I.

Đăng nhập và chỉnh sửa thông tin

1. Đăng nhập
 Bước 1: truy cập trang web http://truongtructuyen.edu.vn/

 Bước 2: đăng nhập tài khoản: sử dụng tài khoản và mật khẩu được cấp để đăng nhập
trong hộp thoại
Nhập tên tài khoản

Nhập mật khẩu

Click vào đây để đăng nhập

2. Chỉnh sửa thông tin cá nhân
 Bước 1: Click chuột vào phần Thông tin cá nhân (
khiển để cập nhật thông tin

) trong Bảng điều

Click vào Thông tin cá nhân

 Bước 2: Click vào Sửa thông tin cá nhân trong bảng điều khiển

Click vào Sửa
thông tin cá
nhân

 Bước 3: Điền các thông tin cá nhân được yêu cầu. Lưu ý:
o Trong Chỗ ở hiện tại: khi click chuột vào sẽ xuất hiện hộp thoại như sau, ta chọn
tỉnh, huyện, xã và xã/Phường/Xóm/Đường phố và nhấn Đồng ý:

o Trong Email, nếu các em không có địa chỉ email thì có thể lấy một tên email giả
như: diachiemail@gmail.com

để lưu lại thông tin

o Cuối cùng Click vào nút

3. Đổi email, SĐT, Tài khoản
Tên tài khoản được hệ thống cấp khá khó nhớ, nên ta có thể đổi tên tài khoản cho dễ nhớ.
LƯU Ý: hệ thống chỉ cho phép ta đổi Tên tài khoản MỘT LẦN DUY NHẤT. Để thực
hiện, ta làm như sau
 Bước 1: Click vào Đổi email, SĐT, Tài khoản trong Bảng điều khiển:

Click vào Đổi email,
SĐT, Tài khoản

 Bước 2: Điền thông tin đầy đủ
Điền tên tài khoản mới
vào đây

Điền mật khẩu vào

Nhấn nút cập nhật để
lưu lại

 Nhấn nút Cập nhật để hoàn thành
4. Đổi mật khẩu
 Bước 1: Click vào Đổi mật khẩu trong Bảng điều khiển
Click vào Đổi mật
khẩu

 Bước 2: Điền mật khẩu cũ (là mật khẩu được cấp) và gõ mật khẩu mới trong ô Mật khẩu
mới và Nhập lại mật khẩu

 Nhấn nút
để hoàn thành
5. Đổi ảnh thẻ
 Click vào Đổi ảnh thẻ trong Bảng điều khiển

 Nhấn vào nút Chọn tệp tin

 Trong hộp thoại File Upload, chọn file ảnh thẻ rồi nhấn nút Open

 Nếu ảnh thẻ được gửi thành công sẽ xuất hiện hộp thoại thông báo như sau:

 Nhấn OK để hoàn thành

ĐỐI VỚI HỌC SINH
1. Đăng ký khóa học
B1. Đăng nhập vào hệ thống
B2. Vào “Không gian trường học”

B3. Chọn giáo viên, lĩnh vực, lớp của khóa học, và chọn khóa học muốn tham gia
trong danh sách các khóa học
B4. Xem mục đích yêu cầu của khóa học và chọn “Tham gia khóa học”

B5. Chọn kiểu tham gia, sau đó chọn “Tham gia”

B6.
 Để xem thông tin nhóm, chọn “Thông tin nhóm”
 Xem thông báo, hoạt động của khóa học, chọn “Hoạt động
– thông báo”
 Để thảo luận nhóm trực tuyến giữa các thành viên trong
nhóm, chọn “Thảo luận nhóm”
 Để đặt câu hỏi cho ban tổ chức, giảng viên, chọn “Trao đổi
với GV”
 Sau khi hoàn thành khóa học, để nộp sản phẩm cho giảng
viên/ ban tổ chức, chọn “Sản phẩm – kết quả”
Chọn “Browse” để upload sản phẩm – kết quả lên hệ thống

Sau khi upload lên hệ thống, HS có thể download về để kiểm tra lại, và có thể chỉnh sửa.
Sau đó chọn “Nộp sản phẩm”

