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NỘI QUY 

DẠY – HỌC TRỰC TUYẾN 
 

I. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN 

1. Chuẩn bị bài giảng, tài liệu đầy đủ cho tiết dạy. 

2. Trang phục lịch sự, nghiêm túc; phông nền (Background) trang trọng, phù hợp 

với môi trường giáo dục. 

3. Đảm bảo thiết bị, đường truyền, micro, camera hoạt động tốt; đăng nhập vào 

lớp được phân công giảng dạy trước ít nhất 3 phút khi tiết dạy bắt đầu. 

4. Thực hiện đúng theo Thời khóa biểu của trường; quản lý, điều khiển lớp học 

được phân công, đảm bảo mục tiêu, nội dung và thời lượng giảng dạy cho tiết học. 

5. Chủ động tương tác nội dung bài học với học sinh bằng các hình thức phù hợp 

để tạo hứng khởi cho học sinh trong quá trình học. 

II. ĐỐI VỚI HỌC SINH 

1. Tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của thầy cô trực tiếp giảng dạy. 

2. Chuẩn bị trang thiết bị, đảm bảo kết nối mạng internet thông suốt trước khi giờ 

học bắt đầu. 

3. Trang phục lịch sự, nghiêm túc; phông nền (Background) trang trọng, phù hợp; 

ngồi học ngay ngắn và tập trung như khi học trên lớp. 

4. Tham gia học đầy đủ theo Thời khóa biểu của nhà trưởng; đăng nhập vào lớp 

học trước từ 5 đến 10 phút để đảm bảo kết nối sẵn sàng trước khi buổi học bắt đầu; tích 

cực tham gia xây dựng bài theo hướng dẫn của thầy cô. 

5. Chức năng micro của từng học sinh luôn ở chế độ tắt, học sinh chỉ bật micro 

khi được thầy cô yêu cầu. 

6. Không bật các chương trình khác trên thiết bị học trực tuyến; không làm việc 

riêng trong khi tham gia lớp học. Không tự ý ghi âm/ghi hình bài dạy khi chưa được 

phép của thầy cô. 
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