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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         TRUNG TÂM GDQPAN    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
            

                                      

TRÍCH NỘI DUNG 

TRIỂN KHAI LỚP HỌC ONLINE GDQPAN  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – K21  
 

Căn cứ kế hoạch số 08/KH-TTGDQPAN ngày 17 tháng 01 năm 2022 của 

Giám đốc Trung tâm GDQPAN trường Đại học TDTT Đà Nẵng về việc triển khai kế 

hoạch giảng dạy trực tuyến môn học GDQPAN cho sinh viên trường Đại học sư 

phạm - Đại học Đà Nẵng học kỳ II năm học 2021-2022; 

Để giúp sinh viên nắm bắt tốt kế hoạch học, Trung tâm GDQPAN hướng dẫn 

các nội dung triển khai như sau: 

1. Tổ chức giảng dạy 

Khóa học có 1.210 SV, được chia thành 2 khối A và B (gồm 14 đại đội) để tổ 

chức giảng dạy và học tập. 

Khối A gồm các đại đội 1 đến đại đội 7 (ký hiều từ C1 đến C7) 

Từ 28/2 đến 12/3 SV học thực hành tại 2 cơ sở : 

 Đại đội C1, C2 học tại trường Đại học TDTT Đà Nẵng, Số 44 đường Dũng Sĩ 

Thanh Khên, quận Thanh Khê (tượng mẹ Nhu đi theo hướng ra biển 500m) 

Từ đại đội C3 đến C7 học tại Trung tâm GDQPAN, số 122 đường Hoàng Minh 

Thảo, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu ( gần Đại học Duy Tân cơ sở mới). 

Từ 14/3 đến 26/3 SV học online lý thuyết (không tập trung) 

Khối B gồm các đại đội 8 đến đại đội 14 (ký hiều từ C8 đến C14) 

Từ 28/2 đến 12/3 SV học online lý thuyết (không tập trung) 

Từ 14/3 đến 26/3 SV học thực hành tại 2 cơ sở : 

 Đại đội C8, C9 học tại trường Đại học TDTT Đà Nẵng, Số 44 đường Dũng Sĩ 

Thanh Khê, quận Thanh Khê (tượng mẹ Nhu đi theo hướng ra biển 500m) 

Từ đại đội C10 đến C14 học tại Trung tâm GDQPAN, số 122 đường Hoàng 

Minh Thảo, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu ( gần Đại học Duy Tân cơ sở mới). 

2. Kế hoạch:  

* Tập trung đầu đợt. 

Sinh viên sẽ tập trung tại địa điểm học thực hành vào lúc 7h00 ngày đầu của kế 

hoạch học thực hành. SV không được về thăm nhà cuối tuần ( đề phòng dịch bệnh). 
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Sinh viên tự túc phương tiện đến và về sau khi kết thúc khóa học ( SV không 

mang theo xe máy, và các phương tiện giao thông khác vì Trung tâm không có chổ 

trông giữ). 

Không mang theo valy quá to, quá nhiều túi xách ảnh hưởng đến chổ ở, sinh 

hoạt.  

* Thời gian học: 

Học các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7, ngày học 2 buổi/ngày 

Buổi sáng: từ 7h00 đến 10h30; Buổi chiều: 13h30 đến 16h45 

* Phần mềm giảng dạy lý thuyết:  

Trung tâm sử dụng phần mềm ZOOM để tổ chức giảng dạy và học tập. Sinh 

viên tải phần mềm ZOOM về máy điện thoại hoặc máy tính để tham gia học. (các em 

vào Google xem hướng dẫn tải và cải đặt ZOOM trên điện thoại và máy tính). 

Vào lúc 15h00 ngày 27/2 và 13/3 SV đăng nhập địa chỉ ID và mật khẩu để thử 

thử máy online. 

* Giải đáp  

Thầy Dương Quang Trường, Phó Khoa Chính trị, ĐT 0974 863 326; 0866 118 987. 

Thầy Trương Thái, trưởng phòng Đào tạo, ĐT 0914 039 036. 

* Bố trí học online 

KHỐI A, học lý thuyết từ 14/3 – 26/3/2022  

TT   LỚP HỌC Máy học Địa chỉ ID đăng nhập Mật khẩu 

1 Lớp C1+ C2 Máy 1  957 644 7804 123456 

2 Lớp C+C4  Máy 2 338 484 0979 123456 

3 Lớp C5+C6 Máy 3 868 027 1533 123456 

4 Lớp C7 Máy 4 6667012660 123456 

     

KHỐI B, học lý thuyết từ 28/2 – 12/3/2022 

1 Lớp C8+ C9 Máy 1  957 644 7804 123456 

2 Lớp C10+C11  Máy 2 338 484 0979 123456 

3 Lớp C12+C13 Máy 3 868 027 1533 123456 

4 Lớp C14 Máy 4 6667012660 123456 
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V. Một số yêu cầu chung khi tham gia học. 

1.Thời gian đăng nhập vào lớp học chậm nhất là trước thời gian học 20 phút 

(Các em ghi đầy, chính xác các mục ở phần đăng nhập) 

2. Đúng giờ vào học, GV sẽ khóa phòng Zoom và ko chấp nhận đăng nhập. 

3. Mỗi buổi học, Sinh viên tự điểm danh theo mẫu của giáo viên gửi thông qua 

đường Link (hoặc giáo viên điểm danh trực tiếp). 

Nếu điểm danh thông qua đường Link: Sinh viên mở mục CHÁT trên màn 

hình Zoom để kích vào đường Link điểm danh tự động. Yêu cầu các em điền đầy đủ 

thông tin đã được tạo sẵn, gồm: Số thứ tự trong danh sách lớp; Họ và tên; ngày 

tháng năm sinh, đại đội, tiểu đội. 

4. Quá trình học các em giữ trật tự, nghiêm túc, ra vào phòng học đúng giờ. 

5. Phát biểu ý kiến đúng nội dung học, thái độ lịch sự, tôn trọng giáo viên.  

6. Tham gia học tập, kiểm tra đầy đủ mới được dự thi học phần. 

7. Làm bài, nộp bài đầy đủ theo kế hoạch thi và hướng dẫn của GV. 

Lưu ý: Các em nhập đúng mã ID để vào đúng lớp học và điểm danh, tránh 

nhầm lớp. 

TRUNG TÂM GDQPAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


