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a) Sử dụng các phần mềm dạy học, kiểm tra, đánh giá người học theo
hướng dẫn của cơ sở giáo dục. Quyết định lựa chọn phương pháp và học liệu
phù hợp, đảm bảo yêu cầu chất lượng, an ninh, an toàn khi đưa vào các hoạt
động dạy học.
b) Thông tin đầy đủ, kịp thời đến người học và gia đình người học về lịch
học trực tuyến, chuẩn bị các phương tiện, thiết bị để tham gia lớp học trực tuyến
do nhà giáo phụ trách.
c) Phối hợp với gia đình người học hướng dẫn người học cách tham gia học
trực tuyến, cách sử dụng các tính năng sẵn có của phần mềm để học và tương tác
trong lớp học; thông báo tài khoản, kiểm tra việc đăng ký và xác thực tài khoản
của người học trên hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến; kiểm soát sự tham gia
và đánh giá chất lượng học tập của người học đúng quy định. Quy định cụ thể tên
hiển thị trên lớp học trực tuyến đối với từng người học để đảm bảo việc quản lý
người học.
d) Chịu trách nhiệm về nội dung bài giảng và các thông tin đưa lên lớp
học trực tuyến; quản lý các tài khoản sử dụng của người học và kiểm tra, kiểm
soát người học trong việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh và an toàn
trong lớp học trực tuyến do nhà giáo phụ trách.
đ) Sử dụng mật khẩu lớp học trực tuyến đủ mạnh theo khuyến cáo và áp
dụng các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho lớp học trực tuyến. Kịp thời
báo cáo Thủ trưởng cơ sở giáo dục khi phát hiện tình huống mất an ninh, an toàn
trong dạy và học theo hình thức trực tuyến để có biện pháp xử lý.
e) Nhà giáo làm công tác chủ nhiệm lớp/cố vấn học tập có trách nhiệm
phối hợp với nhà giáo phụ trách môn học theo dõi, đánh giá quá trình học tập
trực tuyến của người học, tổng hợp tình hình hình và báo cáo lãnh đạo cơ sở
giáo dục.
3. Đối với người học
a) Trước khi vào học, người học đọc kỹ nội dung tài liệu và các học liệu
khác mà nhà giáo đã chuẩn bị cho buổi học.
b) Chuẩn bị đầy đủ thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, tài liệu, sách vở,
và dụng cụ phục vụ học tập theo hướng dẫn của giáo viên. Đăng nhập tài khoản
vào lớp học trước thời gian học ít nhất 10 phút. Người học phải dùng tên thật,
ghi số thứ tự và các thông tin khác trong danh sách lớp theo theo yêu cầu của
nhà giáo để thuận tiện trong việc theo dõi, kiểm soát lớp.
c) Nghiêm túc, tích cực, chủ động tương tác và thực hiện các yêu cầu,
thao tác kỹ thuật của lớp học trực tuyến theo sự chỉ dẫn của giáo viên phụ trách
lớp học.
d) Tuyệt đối không bình luận, đưa những thông tin có nội dung không liên
quan đến bài học trên cửa sổ phần mềm hay các hành vi khác làm gián đoạn việc
dạy của nhà giáo và ảnh hưởng tới lớp học.
đ) Thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ sở giáo dục và nhà giáo về
thời gian, không gian, trang phục, ứng xử văn hóa khi tham gia lớp học trực
tuyến.

