưa học và học chưa đầy đủ trong
kỳ học online)
1.1. Các bài giảng trực tuyến:
Tất cả bài giảng trực tuyến, các môn nhà trường lưu trực tuyến tại trang thông tin điện
tử của trường: https://www.thptthanhda.edu.vn/
Các em vào phần:

TẢI NỘI DUNG HỌC QUA TRUYỀN HÌNH

Chọn bài học, chủ đề, môn cụ thể để học.
1.2. Các câu hỏi, bài tập sau mỗi bài.
Các câu hỏi được ghi trong từng bài học, từng chủ đề cụ thể kèm theo. Sau khi học
xong từng bài, chủ đề các em chép bài học, tự làm bài tập, trả lời câu hỏi ( có hướng dẫn và
đáp án đính kèm).
1.3. Hình thức nộp bài, trả bài, trả lời câu hỏi bổ sung:
Học sinh thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu của GVBM về cách học bổ sung, hoàn
thành bài, hình thức báo cáo cho GVBM cụ thể (đã được thống nhất trong tổ bộ môn) .
2. Hỗ trợ của nhà trường:
Đối với những học sinh không có điều kiện về cơ sở vật chất (máy tính, mạng internet,
labtop, điện thoại,…) để tự học bổ sung tại nhà:
Trường sẽ tạo điều kiện cho học sinh sử dụng máy tính tại phòng thư viện hoặc phòng
máy tính ( có kết nối mạng-nếu cần). Học sinh tự trang bị tai nghe cá nhân để nghe bài giảng.
Học sinh gặp cô Thuý Vinh-thư viện để đăng ký nhu cầu sử dụng máy tính: hạn chót
ngày 12/5/2020
- Thời gian sử dụng máy tính phòng thư viện:
+ Trong giờ hành chánh, nhưng không có tiết học theo thời khoá biểu.
+ Ngoài giờ hành chánh , thứ 7, chủ nhật: nhà trường sẽ sắp xếp thời gian hợp lý tuỳ theo
số lượng học sinh đăng ký.
Những học sinh không đăng ký xem như đã có điều kiện tự học bổ sung bài học./.
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