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V/v: Hướng dẫn sử dụng tài nguyên học liệu
điện tử phục vụ dạy học môn tiếng Anh
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nang (đơn vị thành viên
của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) xin trân trọng cảm ơn ngành giáo dục tỉnh
Khánh Hòa đã quan tâm, tin tưởng và lựa chọn sách giáo khoa Tiếng Anh (GS.TS.
Hoàng Văn Vân - Tồng Chủ biên) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để sử dụng
trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Đe hỗ trợ cho giáo viên và học sinh nâng cao hiệu quả trong việc dạy và học bộ
sách giáo khoa Tiếng Anh (GS.TS. Hoàng Văn Vân - Tổng Chủ biên), thời gian qua
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung cấp các học liệu điện tử (âm thanh, giáo án,
hình ảnh minh họa,....) thông qua website: https://www.sachmem.vn/.
Sách Mềm (sachmem.vn) là website uy tín hỗ trợ giáo viên, học sinh các cấp
trong việc giảng dạy và học tập theo chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục
và Đào tạo, trong đó có môn Tiếng Anh trong thời gian qua.
Đội ngũ phát triển Sách Mềm là các tác giả uy tín, biên tập viên nhiều kinh
nghiệm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng đội ngũ chuyên gia về
công nghệ của Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Để giải quyết khó khăn của giáo viên và học sinh trong việc lựa chọn một ứng
dụng miễn phỉ, chất lượng, bám sát nội dung bộ sách giáo khoa Tiếng Anh phô thông
(GS.TS. Hoàng Văn Vân - Tổng Chủ biên). Đội ngũ phát triển sách mềm đã nghiên
cứu và cho ra mắt ứng dụng (app) LUYỆN HỌC SGK TIẾNG ANH (có tên viết tắt là
LINGO). Đây là ứng dụng nằm trong hệ sinh thái Sách Mềm, dành riêng cho bộ sách
giáo khoa Tiếng Anh của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; có thể chạy trên các nền
tảng điện thoại thông minh, máy tính bảng dùng hệ điều hành Android, Apple hoặc
trên các trình duyệt web của máy tính; các đặc điểm nổi bật của LINGO:
1. LINGO - CÁ NHÂN HÓA HỌC TẬP
Cá nhân mỗi học sinh Việt Nam đều có năng lực, phương pháp và cách học
Tiếng Anh khác nhau. Khả năng tiếp thu này còn phụ thuộc vào vùng miền và động
lực học tiếng Anh của các em. Chính vì vậy, mục tiêu lớn nhất của LINGO là:
Tạo cảm hứng học tập, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức, kỹ năng riếng
Anh thông qua những bài tập nhỏ.
Tiết kiệm thời gian, linh hoạt, chủ động trong quá trình học và ôn tập kiến thức
môn Tiếng Anh.

2. LINGO - HỌC MÀ CHƠI, CHƠI MÀ HỌC
Nội dung học tập của LINGO bám sát từ vựng trong sách giảo khoa và các câu
ví dụ của từng từ với các đặc diêm:
Gần 2 triệu câu hỏi xoay quanh các dạng bài, bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
được xuất hiện cân bằng giúp học sinh ghi nhớ chắc kiến thức.
LINGO là một sân chơi học tập, sẽ có bảng xếp hạng hàng tuần, hàng thảng
theo vùng miền. Người dùng cũng có thể thi đua cùng các bạn khác để giành thứ hạng
cao trong luyện tập. Nhà trường và các giáo viên có thể dễ dàng nắm bat được tình
hình luyện tập của học sinh để có các hình thức tuyên dương, khen thưởng.
Bằng cách tiếp cận mới cho việc học sách giáo khoa Tiếng Anh, LINGO chắc
chắn sẽ giúp các em học sinh thêm hứng thú với môn học này.
TRUY CẬP / TẢI ứng dụng (app) Luyện học SGK Tiếng Anh (Lingo) bàng các
cách sau:
- Đối với máy tính: sử dụng một trong các trình duyệt Chrome, Firefox, Cốc
cốc, Internet explore, Microsoft Edge truy cập đường link: https://lingo.sachmem.vn/
- Đối với các thiết bị thông minh (máy tính bảng, điện thoại):
Thiết bị Android:
- Mở Play Store, tải ứng dụng có tên:
Luyện học SGK Tiếng Anh
- Hoặc quét mã QR code:

Thiết bị IOS:
- Mở Play Store, tải ứng dụng có tên:
Luyện học SGK Tiếng Anh
- Hoặc quét mã QR code:
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Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nang kính mong Sở Giáo dục
và Đào tạo quan tâm, giúp đỡ và triển khai việc sử dụng Sách Mềm nói chung và ứ ng
dụng LINGO nói riêng đến các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa
bàn tỉnh để kịp thời hỗ trợ cho giáo viên và học sinh thực hiện tốt hơn việc dạy và học
bộ môn Tiếng Anh.
Các kênh thông tin hỗ trợ giáo viên và học sinh trong quá trình sử dụng:
Website:
F anpage:
Email:
Hỗ trợ Sách Mềm:
Bộ phận kinh doanh:

http://iseebooks.vn/hoặc https://tienganh.sachmem.vn/
https ://www. facebook.com/sachmem.vn
lienhe@sachmem.vn
0888.969.599
02363898987 hoặc 0336546979.

Trân trọng cảm ơn!
Noi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Sách & TBTH Khánh Hòa (để phối hợp
- Ban TỎĐ, KTT, TP, PTP;
- Lưu VT.

Nguyền Quang Dũng

