
OLM - NỀN TẢNG HỖ TRỢ TỐT NHẤT  

CHO DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ TRỰC TUYẾN 

Trang web OLM.VN là nền tảng học trực tuyến do Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội phát triển từ năm 2013. OLM đã được nhiều nhà trường trên cả nước tin 

tưởng sử dụng trong thời gian qua. Đặc biệt, trong bối cảnh học sinh không thể đến 

trường học trực tiếp, OLM đã được trường Đại học Sư phạm Hà Nội giao nhiệm vụ 

hỗ trợ miễn phí cho tất cả nhà trường, các cơ sở giáo dục trên cả nước cho công tác 

tổ chức học trực tuyến. 

1. Công cụ trực tuyến giải quyết việc quản lý dạy và học 

Trang web OLM.VN có đầy đủ các công cụ như quản lý lớp học, giáo viên và 

học sinh; cho phép giáo viên và nhà trường có thể dạy học trực tuyến, theo dõi và 

thống kê tiến trình học tập của các lớp và từng học sinh cụ thể. Trang web cung cấp 

chức năng quản lý cấp phòng và cấp sở để theo dõi, giám sát việc dạy và học trực 

tuyến của các trường thuộc phạm vi quản lý của mình. 

 



 

  



2. Học liệu chính xác, phong phú 

Trang web OLM.VN cung cấp kho học liệu phong phú, chú trọng việc tương 

tác đa chiều. Học liệu do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Công nghệ số - Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội biên soạn, bám sát chương trình của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành. Hệ thống cũng cung cấp đầy đủ các công cụ trực quan để giáo viên 

thỏa sức sáng tạo ra học liệu của riêng mình, phù hợp với từng nhóm đối tượng học 

sinh lớp mình giảng dạy. 

 
  



3. Tổ chức kiểm tra đánh giá dễ dàng 

Với việc sử dụng trang web OLM.VN, giáo viên chỉ cần chọn bài giảng: 

video/lý thuyết tương tác, bài luyện tập hoặc bài kiểm tra và giao bài cho học sinh. 

Học sinh học và làm bài trên hệ thống được tự động chấm điểm và thống kê kết quả. 

Nhà trường, phụ huynh có thể giám sát, theo dõi được quá trình học tập của học sinh. 

Từ tháng 5 đến tháng 7/2021, trên 1000 trường học đã triển khai dạy, học và thi trực 

tuyến trên OLM để kết thúc năm học 2020-2021 một cách nhẹ nhàng, không áp lực. 

Tất cả các trường sử dụng OLM đều đánh giá rất cao về tính dễ sử dụng và chất 

lượng học liệu có sẵn trên trang web. OLM cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo 

giới thiệu đến các cơ sở giáo dục và đào tạo trên toàn quốc để tổ chức dạy và học 

trực tuyến ngay từ đợt dịch đầu tiên (Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 

12/3/2020). 

 

 



4. Các trường tổ chức giảng dạy, học tập, đánh giá trực tuyến miễn phí  

Trang web OLM.VN hoàn toàn miễn phí cho các trường tổ chức dạy, học, thi 

trực tuyến. Kể cả học liệu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có trên trang web 

cũng miễn phí để giáo viên và nhà trường sử dụng để giao bài cho học sinh của mình 

(chú ý: Kho học liệu này vẫn thu phí với học sinh tự do, chỉ ưu đãi miễn phí cho 

học sinh các trường thông qua việc giao bài của thầy cô). Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội sẽ chỉ đạo Ban quản trị trang web OLM.VN cam kết miễn phí lâu dài 

để các nhà trường yên tâm dạy học trực tuyến hoặc dạy học kết hợp trực tiếp - trực 

tuyến (blended learning) trong cả năm học 2021-2022 và các năm tiếp theo để nâng 

cao chất lượng đào tạo và đảm bảo việc dạy và học tại các trường không bị gián 

đoạn. 

        Các đơn vị giáo dục có thể liên hệ với các số điện thoại/zalo sau để được hỗ 

trợ, tập huấn: 

+ 0365 969 178 (Thầy Dương) 

+ 0966 971 996 (Cô Quyên) 

+ 0986 557 525 (Thầy Thọ) 

+ 0915 343 532 (Thầy Hoàn) 


