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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHO HỌC LIỆU SỐ  

(DÀNH CHO GIÁO VIÊN) 

 

Bản hướng dẫn này dành cho đối tượng giáo viên muốn vào Kho học liệu số 

ngành giáo dục để đóng góp, đăng tải học liệu và khai thác sử dụng học liệu số. 

Các chức năng của hệ thống dành cho giáo viên: 

- Đăng tải, đóng góp học liệu. 

- Tìm kiếm, xem nội dung học liệu. 

- Đánh giá và bình luận về nội dung của học liệu. 

Các thầy/cô truy cập đường link igiaoduc.vn để xem nội dung kho học liệu: 

 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/igiaoduc.vn
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Trên hệ thống hiển thị các học liệu được sắp xếp theo các loại học liệu, khối lớp, 

bộ môn và nội dung. 

Sau đây là HDSD từng chức năng của Hệ thống dành cho đối tượng Giáo viên: 

 

1. Chức năng Đăng tải học liệu 

Thầy/cô nhấn nút Gửi học liệu số để bắt đầu đăng tải học liệu 

 

Để đăng tải học liệu thầy/cô cần đăng nhập vào hệ thống. 

Tài khoản đăng nhập và mật khẩu của thầy cô được nhà trường cấp (nhà trường 

lấy tài khoản và mật khẩu giáo viên qua CSDL ngành, hướng dẫn nằm trong HDSD 

hệ thống kho học liệu số cho cấp Trường). 

Lần đăng nhập đầu tiên, hệ thống sẽ yêu cầu bổ sung thông tin và đổi mật khẩu. 
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Sau khi đăng nhập vào hệ thống, trang Gửi học liệu số sẽ hiện thị phần điền 

thông tin học liệu  

  

Lưu ý: Những mục có đánh dấu (*) là những mục bắt buộc điền. 
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Các thầy cô nhấn nút Chọn/Thêm file bài giảng để chọn bài giảng/học liệu từ máy 

tính cá nhân 

 

Hệ thống hỗ trợ đăng tải các dạng học liệu: 

 - Bài giảng elearning 

 - Bài giảng trên truyền hình 

 - Học liệu, tài liệu dạng trình chiếu (slide) 

 - Học liệu, tài liệu dạng văn bản 

 - Hình ảnh, âm thanh, video… minh họa 

Sau khi điền thông tin và tải file học liệu lên, nhấn chọn vào xác minh Tôi không 

phải người máy rồi nhấn nút Gửi học liệu số để gửi học liệu lên hệ thống. 
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Học liệu sau khi được gửi lên sẽ được Hệ thống tiếp nhận để chờ kiểm duyệt nội 

dung. Những bài giảng/học liệu phù hợp về nội dung, hình thức sau khi được kiểm 

duyệt sẽ được công khai trên Kho học liệu số. 

2. Tìm kiếm học liệu 

Thầy/cô tìm kiếm học liệu mình quan tâm theo 2 cách: 

Cách 1: Tìm kiếm học liệu qua cây thư mục Khối lớp/Bộ môn 

Bước 1: Thầy/cô chọn loại học liệu mình muốn tìm kiếm (Học liệu số/Sách giáo 

khoa/Dư địa chí). 

Bước 2: Thầy/cô bấm vào khối lớp của học liệu. 

Bước 3: Thầy/cô bấm vào môn học của học liệu. 

Bước 4: Thầy/cô tìm và bấm học liệu được hiển thị để xem nội dung. 
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Cách 2: Tìm kiếm học liệu qua chức năng tìm kiếm của hệ thống 

Thầy/cô gõ tên bài học hoặc từ khóa liên quan đến tên bài học rồi nhấn tìm kiếm. 

Hệ thống sẽ đưa ra các kết quả phù hợp với từ khóa để Thầy/cô chọn xem nội dung. 

 

 

Thầy/cô có thể sử dụng chức năng Tìm kiếm nâng cao. 

 

 

Tại chức năng tìm kiếm nâng cao này, Thầy/cô có thể tìm kiếm theo nhiều tiêu 

chí như: chủ đề, khối lớp, môn học, chương (mảng kiến thức), đơn vị hành chính, 

đơn vị công tác và loại học liệu. 

Nhấn nút Tìm kiếm để tìm học liệu. 
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3. Xem nội dung học liệu 

Khi nhấn vào xem học liệu, màn hình sẽ hiển thị thông tin của học liệu và thông 

tin của tác giả. 

Nhấn vào Học trực tuyến (với các bài học dạng video hoặc bài giảng tương tác 

elearning). 
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 hoặc nhấn vào nút Xem/Tải về với các học liệu dạng văn bản để xem nội dung 

học liệu. 
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4. Phản hồi, đánh giá nội dung học liệu 

Nội dung học liệu có phần Đánh giá và Ý kiến bạn đọc. 

Thầy/cô có thể đánh giá về bài giảng/học liệu bằng cách chấm sao (với thứ tự từ 

1 sao là tồi cho đến 5 sao là rất tốt). 

Thầy/cô cũng có thể đọc các bình luận, ý kiến về học liệu cũng như chia sẻ ý 

kiến của bản thân về bài giảng/học liệu. 

Lưu ý: Thầy/cô cần đăng nhập trước khi phản hồi và đánh giá về học liệu. 
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5. Một số trường hợp cần lưu ý 

5.1. Nhấn vào đường link để xem nội dung sách giáo khoa 

 

Với tài liệu Sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục khi nhấn vào link để 

xem nội dung có thể nội dung không hiện lên ngay, vui lòng nhấn nút Trải nghiệm 

ngay để xem tiếp nội dung sách giáo khoa tại các trang ứng dụng của các nhà xuất 

bản. 
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6. Thông tin liên hệ 

Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi tới hòm thư iGiaoduc@moet.edu.vn. 

 

 

 

mailto:iGiaoduc@moet.edu.vn

