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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 08 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Công văn số 230/HEID-KD ngày 31/8/2021 của Công ty Cổ phần Đầu
tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt
Nam) về việc truy cập sử dụng miễn phí Hệ thống học liệu điện tử thông minh tại
website: hoclieu.vn năm học 2021 - 2022 và nhiệm vụ năm học của giáo dục tiểu học
và giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn với các nội dung cụ
thể như sau:
1. Nội dung
- Giới thiệu hệ thống học liệu điện tử thông minh tại website: hoclieu.vn (Phụ
lục 1 - gửi kèm).
- Hướng dẫn sử dụng Hệ thống học liệu điện tử thông minh tại website:
hoclieu.vn và Ứng dụng luyện kiến thức cơ bản môn Tiếng Anh: Lingo.
2. Hình thức tổ chức
Tập huấn trực tuyến qua nền tảng Zoom.
3. Đối tượng tham gia tập huấn
Cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang thực hiện Chương trình GDPT 2018,
cụ thể:
- Lớp 1, lớp 2: các môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Tiếng Anh.
- Lớp 6: các môn Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh
học), Lịch sử địa lí (Lịch sử, Địa lí), Tiếng Anh.
4. Thời gian, địa điểm tập huấn
- Thời gian: Chủ nhật, ngày 12/9/2021.
+ Buổi sáng: Bắt đầu lúc 8h00’ (dành cho cán bộ quản lí, giáo viên dạy lớp 6
của các trường trung học cơ sở, các trường có lớp trung học cơ sở).
+ Buổi chiều: Bắt đầu lúc 14h00’ (dành cho cán bộ quản lí, giáo viên
dạy lớp 1, lớp 2 các trường tiểu học, các trường có lớp tiểu học).
- Địa điểm: Điểm cầu chính do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo
dục Hà Nội phụ trách. Mỗi cán bộ quản lí và giáo viên được bố trí 01 điểm cầu tại
nhà (đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của
Chính phủ); bố trí 01 điểm cầu tập trung tại trường (đối với các địa phương không
phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ).
3. Chuẩn bị

- Các đơn vị lập danh sách các trường (đối với đơn vị không thực hiện giãn
cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ); danh sách cán bộ quản lí, giáo viên (đối với
đơn vị đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ) gửi về Phòng
GDTH theo địa chỉ email: diepnt.gdth@thanhhoa.edu.vn; Phòng GDTrH theo địa
chỉ email: namtt.gdtrh@thanhhoa.edu.vn (Phụ lục 2, 3 - gửi kèm), trước 17h00’ ngày
10/9/2021.
- Các nhà trường không thực hiện giãn cách chủ động địa điểm tổ chức tập
huấn và triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ, đúng thành phần. Mỗi trường cử
01 giáo viên làm đầu mối công nghệ thông tin phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư
và Phát triển Giáo dục Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Tuấn, điện thoại 0915868411
để được hỗ trợ triển khai. Lập kế hoạch chi tiết phù hợp với điều kiện giãn cách an
toàn phòng chống dịch COVID-19; cán bộ quản lí, giáo viên đang thực hiện giãn
cách theo Chỉ thị 16, tham gia theo hình thức cá nhân, chuẩn bị máy tính đảm bảo
đường truyền ổn định để tiếp thu đầy đủ nội dung tập huấn.
- Mỗi cán bộ quản lí, giáo viên chuẩn bị máy tính để thực hành. Cán bộ quản lí
sử dụng tài khoản cấp trường (đăng ký theo mẫu: https://by.com.vn/L7STv9) để thực
hành trên hệ thống học liệu. Giáo viên xem trước video hướng dẫn trên trang
https://hoclieu.vn để tạo tài khoản, tìm hiểu các chức năng dành cho giáo viên và thực
hành trên hệ thống học liệu. Giáo viên Tiếng Anh có thể trải nghiệm trước tại địa chỉ
https://sachmem.vn và https://lingo.sachmem.vn.
Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị liên hệ với
ông Trịnh Trọng Nam - Phó TP Giáo dục Trung học, điện thoại: 0904625757; bà
Nguyễn Thị Diệp - Chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học, điện thoại: 0918660365
để được hỗ trợ giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó GĐ;
- Lưu: VT, GDTH, GDTrH.
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Tạ Hồng Lựu

Phụ lục 1
KHÁI QUÁT HỆ THỐNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ THÔNG MINH

(Kèm theo Công văn số

/SGDĐT-GDTH, ngày

/9/2021 của Sở GDĐT)

1. Đặc điểm
Là hệ thống học liệu số, tương tác trực quan với nội dung được xây dựng
theo định hướng phát triển năng lực do các tác giả sách giáo khoa, các chuyên gia
giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (CTGDPT
2018) thiết kế và thực hiện dựa trên các yêu cầu cần đạt và năng lực cốt lõi của
CTGDPT 2018. Hệ thống hướng tới cá nhân hóa người học, nâng cao khả năng
tự học. Hệ thống luôn được cập nhật thêm nội dung, nâng cấp thêm tính năng,
hình thức, môn học… để đáp ứng ngày càng tốt hơn cho người dùng.
2. Đối tượng sử dụng
Cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên, học sinh đang dạy và học theo
CTGDPT 2018. Cụ thể:
- Lớp 1, lớp 2: các môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Tiếng Anh.
- Lớp 6: các môn Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh
học), Lịch sử địa lí (Lịch sử, Địa lí), Tiếng Anh.
3. Phương tiện sử dụng
Đa dạng, thuận tiện (điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, máy
tính để bàn, tivi thông minh…). Người dùng chỉ cần đăng nhập website:
hoclieu.vn tạo tài khoản và đăng nhập là sử dụng được.
4. Các tiện ích chính của Hệ thống học liệu điện tử thông minh
- Đối với các cơ quan quản lí, các nhà trường: Thông qua Hệ thống học
liệu điện tử thông minh, các nhà quản lí có thể quản lí hoạt động học tập của đơn
vị mình phụ trách. Trên cơ sở phân tích, thống kê tự động của hệ thống, có thể
đánh giá nhanh mức độ đạt được của từng đơn vị, từng đối tượng học sinh, từ đó
có thể điều chỉnh định hướng dạy học cho từng phòng giáo dục và đào tạo, từng
trường, từng lớp hoặc nhóm học sinh.
- Đối với giáo viên: Sử dụng Hệ thống học liệu điện tử thông minh như
một nền tảng dạy học trực tuyến tương tác qua các nhóm tính năng; tạo lớp học
trực tuyến và sử dụng hệ thống như một kênh liên lạc toàn diện với học sinh; giao
bài tập có sẵn trên hệ thống hoặc các bài tập do các thầy/cô tự biên soạn cho
học sinh; sử dụng dữ liệu thống kê, báo cáo tự động của hệ thống để đánh giá
nhanh năng lực đạt được của từng học sinh từ đó có những phương án bồi dưỡng
kiến thức phù hợp.
- Đối với học sinh: Hệ thống sẽ hỗ trợ học sinh làm các bài tập và tương
tác trực quan, sinh động. Thông qua kết quả thực hiện, nếu học sinh làm đúng
hệ thống sẽ phân tích lịch sử làm bài để đưa ra các bài tập mức độ cao hơn, nếu
học sinh làm không đúng hệ thống sẽ đưa ra giải thích và gợi ý kiến thức để học
sinh (giáo viên, phụ huynh) biết được những kiến thức cần củng cố, đồng thời

đưa ra bài tập tương tự để học sinh rèn luyện. Phương thức này giúp học sinh
thực hiện các bài tập theo khả năng của cá nhân, nắm chắc kiến thức, kĩ năng,
kích thích khả năng tự học của mỗi cá nhân.
- Đối với phụ huynh học sinh: Bằng cơ chế đăng nhập tương tự cách thức
đăng nhập của học sinh, phụ huynh có thể nắm bắt được sự tiến bộ của con theo
thời gian, đồng hành với quá trình học tập của con, phối hợp thông tin hai chiều
với giáo viên. Chỉ cần dành từ 10 - 15 phút mỗi ngày đồng hành cùng con trên
Hệ thống học liệu điện tử thông minh, phụ huynh sẽ giúp các con hoàn toàn tự
tin đáp ứng tốt các yêu cầu cần đạt theo CTGDPT 2018.
Các trường tiểu học, các trường có lớp tiểu học, các trường trung học cơ sở,
các trường có lớp trung học cơ sở giới thiệu Hệ thống học liệu điện tử thông minh
tại website: hoclieu.vn đến tất cả các học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 6 và phụ huynh
học sinh của trường. Để cấp tài khoản sử dụng hệ thống cho học sinh và thực hiện
các chức năng quản lí trên hệ thống, hiệu trưởng hoặc cán bộ phụ trách CNTT của
các trường phải khai báo thông tin, tạo tài khoản cấp trường theo mẫu:
https://by.com.vn/L7STv9.

