
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO 
DỤC PHỔ THÔNG 
DỰA TRÊN ĐÀO TẠO NĂNG LỰC. 
(COMPETENCY – BASED LEARNING) 

HÀ THÂN - TGĐ 



Mục tiêu của chuyển đổi số trong GDPT.  

Xây dựng nền tảng học liệu số và trải 

nghiệm giáo dục thông minh.  
 

• Hỗ trợ học trực tuyến, học nhóm và học theo 

đề án tạo ra Năng lực. 

• Dạy và Học dễ dàng mọi lúc, mọi nơi trên mọi 

thiết bị. 

• Hệ sinh thái giáo dục đáp ứng các mục tiêu: 

 - Unesco: Học để biết, học để làm, học 

để chung sống, học để thành Người. 

 - Nuôi dưỡng năng lực 4Cs: Critical 

Thinking, Creation, Collaboration, 

Communication. 

• Không chỉ Thầy giáo, học sinh cũng có thể 

đóng góp kiến thức và cách giải quyết vấn đề. 

 



Phương pháp Dạy và Học.  

Nghe giảng 

(Lecture)  

5% 

Đọc 

(Reading)  

Nghe nhìn 

(Audio Visual)  

Tiếp thu 5% hay 90%?  

Làm thí nghiệm 

trước mắt học 

sinh 

(Demonstration)  

Thảo luận 

nhóm 

(Discussion 

group)  

Làm bài ở 

nhà, ghi lại, 

viết lại 

(Practice by 

doing) 

Dạy lại cho 

người khác 

(Teach others/ 

immediate 
use of learning)  

10% 

20% 

30% 

50% 

70% 

90% 



Tạo học liệu số 

(SureBoard) 

LXP – Nền tảng trải 

nghiệm học tập 

(SureLRN) 

• Hoạch định. 

• TKB. 

• Lên lớp. 

• Đánh giá. 

• Nhóm học tập. 

• Thông báo. 

Cộng tác trực tuyến 

(SureMEET) 

• Học. 

• Họp. 

• Webminar. 

Toàn cảnh Giáo Dục thông minh. 

Lớp học thông minh 

• Bảng tương tác. 

• Camera. 

• Phần mềm quản lý 

lớp học. 

Thầy 

giáo 

Học sinh 

Kho Dữ liệu Giáo dục 

TT Điều hành Giáo Dục thông minh. 

Nhà Quản lý 

giáo dục 

Phụ huynh 

Anytime – Anywhere – On any devices  



Tự động hoá quá trình Dạy và Học 

      HOẠCH ĐỊNH. 

 Lập Kế hoạch giảng dạy. 

 Kế hoạch lên lớp. 

 Thời Khoá Biểu. 

      DẠY & HỌC. 

 Giảng bài trên lớp. 

 Đánh giá, cho điểm. 

 Cho bài ôn tập. 

      HOẠT ĐỘNG Ở NHÀ VÀ NGOẠI KHOÁ. 

 Tự học hoặc học nhóm ngoài nhà trường. 

 Làm bài tập ở nhà có GV giúp từ xa. 

      CỘNG TÁC CỘNG ĐỒNG. 

 Người Dạy – Người Học. 

 Người Dạy – Người Dạy. 

 … 

 

Mọi lúc – Mọi nơi – Trên mọi thiết bị  
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Xây dựng và quản lý học liệu số(HLS). 

 
 HLS được tổ chức theo chương trình GDPT quốc gia.  

 Nội dung HLS hỗ trợ: 

 - HTML5 & SCORM.  

 - Các files mô phỏng có tương tác. 

 - Hỗ trợ định dạng thông dụng: mpeg 3, 4; jpeg… 

 - Audio, video, ảnh, MS Office, PDF. 

 Các nội dung HLS khác: 

 - Bài giảng điện tử tương tác. 

 - Bài tập và Ngân hàng đề thi. 

 - Sách giáo trình e-book dạng pdf tương tác. 

 - Sách tham khảo. 

 - Tích hợp Thư viện điện tử. 

 Công cụ xây dựng chương trình (program) và khoá học. 

 Công cụ đánh giá và phản hồi về HLS. 



Phân tích dữ liệu giáo dục – cấp Tỉnh, thành phố. 



Học tập mọi lúc, mọi nơi trên nền tảng đám mây. 

 Đăng ký. 

 Mỗi Trường học có trang Web riêng (URL - e.g.: xyz.surelrn.vn) 

 Trường có toàn quyền trên dữ liệu riêng của mình. 

 Chi phí thuê rất thấp.  

 Học liệu số có thể chia sẻ trong cộng đồng sinh thái. 
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Tổ chức lớp học thông minh.  

1 

Kết nối Wi-fi/ 

Bộ nhớ 

Bảng tương tác 

Đối với Thầy giáo 

Cải tiến trải nghiệm giảng dạy 

2 Thiết bị di động của 

Thầy & Trò.  

Phần mềm 

Quản lý lớp học 
4 
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Tủ  

cấp điện 

• LXP. 

• Học liệu số. 

• Học trực tuyến. 

Đối với Học sinh 

Cải tiến trải nghiệm học tập 



Triển khai. 

Tỉnh biên giới và miền núi LÀO CAI. 

 
• 37 trường THPT, 519 lớp. 

• 19,705 học sinh and 1,370 giáo viên. 

• Từ 15/2 – 15/6, 2020: 

 - 108,826 học liệu đã được đưa lên. 

 - 33,961 giờ học trực tuyến. 

• Mọi hoạt động dạy và học triển khai trên đám mây.  

• Mọi hoạt động kiểm tra, đánh giá đều trực tuyến. 

• Thầy Cô giáo, học sinh có thể làm việc tại nhà trên 

các máy PC, tablets, smartphone có kết nối Internet 

Internet. 

• Mỗi ngày, bài học và bài kiểm tra nạp lên hệ thống 

khoảng 2.5GB. 

• Các báo cáo gần thời gian thực báo cáo cho quản lý 

giáo dục địa phương.  



SẢN PHẨM HỮU ÍCH 
 
CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG 
 
LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP 

Profitable products 

Pioneer Technology 

Professional process 

23 Nguyễn Thị Huỳnh, F.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM 

(+84.28) 3842.3333 

lacviet@lacviet.com.vn 

www.lacviet.vn  
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