
1 

 

PHỤ LỤC 01: 

TIÊU CHÍ TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH, LỚP HỌC THÔNG MINH 

 

1. TIÊU CHÍ TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH: 

1. Tiêu chí 1: Kế hoạch chiến lược và chương trình dạy học thông minh: 

- Nhà trường phải có kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, trong đó, xác 

định mục tiêu chiến lược là xây dựng THTM. 

- Thực hiện lãnh đạo, quản lý bằng việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực 

hiện kế hoạch, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch, bổ sung và điều chỉnh kế 

hoạch cho khả thi, phù hợp. 

- Tự chủ trong xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục; 

Trong đó tập trung vào một số yêu cầu sau: 

+ Chương trình giáo dục mở. 

+ Chương trình giáo dục phải hướng đến phát triển năng lực và phù hợp với 

từng đối tượng HS. 

+ Chú trọng giáo dục STEM. 

+ Thực hiện dạy, học song ngữ. 

2. Tiêu chí 2: Công tác quản lý, điều hành:  

Quản lý hiệu quả dựa trên nền tảng ứng dụng CNTT&TT; Trao quyền và 

khuyến khích tự chủ; Hỗ trợ tích cực GV, HS, CMHS tiếp cận và sử dụng tối ưu 

các nguồn lực, công nghệ thông minh. Cụ thể là: 

- Quản lý, điều hành thông qua hệ thống website. 

- Sử dụng hiệu quả thư điện tử với tên miền riêng của Nhà trường, hệ thống 

email theo chức năng công việc nhiệm vụ (tổ nhóm, lớp, cá nhân, ...). 

- Khai thác hiệu quả thư viện điện tử dùng chung trong toàn trường, bao gồm: 

kho tài liệu, giáo án điện tử, bài giảng điện tử, học liệu, ...; hợp đồng liên kết với 

thư viện Quốc gia nhằm đa dạng hoá các chức năng của thư viện điện tử. 

- Ứng dụng các phần mềm: Quản lý thông tin đội ngũ; Quản lý quá trình học 

tập, rèn luyện của HS; Xếp thời khoá biểu; Quản lý tài chính, tài sản, thư 

viện, ...v.v. 

- Triển khai hệ thống quản lý hành chính điện tử (văn bản đi, văn bản đến, giao 

việc, kế hoạch, ...) liên thông với các cấp quản lý giáo dục. Sử dụng trục thông tin 

quốc gia. 

- Triển khai hệ thống điểm danh thông minh.  
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- Có hệ thống điều hành điện tử thông minh phục vụ quản lý, giám sát, phân 

tích các thông tin hoạt động của Nhà trường: Camera quan sát (ngoài cổng, các khu 

vực, trong phòng học hạn chế tiêu cực...v.v. 

- Số hoá các loại hồ sơ quản lý hành chính của nhà trường theo quy định tại 

Điều lệ nhà trường như sổ điểm, sổ liên lạc, học bạ, sổ đăng bộ, ... 

- Phát triển dịch vụ công trực tuyến cơ bản: Dịch vụ hệ thống Kho bạc Nhà 

nước; Phần mềm hỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội 2.0; Đăng ký tuyển sinh đầu cấp; 

CMHS nhận thông tin về quá trình học tập, rèn luyện của HS; CMHS đăng ký nghỉ 

học cho con; CB-GV-NV đăng ký nghỉ phép; HS đăng ký tham gia các hoạt động 

ngoại khoá, tham gia các câu lạc bộ trong Nhà trường, ...v.v. 

- Xây dựng nguồn dữ liệu dùng chung, bao gồm: Thông tin về Nhà trường, 

CB-GV-NV-HS-CMHS; thông tin về kết quả học tập và rèn luyện của HS; các 

nguồn dữ liệu học tập (bài giảng điện tử, ngân hàng đề kiểm tra, đề thi, tài liệu học 

tập, ...v.v); điểm danh HS hàng ngày. 

3. Tiêu chí 3: Giáo viên: 

Cam kết về chiến lược giảng dạy thông minh phù hợp với từng cá nhân 

người học; Ứng dụng đa dạng các phần mềm, các thiết bị công nghệ thông minh 

trong dạy học, giáo dục; Chú trọng phát triển năng lực CNTT&TT, năng lực tư vấn, 

hỗ trợ học tập thông minh. Cụ thể như sau: 

- 100% GV đạt trình độ chuẩn theo quy định, ứng dụng được CNTT vào 

giảng dạy có hiệu quả. Điều khiển tốt các thiết bị phòng học thông minh, đặt CNTT 

đóng vai trò quyết định trong hoạt động giảng dạy và học tập.  

- 100% GV có năng lực thiết kế bài giảng e-learning, đóng góp cho kho bài 

giảng dùng chung và thường xuyên áp dụng bài giảng e-learning trong dạy học, 

giáo dục. 

- 20% GV có năng lực dạy học song ngữ Việt - Anh và kỹ năng tổ chức dạy 

học STEM. 

- Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực HS; 

Ứng dụng hiệu quả các phần mềm phù hợp với đặc trưng bộ môn trong dạy học; Sử 

dụng thành thạo và khai thác hiệu quả các tính năng của bảng tương tác thông minh 

trong dạy học, giáo dục. Sử dụng thiết bị Công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm 

hỗ trợ dạy học, ứng dụng phần mềm mô phỏng, phần mềm hỗ trợ thực hành, phần 

mềm ảo trong dạy học. 

- Trang bị kỹ năng tìm kiếm và chia sẽ các nguồn dữ liệu dùng chung của 

ngành. 

- Phát triển năng lực tư vấn, hỗ trợ học tập thông minh cho HS. 

- Có cán bộ chuyên trách về CNTT trong nhà trường. 
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4. Tiêu chí 4: Học sinh 

Học tập tự định hướng phù hợp năng lực và đặc điểm của cá nhân người học; 

Tự tiếp cận với các tài liệu, tài nguyên học tập và tự học; Sử dụng các công nghệ đa 

phương tiện là bắt buộc để học tập;  

- Thích ứng và chủ động phát triển năng lực tự học. Áp dụng phương pháp 

học tập điện tử (e-learning), qua đó HS có thể tự học nâng cao kiến thức, nhận được 

sự trợ giúp của GV và bạn học trong quá trình học tập qua mạng Internet. 

- Có khả năng sử dụng các công nghệ đa phương tiện để phục vụ học tập. 

- Biết tìm kiếm các tài liệu, tài nguyên học tập từ nhiều nguồn khác nhau. 

5. Tiêu chí 5: Đánh giá và giám sát trường học: Đánh giá khách quan và 

toàn diện trên nền tảng công nghệ thông minh; Giám sát đa chiều, toàn diện, công 

khai. 

- Thực hiện kiểm tra chung toàn trường. Quản lý đề thi và chấm thi trắc 

nghiệm hoàn toàn bằng máy tính; tiến tới kiểm tra trực tuyến trên máy tính bảng. 

- GV đánh giá HS thông qua nhiều kênh thông tin, đa chiều, đa hình thức. 

- Giám sát trường học thông qua hệ thống camera quan sát. 

6. Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục: 

Đảm bảo về cơ sở hạ tầng cho hoạt động quản lý, dạy học, giáo dục; Trang bị 

và sử dụng các thiết bị công nghệ thông minh đa dạng, đồng bộ dựa trên nền tảng 

CNTT&TT, bao gồm: 

- Đảm bảo về cơ sở hạ tầng đồng bộ, đầy đủ các phòng làm việc, phòng học, 

phòng chức năng, phòng nghiên cứu khoa học, phòng thực hành thí nghiệm, sân 

chơi, bãi tập, khu tổ chức các hoạt động khối đông toàn trường, khu để xe ...vv. 

- Có ít nhất 30% số lớp học đạt tiêu chí là lớp học thông minh. 

- Có các phòng học bộ môn với các thiết bị hiện đại, thông minh (Phòng học 

tin học, ngoại ngữ và thi trực tuyến; phòng STEM và robotics; phòng thực hành Lý - 

Hoá - Sinh); có tiếp cận công nghệ thí nghiệm ảo, mô phỏng. 

- Hệ thống điện ba pha đảm bảo mọi hoạt động sử dụng thiết bị điện, điện tử 

trong nhà trường. 

- Hệ thống internet băng thông rộng (cáp quang FTTH) tốc độ đường truyền 

đảm bảo tốt, phủ sóng wifi toàn trường. 

- Hệ thống camera giám sát trường học. 

- Hệ thống cơ sở dữ liệu, tài nguyên học tập dùng chung phong phú, đa dạng. 

- Hệ thống các phần mềm chuyên dụng trong quản lý, trong dạy học và theo 

đặc thù công việc. 
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- Trang bị đầy đủ các thiết bị CNTT-TT đảm bảo ứng dụng CNTT-TT trong 

điều hành, quản lý; dạy học, Giáo dục; giám sát trường học; kiểm tra, đánh giá. 

II. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ LỚP HỌC THÔNG MINH: 

1. Tiêu chí 01: Thiết bị phục vụ dạy và học: Lớp học có các thiết bị CNTT, 

điện tử phục vụ công tác giảng dạy và học tập như: bục giảng thông minh, thiết bị 

điều khiển lớp học bao gồm âm thanh, ánh sáng, máy chiếu vật thể, máy tính, máy 

tính bảng; bảng tương tác thông minh hoặc màn hình LCD; Có hệ thống giám sát an 

toàn, an ninh lớp học. 

2. Tiêu chí 02: Kết nối Internet: Lớp học phải có kết nối internet băng thông 

rộng, có tốc độ đường truyền đảm bảo tốt, thời gian kết nối liên tục đạt 99,9% và có 

sóng Internet không dây kết nối các thiết bị dạy và học.  

3. Tiêu chí 03: Ứng dụng CNTT trong quản lý lớp học: Trang bị hệ thống 

phần mềm quản lý học tập phục vụ cho hoạt động tương tác giữa GV với HS, giữa 

HS với HS; Có ứng dụng quản lý bài giảng điện tử tương tác phục vụ các hoạt động 

học tập tích cực của HS; Có ứng dụng CNTT trong quản lý, đánh giá, xếp loại HS, 

thống kê, báo cáo HS; Có triển khai giải pháp thư viện số tập trung lưu trữ sách điện 

tử, bài giảng điện tử; Có ứng dụng ngân hàng câu hỏi vào công tác kiểm tra đánh giá, 

Có triển khai giải pháp kiểm tra đánh giá trực tuyến. 

4. Tiêu chí 04: Ứng dụng CNTT phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học 

Có triển khai giải pháp học tập trực tuyến; Có nguồn tài nguyên bài giảng cho 

GV tự nghiên cứu và cho HS tự học; Có áp dụng các bài giảng điện tử, tương tác 

giảng dạy trực quan cho HS. 
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