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TRỰC TUYẾN

Chính sách

Giới thệu

   Dạy & học trực tuyến là gì?

Dạy & học trực tuyến hoạt động như thế nào tại EMASI?

   Thời khoá biểu mẫu của khối Mầm non & Tiểu học

   Thời khoá biểu mẫu của khối Trung học

EMASI sẽ thông báo cho các gia đình như thế nào trong trường hợp cần 
chuyển sang dạy và học trực tuyến?

Vai trò và trách nhiệm để việc dạy và học trực tuyến thành công tại EMASI

Chuyên cần trong học trực tuyến

Bài học trực tuyến

Bảo vệ trẻ an toàn trong học tập trực tuyến
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Dạy và học trực tuyến là gì?

Dạy và học trực tuyến không phải là sự sao chép của việc học trên lớp.

Giới thiệu
Sứ mệnh của EMASI là mang đến một nền giáo dục hàng đầu bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh trong đó 
nhấn mạnh giá trị truyền thống Việt Nam, sự xuất sắc cả trong thành tích học tập và sự phát triển cá nhân, 
đồng thời nuôi dưỡng sự am hiểu toàn cầu, sự tôn trọng và khả năng tự học.

Chính sách Dạy & học trực tuyến nhằm đảm bảo việc tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của EMASI - dù ở 
trường học hay trực tuyến, nhà trường luôn chú trọng việc bảo vệ sự an toàn về thể chất, tình cảm và tâm 
lý của học sinh.

Hãy yên tâm: Học trực tuyến thực sự hiệu quả! Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, khi được cấu trúc và phân 
phối chính xác, kết quả học tập trực tuyến giúp học sinh có thể ghi nhớ nội dung bài học nhiều hơn 
25-60% so với lớp học truyền thống. Hơn nữa, học trực tuyến có thể tiết kiệm thời gian học 40-60% so 
với học truyền thống trong môi trường truyền thống. Học sinh có thể học theo nhịp độ cá nhân, có thể đọc 
và xem lại nội dung bài giảng hoặc bỏ qua những phần không cần thiết. Li & Lalani, 2020)

Việc học trực tuyến cho phép học sinh và giáo viên có thể tiếp tục cùng nhau học tập và khám phá trong 
bối cảnh các tương tác thường xuyên trong lớp học bị gián đoạn. Đây cũng là một cơ hội để thúc đẩy tính 
thực hành thường xuyên trong học tập.

Việc dạy và học trực tuyến diễn ra như thế nào 
tại EMASI?
Cấu trúc hiệu quả là một thành phần quan trọng để thành công trong việc dạy và học trực tuyến. Học sinh 
cần được khuyến khích và hỗ trợ để duy trì và phát triển tính tự giác trong thời gian học tập từ xa. Do đó, 
thời khóa biểu của trường trong thời gian học trực tuyến sẽ được cấu trúc và chia sẻ với học sinh và gia 
đình để đảm bảo rằng các em duy trì một thói quen lành mạnh.

Trường EMASI được hướng dẫn bởi thông lệ quốc tế tốt nhất trong việc chuẩn bị và cung cấp việc dạy và 
học trực tuyến hiệu quả, bao gồm nhưng không giới hạn:
•Cung cấp một cộng đồng hỗ trợ học tập trực tuyến.
•Giao tiếp rõ ràng với học sinh và gia đình về những kỳ vọng, cách tiếp cận và yêu cầu thời gian
•Một loạt các trải nghiệm học tập theo nhóm lớn, nhóm nhỏ và cá nhân.

Các nhà chức trách hàng đầu về chủ đề học tập trực tuyến giải thích rằng phương pháp tốt nhất để cung 
cấp việc dạy và học có ý nghĩa là cung cấp sự cân bằng giữa các bài học và hoạt động học đồng bộ 
(đồng thời) với giáo viên, cũng như không đồng bộ (không đồng thời ),theo thiết kế của giáo viên 
(Cummings, 2020).

Tương tác và các mối quan hệ xã hội vẫn phải là một khía cạnh trung tâm của việc dạy và học trực tuyến. 
Vì thế các bài học trực tuyến cũng nhứ các hoạt động của học sinh sẽ được thiết kế với mục đích này.

Để hỗ trợ sự phát triển và học tập của học sinh, giáo viên sẽ đảm bảo rằng học sinh nhận được phản hồi 
kịp thời và cụ thể.

Chương trình trực tuyến của EMASI cung cấp thời gian học tập hàng ngày với giáo viên và các bài tập 
độc lập, cũng như cơ hội cộng tác với bạn bè.

Trong những trường hợp cần phải học trực tuyến, học sinh sẽ được yêu cầu tham gia vào tất cả các khía 
cạnh của việc dạy và học. Học sinh không tham gia vào hoạt động học tập trực tuyến sẽ gây ảnh hưởng 
đến sự tiến bộ của các em trong  cấp lớp kế tiếp.

Việc dạy và học trực tuyến được tính là những ngày học bình thường và phụ huynh phải thông báo việc 
nghỉ học do ốm cho giáo viên chủ nhiệm của con mình.
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THỜI KHOÁ BIỂU MẪU KHỐI TIỂU HỌC

Cấu trúc hiệu quả là một thành phần quan trọng để thành công trong việc dạy và học trực tuyến. Học sinh 
cần được khuyến khích và hỗ trợ để duy trì và phát triển tính tự giác trong thời gian học tập từ xa. Do đó, 
thời khóa biểu của trường trong thời gian học trực tuyến sẽ được cấu trúc và chia sẻ với học sinh và gia 
đình để đảm bảo rằng các em duy trì một thói quen lành mạnh.

Chương trình trực tuyến của EMASI cung cấp thời gian học tập hàng ngày với giáo viên và các bài tập 
độc lập, cũng như cơ hội cộng tác với bạn bè.

Trong những trường hợp cần phải học trực tuyến, học sinh sẽ được yêu cầu tham gia vào tất cả các khía 
cạnh của việc dạy và học. Học sinh không tham gia vào hoạt động học tập trực tuyến sẽ gây ảnh hưởng 
đến sự tiến bộ của các em trong  cấp lớp kế tiếp.

Việc dạy và học trực tuyến được tính là những ngày học bình thường và phụ huynh phải thông báo việc 
nghỉ học do ốm cho giáo viên chủ nhiệm của con mình.

Lịch trình chung, lịch trình hàng ngày có thể thay đổi một chút

Thời gian           Khối 1                Khối 2                 Khối 3                  Khối 4                Khối 5

8:15

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

Sinh hoạt chủ nhiệm

Sinh hoạt chủ nhiệm

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Vận động cơ thể

Vận động cơ thể

Nghỉ trưa

Giờ tự học
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EMASI sẽ giao tiếp với các gia đình như thế nào 
nếu trường học cần chuyển sang học trực tuyến? 

THỜI KHOÁ BIỂU MẪU KHỐI TRUNG HỌC

Lịch trình chung, lịch trình hàng ngày có thể thay đổi một chút

Thời gian             Thứ Hai             Thứ Ba                 Thứ Tư            Thứ Năm             Thứ Sáu

8:15

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

Sinh hoạt chủ nhiệm

Sinh hoạt chủ nhiệm

Vận động cơ thể

Vận động cơ thể

Nghỉ trưa

Giờ tự học

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Tiết học không
đồng bộ

Trong trường hợp trường tạm thời đóng cửa, phụ huynh sẽ nhận được email thông báo từ Hiệu trưởng. Xin 
lưu ý, nếu chính phủ yêu cầu nhà trường chuyển sang học trực tuyến, quá trình chuyển tiếp và thiết lập sẽ 
kéo dài một ngày trước khi việc học trực tuyến diễn ra. 

Trong ngày chuyển tiếp và thiết lập này, giáo viên sẽ gửi email cho phụ huynh với thời khóa biểu học tập 
trực tuyến được cập nhật, và các bài học trực tuyến sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau. Trong trường hợp đó, 
nếu việc đóng cửa được thông báo vào thứ Hai, thì vào ngày hôm sau (thứ Ba) sẽ không có chỉ dẫn nào, 
vì đây sẽ là ngày chuẩn bị. Việc học trực tuyến, trong trường hợp này sẽ bắt đầu vào thứ Tư.
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VAI TRÒ VÀ TRÁCH 
NHIỆM CỦA HỌC SINH

Vai trò và trách nhiệm để việc học trực tuyến được 
thành công tại EMASI
EMASI rất tin tưởng rằng việc giáo dục tốt nhất luôn cần có sự hợp tác và cộng tác giữa nhà trường, học 
sinh và gia đình. Khi nói đến việc cung cấp trải nghiệm học tập trực tuyến chất lượng cao và hiệu quả, 
những mối quan tâm, cộng tác này có tầm quan trọng hàng đầu.

•Tham gia giờ học và bắt buộc mở camera trong suốt giờ học 
     trừ khi được giáo viên cho phép tắt camera. 
•Thường xuyên kiểm tra các tài khoản như (TEAMS, email, 
     v…v) để cập nhật các thông báo và phản hồi từ giáo viên.
•Hoàn thành bài tập với tính chính trực và trung thực trong học tập.
•Tuân thủ thời khoá biểu, cam kết và kỳ hạn. 
•Chủ động trao đổi với giáo viên khi cần bất cứ sự trợ giúp nào. 
•Hợp tác với các bạn trong các hoạt động học tập. 
•Duy trì lịch trình hằng ngày để tham gia học tập đúng giờ (ví dụ: 
    bắt đầu từ 8 giờ sáng).
•Mặc đồng phục trong giờ học trực tuyến. 

Tham gia các hoạt động duy trì sức khoẻ các nhân như (vận động, 
các nhu cầu tình cảm – xã hội).

VAI TRÒ VÀ TRÁCH 
NHIỆM CỦA GIA ĐÌNH

•Trang bị laptop cho con.
•Duy trì các công cụ và công nghệ cần thiết cho việc học trực tuyến bao 
     gồm một thiết bị và nguồn Internet đáng tin cậy.
• Theo dõi thông tin liên lạc từ nhà trường và giáo viên của học sinh và    
      tham gia vào các cuộc khảo sát được gửi bởi Nhà trường.
• Cung cấp một môi trường hỗ trợ cho việc học tập của con.
• Củng cố các thói quen lành mạnh cho con.
• Giúp đỡ con trong quá trình học tập. 
• Khuyến khích con tham gia vào hoạt động thể chất và/hoặc tập thể dục.
• Theo dõi lượng thời gian con trực tuyến.
• Giữ cho con giao tiếp xã hội đồng thời nhận thức và bảo vệ quyền riêng 
     tư của con khi trực tuyến.
• Lưu tâm và chú ý đến tình trạng căng thẳng và sức khỏe của con.

VAI TRÒ VÀ 
TRÁCH NHIỆM 

CỦA GIÁO VIÊN
Giảng dạy, làm mẫu và cung cấp nội dung bài học một cách thật hấp dẫn để 
kích thích việc học của học sinh.
• Cung cấp phản hồi kịp thời để hỗ trợ việc học tập của học sinh.
• Theo dõi sự tiến bộ của học sinh và làm việc với cố vấn và hiệu trưởng để
      hỗ trợ học sinh.
• Liên lạc thường xuyên và khi cần thiết với hiệu trưởng, học sinh và phụ huynh.
• Cộng tác với các thành viên khác trong nhóm hoặc các bộ phận khác để  
      thiết kế bài học trải nghiệm trực tuyến cho học sinh.
• Luôn quan tâm đến học sinh và phát triển các hoạt động học tập phù hợp.
• Cung cấp phản hồi để cải thiện chính sách dạy và học trực tuyến tại EMASI.
• Chăm sóc sức khỏe cá nhân và học sinh.
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Chuyên cần trong học trực tuyến

Bài học trực tuyến

VAI TRÒ VÀ 
TRÁCH NHIỆM 

CỦA TRỢ GIẢNG

• Giảng dạy, làm mẫu và cung cấp nội dung bài học một cách thật 
      hấp dẫn để kích thích việc học của học sinh.
• Cung cấp phản hồi kịp thời để hỗ trợ việc học tập của học sinh.
• Theo dõi sự tiến bộ của học sinh đồng thời làm việc với cố vấn và 
      hiệu trưởng.
• Cộng tác với các thành viên khác trong nhóm hoặc các bộ phận 
      khác để thiết kế bài học trải nghiệm trực tuyến cho học sinh.
• Luôn quan tâm đến học sinh và phát triển các hoạt động học tập 
      phù hợp.
• Cung cấp phản hồi để cải thiện chính sách dạy và học trực tuyến 
      tại EMASI.
• Chăm sóc sức khỏe cá nhân và học sinh.

Giáo viên sẽ điểm danh học sinh hàng ngày. Học sinh sẽ được điểm danh có mặt khi: 
•Tham dự vào lớp học trực tuyến – bao gồm học cùng cả lớp và những tiết học
     theo nhóm.  
•Hoàn thành những bài tập và dự án được giao. 
•Giao tiếp với giáo viên và trợ giảng qua email khi cần hỗ trợ. 
•Học sinh phải mở camera trong suốt giờ học trừ khi có sự hướng dẫn
    khác của giáo viên. 

Giáo viên sẽ sử dụng Microsoft Teams để cung cấp các bài học trực tiếp theo Thời khoá biểu lớp và nhóm 
nhỏ. Những bài học này sẽ cho con bạn cơ hội kết nối với giáo viên và bạn bè, mô phỏng một số tương 
tác tương tự như giờ học tại lớp. 
Chia thành các nhóm nhỏ để thảo luận và hợp tác. 
Chia sẻ màn hình là một cách hiệu quả giúp giáo viên có thể giảng bài và học sinh có thể trình bày sự 
hiểu bài của mình. 
Học sinh cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft Teams với địa chỉ email và mật mã của trường để học 
trực tuyến. 
Mỗi ngày sẽ có 1 đoạn video hướng dẫn cụ thể cách chuẩn bị sẵn sàng cho các giờ học trong ngày.
Các hoạt động làm việc độc lập cho phép học sinh làm việc theo tốc độ của riêng mình với nhiều cách 
khác nhau để học sinh thể hiện khả năng học tập của mình.
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Chính sách an toàn và bảo vệ trẻ trong hoạt động 
học tập trực tuyến

Tham vấn học đường

Trường EMASI cam kết đảm bảo một môi trường học tập lành mạnh và an toàn cho tất cả học sinh và 
chúng tôi là đối tác tích cực trong việc hợp tác với gia đình để bảo vệ các em học sinh.

Chính sách dạy và học trực tuyến của EMASI xem xét các khía cạnh liên quan đến việc bảo vệ quyền 
riêng tư của trẻ em trên mạng. Các giáo viên phải hoàn thành khóa đào tạo chứng chỉ “Duy trì hoạt động 
trực tuyến an toàn cho các trường quốc tế” của Educare. Phụ huynh cũng sẽ được mời tham gia nhiều 
khóa đào tạo, hội thảo và thông tin về chủ đề an toàn cho trẻ em trên mạng.

Để phù hợp với các khuyến nghị của Liên minh Viễn thông Quốc tế, chính sách của chúng tôi về bảo vệ 
trẻ em trực tuyến bao gồm:
• Nâng cao nhận thức về các rủi ro trực tuyến
• Tạo cơ hội trực tuyến cho trẻ em và thanh thiếu niên
• Thúc đẩy các kỹ năng kỹ thuật số của cha mẹ
• Tăng cường sự tham gia của cha mẹ trong việc ngăn ngừa và ứng phó với các rủi ro trực tuyến cho 
trẻ em
• Chia sẻ thông tin về cách phòng ngừa và nhận dạng sớm, cũng như cách báo cáo và hỗ trợ các nạn 
nhân là trẻ em (Liên minh Viễn thông Quốc tế, 2020)

Thời gian cho các hoạt động thể chất để đảm bảo sức khỏe và thể chất sẽ được sắp xếp vào 
thời gian biểu hàng ngày.

Nhà trường tin tưởng rằng tất cả học sinh cần được lắng nghe và chia sẻ những trăn trở hoặc khó khăn 
trong quá trình học tập. Bộ phận Tham vấn học đường của trường chính là nơi đáng tin cậy và chuyên 
nghiệp, luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và hổ trợ học sinh. Các cố vấn của trường cũng sẽ chủ động 
theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh một cách chặt chẽ trong suốt quá trình học trực tuyến và sẽ sẵn 
sàng tư vấn trực tiếp cho từng trường hợp.

Ms. Trúc
Tham vấn tâm lý – EMASI Vạn Phúc
Email: truchtt@emasi.edu.vn 

Ms. Ngân
Tham vấn tâm lý – EMASI Nam Long
Email: nganntk@emasi.edu.vn
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Thư mục

Theo dõi thông tin liên lạc từ trường

Hỗ trợ và khuyến khích các con duy trì thói quen sinh hoạt 
điều độ hằng ngày bao gồm ngủ đủ giấc, tập thể dục, chế độ 
ăn uống dinh dưỡng và thời gian giải trí hợp lý.

Kiểm tra tài khoản Seesaw/Edmodo hằng tuần để cập nhật kế hoạch 
học tập. 

Hãy nhớ rằng “Thông minh là khả năng thích ứng với sự thay đổi” – Stephen Hawking

Giữ tinh thần lạc quan và vui chơi cùng con. Thông qua việc giáo dục, 
hãy tận hưởng khoảng thời này để gắn kết với con

Tham gia vào việc giáo dục con bằng cách đặt câu hỏi về các bài học, 
bài tập về nhà và các mục tiêu học tập của con. Trong trường hợp Phụ 
huynh có bất kỳ thắc mắc nào, xin đừng ngần ngại liên hệ với giáo viên 
để được hỗ trợ. 
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