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PHỤ LỤC 02: 

THUYẾT MINH MÔ HÌNH HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC THÔNG 

MINH 

 

Hạ tầng thiết bị và cơ sở vật chất: Gồm các thiết bị hạ tầng CNTT, phòng 

hội nghị truyền hình và đào tạo trực tuyến, trường học, phòng học thông minh, 

phòng bộ môn. 

Hệ thống phần mềm ứng dụng: Gồm các ứng dụng, phần mềm quản lý, tác 

nghiệp dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, học liệu số dùng chung. 

 

 

 

Mô hình các thành phần trong trường học thông minh 

 

Máy  tính giáo viên

Bảng tương tác

Hệ thống âm thanh

Phần mềm giảng dạy

Thiết bị tương tác 

của học sinh

Wifi

Máy chiếu cự ly gần
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1. Lớp giao tiếp: Gồm các Sản phẩm dịch vụ và công cụ để người dùng giao 

tiếp với hệ thống ứng dụng CNTT trong nhà trường, bao gồm: 

- Giao tiếp thông qua Cổng thông tin điện tử. 

- Giao tiếp thông qua các ứng dụng OTT 

- Giao tiếp thông qua thư điện tử. 

- Giao tiếp thông qua điện thoại. 

- Giao tiếp trực tiếp tại nhà trường. 

- Giao tiếp thông qua mạng xã hội và các công cụ trực tuyến khác. 

2. Lớp dịch vụ công trực tuyến: cung cấp các ứng dụng CNTT để người 

dùng có thể thực hiện các dịch vụ công với nhà trường qua mạng Internet, gồm: 

- Đối với phòng GD&ĐT: Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đối với các 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thực hiện; 

- Đối với các nhà trường: 

+ Dịch vụ phục vụ phụ huynh nhận thông tin (bằng hình thức điện tử) về quá 

trình học tập, rèn luyện học sinh trong nhà trường. 

+ Dịch vụ đăng ký nghỉ phép. 

+ Dịch vụ giúp phụ huynh đăng ký tuyển sinh đầu cấp. 

+ Dịch vụ giúp học sinh đăng ký tham gia các hoạt động ngoại khóa, các câu 

lạc bộ trong nhà trường. 

+ Dịch vụ chuyển trường. 

3. Lớp ứng dụng và cơ sở dữ liệu: cung cấp hệ thống phần mềm, ứng dụng 

CNTT trong các hoạt động quản lý điều hành, dạy và học trong nhà trường theo 03 

khối (khối phục vụ quản lý, điều hành; khối đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; 

Khối phục vụ liên thông, tích hợp). Các ứng dụng cụ thể có phụ lục 02. 

4. Lớp chia sẻ và tích hợp 

Lớp dịch vụ chia sẻ và tích hợp gồm các chuẩn thông tin, chuẩn giao tiếp kết 

nối và chia sẻ dữ liệu và các giải pháp kỹ thuật khác được sử dụng trong việc trao 

đổi dữ liệu điện tử giữa các hệ thống thông tin quản lý trong nội bộ nhà trường và 

kết nối liên thông với hệ thống thông tin quản lý của ngành GDĐT. 

Lớp chia sẻ bao gồm trục liên thông giáo dục, có kết nối với các trục liên 

thông khác trong khung kiến trúc chính phủ điện tử. 

5. Lớp hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực ứng dụng CNTT 

Lớp hạ tầng kỹ thuật bao gồm các trang thiết bị CNTT và hạ tầng kết nối 

mạng nhằm triển khai ứng dụng CNTT trong các hoạt động của nhà trường có hiệu 

quả, bao gồm: 
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- Kết nối internet tất cả các phòng làm việc, phòng học. 

- Sử dụng hệ thống wifi băng thông rộng phục vụ cho học tập và nghiên cứu. 

- Các thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT trong dạy học trên lớp học. 

- Các thiết bị CNTT phục vụ quản lý, điều hành. 

- Hệ thống camera giám sát. 

- Các thiết bị, giải pháp dạy học có tính tương tác cao. 

- Thuê dịch vụ internet, hệ thống lưu trữ ...  

- Phòng học ngoại ngữ, tin học và thi online, phục vụ học tập và đào tạo trực 

tuyến cho cả giáo viên và học sinh. 

- Phòng học STEM và Robotis. 

- Đầu tư hệ thống họp, hội nghị trực tuyến. 

6. Lớp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 

Lớp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin bao gồm các thiết bị, giải pháp kỹ thuật 

và dịch vụ CNTT về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin nhằm triển khai ứng dụng 

CNTT trong các hoạt động của nhà trường được diễn ra an toàn, hiệu quả. CB, GV, 

NV chịu trách nhiệm cá nhân về tính chính xác, chất lượng của dữ liệu dùng chung. 

Phân công Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và các tổ trưởng, tổ phó chuyên 

môn thường xuyên kiểm tra để đưa ra các quyết định phù hợp. 
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