
 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2021-2022 
______________________ 

 
Căn cứ Kế hoạch số 284/KH-TTGDNN-GDTX ngày 22/10/2021 của Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Tp Biên Hòa về việc kiểm tra giữa học 

kỳ I năm học 2021-2022; 

Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tại đơn vị Phòng QLĐT-KT ban hành Kế hoạch 

kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2021-2022 cho tất cả các lớp học chương trình trung học 

phổ thông (GDTX) khóa S3 như sau: 

I. Thời gian và hình thức tổ chức kiểm tra 

1. Thời gian: Tuần 9 hoặc tuần 10 theo PPCT (từ 15/11/2021 đến 28/11/2021). 

(Có Phụ lục 02 kèm theo) 

2. Hình thức tổ chức kiểm tra: Giáo viên bộ môn cho học viên kiểm tra tại lớp học 

như phụ lục 2 kèm theo, theo các phương án sau: 

a. Phương án 1: Nếu đến thời gian kiểm tra học viên được trở lại trường học trực 

tiếp, giáo viên cho học viên kiểm tra bình thường theo hình thức Môn Ngữ văn 100% tự 

luận, các môn còn lại: 70% TN, 30% tự luận theo ma trận và bảng đặc tả của trung tâm 

(có ma trận và đặc tả kèm theo). 

b. Phương án 2: Nếu đến thời gian kiểm tra học viên vẫn phải học trực tuyến thì 

giáo viên tổ chức kiểm tra trực tuyến theo hình thức Môn Ngữ văn 100% tự luận, các môn 

còn lại: 100% TN theo ma trận và bảng đặc tả của trung tâm. Lưu ý đối với các môn TN: 

+ Môn Toán: Đề gồm 50 câu TN, trong đó 35 câu nhận biết và thông hiểu theo ma 

trận; 15 câu vận dụng thấp và vận dụng cao (rơi vào kiến thức Tự luận trong ma trận). 

+ Các môn TN còn lại: Đề gồm 40 câu TN, trong đó 28 câu nhận biết và thông hiểu 

theo ma trận; 12 câu vận dụng thấp và vận dụng cao (rơi vào kiến thức Tự luận trong ma 

trận). 

c. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra trực tuyến 

- GV hướng dẫn cho HV làm bài thử trước khi cho làm bài kiểm tra giữa kỳ. Trong 

trường hợp HV có trục trặc về mặt kỹ thuật, HV có thể chụp hình báo cáo lại, tùy theo 

tình hình GV sẽ quyết định cho HV làm lại bài kiểm tra với đề khác và hình thức phù hợp. 

- Về cách thức tổ chức kiểm tra: GV làm theo hướng dẫn trong phụ lục 01, đối với 

các môn kiểm tra theo hình thức TN giáo viên tạo đề trên Azota, .. sao cho thuận tiện và 

phù hợp với đặc trưng bộ môn. 
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- Lưu ý: Kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, công bằng, khách quan, trung   

thực.  

II. Lưu trữ các minh chứng và nhập điểm kiểm tra giữa học kỳ I. 

- GV lưu trữ các minh chứng về bài kiểm tra giữa kỳ (nếu kiểm tra theo hình 

thức trực tuyến). 

- Giáo viên nhập điểm kiểm tra giữa kỳ I hạn cuối ngày 3/12/2021. 

III. Phân công ra đề kiểm tra, coi kiểm tra và chấm điểm. 

1. Ra đề kiểm tra: 

- Giáo viên bộ môn ra đề kiểm tra theo Ma trận và Bảng đặc tả của từng bộ môn theo 

hướng dẫn của TT GDNN-GDTX (đã gửi cho giáo viên). 

- Giáo viên bộ môn tạo đề kiểm tra trên Azota cho lớp mình phụ trách, thời gian làm bài 

theo lịch phụ lục 02 kèm theo kế hoạch. 

- Đảm bảo mỗi môn 2 đề kiểm tra. 

- Phân công giáo viên ra đề; Thực hiện theo phụ lục 02 kèm theo kế hoạch 

2. Coi kiểm tra: Thực hiện theo phụ lục 03 kèm theo kế hoạch 

3. Chấm kiểm tra: 

- GVBM ra đề và giao đề kiểm tra trên Azota hoặc MS Teams. 

- Chấm kiểm tra tự động. 

- Giáo viên bộ môn nhập điểm kiểm tra của học sinh lớp mình được phân công dạy. Thời 

gian nhập điểm trước ngày 03/12/2021. 

4. Một số nhiệm vụ khác: 

- GVCN thông báo cho học sinh, phụ huynh lịch kiểm tra giữa học kỳ I. Đôn đốc, nhắc 

nhở học sinh tham gia đầy đủ, đúng giờ. 

- GVBM tham gia tập huấn sử dụng Azota vào 14h00 thứ 7, ngày 06/11/2021 (trực 

tuyến trên Teams) và ra đề kiểm tra 15 phút trực tiếp trên Azota để thực hành sử dụng Azota 

cho học sinh của lớp mình phụ trách trong tuần học từ 08/11 đến 11/11. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2021-2022. Yêu cầu giáo viên 

nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- BGH (Để chỉ đạo); 

- Phòng QLĐT-KT, 

CTSV; 

- Bộ phận VH, GVBM; 

Lưu: BP VH, Lan 21b 

BỘ PHẬN VĂN HÓA 

 

(Đã ký) 

Nguyễn Viết Trường Long 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

Vũ Ngọc Thanh Hà 

 



Phụ lục 01 

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KIỂM TRA TRỰC TUYẾN TRÊN MS TEAMS 

(Kèm theo Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ 1 của Phòng QLĐT-KT) 

 

 

1. Chuẩn bị: 

- GV chuẩn bị đề kiểm tra trên MS Form hoặc Azota…, cài đặt thời gian làm bài và thời 

gian kết thúc. 

- Lưu ý, GV sẽ cộng thêm 5 - 10 phút để HV tải đề và nộp bài. 

2. Cách thức tổ chức 

- GV vào lớp, bật ghi video, điểm danh và yêu cầu HV bật camera để ghi hình ảnh HV đang 

làm bài kiểm tra. 

- Khi bắt đầu làm bài, GV yêu cầu HV thu nhỏ màn hình cuộc họp, bấm vào Bài kiểm tra đã 

được lên lịch trong kênh Chung hoặc đường link kiểm tra trên Azota GV gửi trong cuộc hội 

thoại của tiết dạy. 

- Đối với môn Văn thi tự luận, GV yêu cầu HV trình bày trên Giấy kiểm tra, ghi đầy đủ thông 

tin của HV, đánh số trang bài làm của mình. Để từng trang ngay ngắn, chụp theo đúng thứ tự 

và gửi đính kèm trên hệ thống để nộp bài. 

- Trong thời gian HV làm kiểm tra, GV sẽ chọn chia sẽ màn hình của mình để hệ thống ghi 

lại, trong đó có giao diện cuộc họp Teams và giao diện HV đang làm bài kiểm tra như sau: 

 
 

GV lưu ý bật ghi âm cuộc họp trong suốt quá trình HV làm bài kiểm tra để có minh 

chứng đầy đủ. 

 



Phụ lục 02 

THỜI GIAN VÀ GIÁO VIÊN RA ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI 

(Kèm theo Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ 1 của Phòng QLĐT-KT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ, ngày Tuần Môn TG làm bài Ra đề kiểm tra 

Thứ 5, 

18/11/2021 

Sáng Hóa 07h30-08h15 
K10: T.Minh 

K11: C.Cúc 

Sáng Văn 08h30-10h00 
K10: C.Thương + C.Thúy 

K11: C.Hương 

Thứ 6, 

19/11/2021 
Sáng 

Sinh 08h30-09h15 K10, K11: T.Lượng  

Sử 09h30-10h15 K10, K11: T.Tuấn 

Thứ 5, 

25/11/2021 
Sáng Toán 09h15-10h45 

K10: T.Trương + C.Yến 

K11: T.Hùng 

Thứ 6, 

26/11/2021 
Sáng 

Lý 07h30-08h15 
K10: T.Long 

K11: C.Hương 

Địa 08h30-09h15 
K10: C.Hằng + C.Trang 

K11: C.Linh 



Phụ lục 03 

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA GIỮA HK1 

(Kèm theo Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ 1 của Phòng QLĐT-KT) 

 

1. Lịch coi thi thứ 5, ngày 18/11/2021: 

Stt Môn kiểm tra Thời gian vào K.tra Thời gian làm bài Ghi chú 

1 Hóa 07h25 07h30-08h15  

2 Văn 08h25 08h30-10h00  

 

Stt Lớp Họ tên GV coi k.tra  Stt Lớp Họ tên GV coi k.tra 

1 10A1 T. Hùng  6 10A6 T. Tuấn 

2 10A2 C. Thương  7 10A7 C. Hương V 

3 10A3 T. Trương  8 10A8 C. Hương L 

4 10A4 C. Thúy  9 10A9 C. Trang 

5 10A5 T. Long  10 11A1-S3 C. Cúc 

 

2. Lịch coi thi thứ 6, ngày 19/11/2021: 

 

Stt Môn kiểm tra Thời gian vào K.tra Thời gian làm bài Ghi chú 

1 Sinh 08h25 08h30-09h15  

2 Sử 09h25 09h30-10h15  

 

Stt Lớp Họ tên GV coi k.tra  Stt Lớp Họ tên GV coi k.tra 

1 10A1 T. Hùng  6 10A6 T. Tuấn 

2 10A2 C. Thương  7 10A7 C. Hương V 

3 10A3 T. Minh  8 10A8 C. Cúc 

4 10A4 T. Lượng  9 10A9 T. Trương 

5 10A5 T. Long  10 11A1-S3 C. Linh 

 

3. Lịch coi thi thứ 5, ngày 25/11/2021, môn Toán, thời gian vào phòng thi 09h10, thời gian 

làm bài 09h15-10h45. 

 

Stt Lớp Họ tên GV coi k.tra  Stt Lớp Họ tên GV coi k.tra 

1 10A1 T. Hùng  6 10A6 T. Tuấn 

2 10A2 C. Thương  7 10A7 C. Hương V 

3 10A3 T. Trương  8 10A8 C. Hương L 

4 10A4 C. Thúy  9 10A9 C. Trang 

5 10A5 T. Long  10 11A1-S3 C. Cúc 

 

4. Lịch coi thi thứ 6, ngày 26/11/2021: 

 

Stt Môn kiểm tra Thời gian vào K.tra Thời gian làm bài Ghi chú 

1 Lý 07h25 07h30-08h15  

2 Địa 08h25 08h30-09h15  

  

Stt Lớp Họ tên GV coi k.tra  Stt Lớp Họ tên GV coi k.tra 

1 10A1 T. Hùng  6 10A6 T. Tuấn 

2 10A2 C. Thương  7 10A7 C. Hương V 

3 10A3 T. Minh  8 10A8 C. Cúc 

4 10A4 T. Lượng  9 10A9 T. Trương 

5 10A5 T. Long  10 11A1-S3 C. Linh 



 


