UBND HUYỆN SƠN HÒA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:
/PGDĐT
V/v tập huấn sử dụng miễn phí hệ thống
học liệu điện tử thông minh

Sơn Hòa, ngày 13 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Các trƣờng phổ thông trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 286/SGDĐT ngày 13/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào
tạo Phú Yên về việc truy cập sử dụng miễn phí hệ thống học liệu điện tử thông
minh; Phòng Giáo dục và Đào tạo hƣớng dẫn triển khai tham gia tập huấn sử dụng
hệ thống do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện, cụ thể nhƣ sau:
1. Thành phần tham dự tập huấn
- Cán bộ quản lý các trƣờng phổ thông;
- Giáo viên dạy lớp 1, lớp 2 (Môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiện và Xã hội, tiếng
Anh (nếu có));
- Giáo viên giảng dạy lớp 6 (Môn Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Lịch sử
địa lý, tiếng Anh);
- Số lƣợng giáo viên tham gia tập huấn do nhà trƣờng quyết định; tuy nhiên
phải thực hiện nguyên tắc 5K.
2. Đăng ký tài khoản nhà trường: Các trƣờng phổ thông cử giáo viên, nhân
viên phụ trách Công nghệ thông tin: đăng ký tài khoản nhà trƣờng tại website
https://hoclieu.vn/auth/register/school-manager. Lƣu ý: trong bảng thông tin đăng
ký của website, tên đơn vị của các trƣờng học trên địa bàn chƣa đúng, Phòng đã liên
hệ điều chỉnh nhƣng chƣa đƣợc sửa đổi; trƣớc mắt, các đơn vị chọn tên đơn vị theo
tên đơn vị trƣớc khi sáp nhập (trƣờng TH&THCS thì chọn trƣờng THCS)
2. Tổ chức tập huấn: Tập huấn theo hình thức trực tuyến, gồm điểm cầu tại
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các điểm cầu tới từng trƣờng tham gia tập
huấn.
3. Thời gian và đường link kết nối
a) Thời gian diễn ra tập huấn: ngày 17/9/2021;
b) Đƣờng link tập huấn: Tập huấn trên hệ thống Zoom (đƣờng link và chƣơng
trình tập huấn có tại phần Phụ lục của Công văn này).

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trƣởng các trƣờng phổ thông triển
khai thực hiện. Mọi vƣớng mắc, các đơn vị liên hệ về Phòng Giáo dục và Đào tạo
(gặp Đ/c Bảo Thắng) để đƣợc hƣớng dẫn thêm./.
Nơi nhận :
- Nhƣ kính gửi;
- Lƣu VT, CM THCS.

TRƯỞNG PHÒNG

Hoàng Vũ Anh

PHỤ LỤC 1
CHƢƠNG TRÌNH
HỘI THẢO TẬP HUẤN, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HỆ THỐNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ THÔNG MINH
(dành cho Lớp 6 theo Chương trình GDPT 2018)
1. Nền tảng hỗ trợ quản lý lớp học, làm bài tập dành cho nhà quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh
tại website: hoclieu.vn.
2. Ứng dụng Lingo hỗ trợ luyện kiến thức cơ bản theo SGK Tiếng Anh.
3. Ngày 17 tháng 9 năm 2021 (Buổi Sáng – Thứ Sáu)
4. Đƣờng link:
https://zoom.us/j/98916536318?pwd=RHQ1Nkt3UDlHYyszYUErYTB5ZndQUT09
Meeting ID: 989 1653 6318
Passcode: 123456

Thời gian

Nội dung

08h00 ÷ 08h10

Đại diện Sở GD&ĐT, NXBGDVN phát biểu

08h10 ÷ 8h40

Giới thiệu tổng quan về các tính năng của:
Hệ thống học liệu điện tử thông minh và Ứng
dụng Lingo

Trình bày
Ban tổ chức
PGS.TS Trƣơng Anh Hoàng
ĐHCN, ĐHQGHN

Phần 1:
Hƣớng dẫn sử dụng Hệ thống học liệu điện tử thông minh tại website: hoclieu.vn
08h40 ÷ 8h55

08h55 ÷ 9h25

Hƣớng dẫn giáo viên lập tài khoản, khai thác
nội dung trên Hệ thống HLĐTTM
Hƣớng dẫn sử dụng Hệ thống HLĐTTM cho
quản lý trƣờng, quản lý lớp, giáo viên, học sinh.
Giáo viên khám phá Hệ thống, chức năng
quản lý lớp, xem báo cáo

09h25 ÷ 9h45

Hƣớng dẫn sử dụng các chức năng cho giáo viên:
tạo phòng học trực tuyến, khai thác báo cáo,
giao bài tập thêm

09h45 ÷ 10h00

Giải lao, hỗ trợ

10h00 ÷ 10h20

Hƣớng dẫn sử dụng Hệ thống HLĐTTM
cho Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT

ThS. Trần Thị Then

ThS. Trần Thị Then

ThS. Trần Thị Then

ThS. Trần Thị Then

Phần 2:
Hƣớng dẫn sử dụng Ứng dụng luyện kiến thức cơ bản môn tiếng Anh: Lingo
10h20 ÷ 10h35

Hƣớng dẫn sử dụng Ứng dụng Lingo

ThS. Trần Thị Then

(cho giáo viên môn Tiếng Anh)
10h35 ÷ 11h00
11h

Giải đáp, hỗ trợ

Ban tổ chức

Kết thúc

Ghi chú:
Mỗi giáo viên chuẩn bị máy tính để thực hành.
Xem trƣớc (video) hƣớng dẫn trên trang https://hoclieu.vn để tạo tài khoản giáo viên và
tìm hiểu các chức năng dành cho giáo viên.
3.
Các hiệu trƣởng hoặc cán bộ phụ trách CNTT: Khai báo thông tin trƣờng để tạo tài khoản
cấp trƣờng theo mẫu sau: https://by.com.vn/L7STv9
4.
Giáo viên Tiếng Anh có thể trải nghiệm trƣớc https://sachmem.vn và
https://lingo.sachmem.vn (có ứng dụng trên điện thoại/máy tính bảng ở QR dƣới đây).
1.
2.

PHỤ LỤC 2
CHƢƠNG TRÌNH
HỘI THẢO TẬP HUẤN, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HỆ THỐNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ THÔNG MINH
(dành cho các Lớp 1, Lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018)
1. Nền tảng hỗ trợ quản lý lớp học, làm bài tập dành cho nhà quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh
tại website: hoclieu.vn.
2. Ứng dụng Lingo hỗ trợ luyện kiến thức cơ bản theo SGK Tiếng Anh.
3. Ngày 17 tháng 9 năm 2021 (Buổi chiều – Thứ Sáu)
4. Đƣờng link:
https://zoom.us/j/98916536318?pwd=RHQ1Nkt3UDlHYyszYUErYTB5ZndQUT09
Meeting ID: 989 1653 6318
Passcode: 123456

Thời gian

Nội dung

14h00 ÷ 14h10

Đại diện Sở GD&ĐT, NXBGDVN phát biểu

14h10 ÷ 14h40

Giới thiệu tổng quan về các tính năng của:
Hệ thống học liệu điện tử thông minh và Ứng
dụng Lingo

Trình bày
Ban tổ chức
PGS.TS Trƣơng Anh Hoàng
ĐHCN, ĐHQGHN

Phần 1:
Hƣớng dẫn sử dụng Hệ thống học liệu điện tử thông minh tại website: hoclieu.vn
14h40 ÷ 14h55

14h55 ÷ 15h25

Hƣớng dẫn giáo viên lập tài khoản, khai thác
nội dung trên Hệ thống HLĐTTM
Hƣớng dẫn sử dụng Hệ thống HLĐTTM cho
quản lý trƣờng, quản lý lớp, giáo viên, học sinh.
Giáo viên khám phá Hệ thống, chức năng
quản lý lớp, xem báo cáo

15h25 ÷ 15h45

Hƣớng dẫn sử dụng các chức năng cho giáo viên:
tạo phòng học trực tuyến, khai thác báo cáo,
giao bài tập thêm

15h45 ÷ 16h00

Giải lao, hỗ trợ

16h00 ÷ 16h20

Hƣớng dẫn sử dụng Hệ thống HLĐTTM
cho Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT

ThS. Trần Thị Then

ThS. Trần Thị Then

ThS. Trần Thị Then

ThS. Trần Thị Then

Phần 2:
Hƣớng dẫn sử dụng Ứng dụng luyện kiến thức cơ bản môn tiếng Anh: Lingo
16h20 ÷ 16h35

Hƣớng dẫn sử dụng Ứng dụng Lingo

ThS. Trần Thị Then

(cho giáo viên môn Tiếng Anh)
16h35 ÷ 17h00
17h

Giải đáp, hỗ trợ

Ban tổ chức

Kết thúc

Ghi chú:
Mỗi giáo viên chuẩn bị máy tính để thực hành.
Xem trƣớc (video) hƣớng dẫn trên trang https://hoclieu.vn để tạo tài khoản giáo viên và
tìm hiểu các chức năng dành cho giáo viên.
7.
Các Hiệu trƣởng hoặc cán bộ phụ trách CNTT: Khai báo thông tin trƣờng để tạo tài khoản
cấp trƣờng theo mẫu sau: https://by.com.vn/L7STv9
8.
Giáo viên Tiếng Anh có thể trải nghiệm trƣớc https://sachmem.vn và
https://lingo.sachmem.vn (có ứng dụng trên điện thoại/máy tính bảng ở QR dƣới đây)
5.
6.

