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Hướng dẫn Sử dụng Phần mềm 

 

1. Sử dụng USB để tham gia học từ xa  

 Cắm USB vào máy tính 

 Click chuột vào tệp lưu trong USB 

 Chọn setup.exe để mở chương trình học  

 Click chuột vào nút “Tiếp tục” đi tiếp theo các hướng dẫn trên màn hình 

2. Các bước học 

ĐĂNG NHẬP 

 

Họ và Tên: Điền tên họ của các anh 

chị, không sử dụng dấu tiếng Việt.  

Sử dụng tên đăng nhập này để tiếp 

tục học lần sau. Điểm số và tiến độ 

học tập đã được lưu lại trong máy 

tính. 
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Tài khoản học tập 

 

Thông tin cần điền: 

 Giới tính (Nam/Nữ) 

 Chọn hình đại diện 

 Địa chỉ email cá nhân 

Trang Giới thiệu 

 

Trang giới thiệu cung cấp ngắn gọn 

các thông tin về khóa học, nội dung 

các trang có trong chương trình và 

phương pháp học. 
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Trang Khóa học 

 

Trang Khóa học là trang nội dung 

chương trình học, bao gồm các 

chương học, bài học, và phần học.  

 Chương  

o Bài học 

 Phần học 

Trong quá trình học, các anh chị cần 

hoàn thành các yêu cầu để tiếp tục đi 

đến nội dung sau. 

Trong một số bài có phần gợi ý tìm 

bài đọc thêm trong phần học liệu, các 

anh chị có thể hoàn thành bài đang 

học và sang phần học liệu tìm tài liệu 

mong muốn. 

 click chuột vào biểu tượng quyển 

sách để đọc thêm 

Trang Nộp bài 

 
Áp dụng phương pháp đào tạo từ xa 

giúp học viên có thể học mọi lúc, mọi 

nơi, với lịch học linh hoạt, trang nộp 

bài giúp giáo viên của các anh/chị có 

thể theo dõi tiến độ và kết quả học tập 

mà không cần ngồi bên cạnh.  

Để tham gia chương trình, các anh/chị 

cần nộp bài và gửi tiến độ học tập 

theo đúng thời gian quy định. 

Click chuột vào nút "Gửi kết quả của 

bạn cho giáo viên" để gửi tiến độ và 

kết quả học tập vào Chủ Nhật hàng 

tuần, với tên tệp là “Anh/chị tên đăng 

nhập.pdf.” Tệp này đã được chương 
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trình tự động lưu lại trên màn hình 

nền máy tính. 

Click chuột vào nút "Hướng dẫn sử 
dụng phần mềm" để tìm hiểu thêm về 
cách sử dụng DVD và USB. 
  
Click chuột vào nút "Demo Platform" 
để kết nối với trang web của khóa 
học. 

Trang Học liệu 

 

Học liệu cung cấp các bài đọc thêm 
giúp bổ sung cho kiến thức cho 
chương trình học. 
 
Các tài liệu khác như tranh ảnh, phim 
hoạt hình cũng được cung cấp để sử 
dụng trong giảng dạy, phát triển bài 
giảng. 
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Khi thoát và khi quay trở lại 

 

 

Khi thoát khỏi khóa học, tiến độ và kết 
quả học tập của các anh chị đã được 
tự động lưu trên máy tính. Khi quay 
trở lại học, chúng ta tiếp tục sử dụng 
USB và mở bài học tiếp theo. 
 
Trong trường hợp các anh chị sử 
dụng các máy tính khác nhau để học, 
chúng ta cần lưu lại file 
“Training_TênĐăngKí.TXT” vào USB 
khi thoát ra. Lúc quay trở lại học, 
chúng ta sử dụng USB có chứa tệp đã 
lưu để học. Mở khóa học và tải tệp đã 
học lưu trong USB để tiếp tục học. 
  
 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

3. Yêu cầu hệ thống 

 

 

 Microsoft® Windows® 2000/XP/2003/7 

 Trình duyệt Internet Explorer 6.0 hoặc cao hơn; Mozilla FireFox 1.0 hoặc 

cao hơn; Netscape® 7.2 hoặc cao hơn; Opera 9.0 hoặc cao hơn and 

Safari 3.0 (Win) hoặc cao hơn  

 Bộ nhớ RAM 1GB hoặc cao hơn 

1 2 3 
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Cấu hình trình duyệt 

  Nên chọn sử dụng trình duyệt Internet Explorer để chạy chương trình. 

Nếu có thể, hãy chọn Internet Explorer là trình duyệt mặc định. 

 Cấu hình mặc định sau cần được thiết lập cho trình duyệt:  

 Bước 1: Mở trình duyệt Internet Explorer lên. Chọn “Start” rồi chọn 

“All programs” rồi chọn “Internet Explorer” 

 Bước 2: Chọn menu “Tools” rồi chọn “Internet options” một Form 

biểu mẫu sẽ hiển thị lên. Bạn chọn vào Tab “Advanced” 

Chú ý: Nếu không thấy thanh hiển thị các “Menu” thì các anh chị để ý ở góc 

bên phải và phía trên của màn hình sẽ có một nút biểu tượng hình “Bánh 

Răng”. Anh/chị chọn vào đó rồi chọn “Internet options” để hiển thị Form biểu 

mẫu. 

 Bước 3: Sau khi chọn Tab “Advanced” bạn kéo xuống mục 

“Security” có biểu tượng chiếc khóa. Rồi chọn tích vào 2 ô đầu tiên là 

“Allow active content from CDs to run on My Computer” và “Allow 

active content to run in files on My Computer”. Sau đó chọn “OK” để 

lưu lại những thay đổi. 

 


