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1. Đăng nhập vào hệ thống 

Bước 1: Truy cập vào trang web: http://elearning.tdmu.edu.vn 

 

 

 

Bước 2: Đăng nhập bằng tên tài khoản đã được cung cấp 

 

2. Chỉnh sửa thông tin cá nhân  

Thành viên mới truy cập lần đầu phải chỉnh sửa thông tin email. Địa chỉ email này sẽ 

được sử dụng cho mục đích lấy lại mật khẩu nếu bị quên và một số tiện ích khác thông 

báo qua email.  

Bước 1: Click vào tên thành viên góc trên bên phải (sau khi đăng nhập) sau đó chọn 

Tùy chọn 

Chọn nút Đăng nhập bên góc phải màn 

http://elearning.tdmu.edu.vn/
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Bước 2: Chọn mục muốn chỉnh sửa 

 

(1) Sửa hồ sơ cá nhân: Chỉnh sửa thông tin cá nhân như: họ tên, email, ảnh đại 

diện,… Khi click vào sẽ xuất hiện hộp thoại cho chép chỉnh sửa 

 

Sau khi nhập xong, click Cập nhật hồ sơ phía dưới  

(2) Đổi mật khẩu: Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới muốn thay đổi, cuối cùng 

click nút Lưu những thay đổi. 
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3. Lấy lại mật khẩu  

Trong trường hợp quên mật khẩu và đã cung cấp thông tin email chính xác, giảng viên 

có thể lấy lại mật khẩu như sau: 

Bước 1: Ở trang đăng nhập chọn chức năng Bạn quên kí danh hoặc mật khẩu 

 

Bước 2: Nhập vào Kí danh (tài khoản) hoặc email đã có trên hệ thống (Lưu ý: chỉ 

cần nhập một trong hai thông tin) sau đó click nút Tìm kiếm 
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Bước 3: Click nút Tiếp tục. Sau đó kiểm tra email cá nhân sẽ có 1 email hướng dẫn 

lấy lại mật khẩu (có thể kiểm tra email trong mục spam/thư rác). 

 

4. Tạo khóa học mới 

Nếu Khóa học (lớp học) chưa được tạo, giảng viên có thể tạo như sau: 

Bước 1: Từ Trang chủ chọn khoa chuyên ngành và học kỳ đang giảng dạy. 

 

Bước 2: Chọn nút Thêm khóa học mới bên dưới danh sách các môn học đã được tạo 
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Bước 3:  Điền các thông tin cho khóa học  

 

(1) Đặt Tên đầy đủ của khóa học hay lớp học cho sinh viên vào học nên đặt Tên môn 

học – Mã lớp để tránh việc trùng tên. Ví dụ: Mạng máy tính - TI057  

(2) Tên rút gọn khóa học, sẽ hiển thị trong danh mục khóa học của cá nhân. 

(3) Cho biết khóa học mình tạo đang ở vị trí nào. 

(4) Mở cho sinh viên có thể vào học 

(5) Tạo ngày bắt đầu của khóa học. 

http://elearning.tdmu.edu.vn/course/view.php?id=5
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(6) Phần tạo ID phân biệt với các khóa học khác (có thể bỏ qua mục này) 

(7) Tóm tắt về khóa học (có thể bỏ qua mục này) 

 

(8) Bỏ qua 

(9) Định dạng hiển thị của khóa học có 2 mục chính: 

- Nếu chọn Định dạng theo tuần sau khi tạo giao diện khóa học như sau: 
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- Nếu chọn Định dạng theo chủ đề sau khi tạo giao diện khóa học như sau:  

 

 

(10) Số chủ đề hoặc tuần hiển trị trong khóa học. 

(11) Các phần muốn ẩn đi 

(12) Cách hiển thị bài trên 1 trang hay nhiều trang 

Bước 4: Chọn nút Lưu và trở lại hoặc Lưu và cho xem để vào khóa học mới tạo 

 

5. Truy cập Khóa học/Lớp học của giảng viên quản lý 

Nếu giảng viên đã được tạo khóa học, từ Trang chủ có thể đến khóa học bằng 1 trong 

các cách sau: 

(1) Chọn khoa chuyên ngành và học kỳ đang dạy, sau đó chọn lớp quản lý. 
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(2) Gõ tên môn học vào mục Tìm kiếm khóa học 

(3) Chọn mục Các khóa học của tôi ở menu bên trái. 

Xem hình bên dưới 

 

Sau khi vào khóa học sẽ xuất hiện giao diện quản lý khóa học như sau: 

- Khóa học phân theo tuần: 

 

- Hoặc khóa học phân theo chủ đề:  
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6. Chỉnh sửa thiết lập khóa học 

Giảng viên có thể chỉnh lại cài đặt khóa học như: Tên khóa học, kiểu định dạng khóa 

học,… 

Bước 1: Chọn Học kỳ giảng dạy  

 

Bước 2: Ở mục danh mục khóa học trong học kỳ chọn nút Quản lý các khóa học góc 

trên bên phải. 
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Bước 3: Chọn vào khóa học giảng viên đang quản lý. Chọn nút sửa  để chỉnh lại cài 

đặt 

 

(1) Chỉnh sửa lại cài đặt. Xem chi tiết cài đặt ở tạo khóa học ở mục số 3 bên trên 

(2) Xóa khóa học 

(3) Đóng không cho hiển thị khóa học 

7. Tạo Khóa ghi danh cho khóa học 

Giảng viên có thể chỉnh lại phương thức ghi danh cho khóa học, cho sinh viên được 

cung cấp Khóa ghi danh (mật khẩu) mới đăng ký được vào khóa học. Cách thực hiện 

như sau: 

Bước 1: Vào Khóa học giảng viên đang giảng dạy 

Bước 2: Chọn menu bên trái Khu vực quản trị / Chọn Thành viên/ Chọn Phương 

thức ghi danh 

Sửa 
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Bước 3: Ở phương thức Tự ghi danh (Học viên) chọn biểu tượng bánh răng  bên 

phải để chỉnh sửa. 

 

Bước 4: Mục Khóa ghi danh nhập vào mật mã ghi danh và dùng khóa này cung cấp 

cho sinh viên lớp đang giảng dạy vào khóa học. 
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Bước 5: Click Lưu những thay đổi   

 Khi sinh viên đăng ký vào khóa học sẽ xảy ra 1 trong 2 trường hợp sau: 

- Nếu khóa học có Khóa ghi danh sinh viên vào khóa học sẽ bắt nhập khóa ghi 

danh mới được vào học 

 

- Nếu khóa học không có khóa ghi danh sinh viên có thể tự ghi danh vào học 

 

8. Quản lý nội dung khóa học 

Bước 1: Trong khóa học chọn vào nút Bật chế độ chỉnh sửa bên phải để thêm hoạt 

động, tài nguyên vào khóa học, chỉnh sửa khóa học… 

 

Bước 2: Chọn vào các nút muốn thao tác  
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(1) Cho phép thay đổi thứ tự hiển thị của các chủ đề 

(2) Chỉnh sửa tên chủ đề 

(3) Chỉnh sửa cài đặt của các chủ đề 

(4) Thêm hoạt động hoặc tài nguyên cho khóa học 

Bước 3: Sau khi thực hiện chỉnh sửa xong chọn vào nút Tắt chế độ chỉnh sửa để 

trở về chế độ bình thường của khóa học

 

9. Thêm hoạt động hoặc tài nguyên vào khóa học 

Hệ thống cho phép giảng viên thêm tài nguyên (File, trang tài liệu,…) hoặc hoạt động 

(diễn đàn, nộp bài tập…) vào khóa học cho sinh viên. 
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 Tài nguyên (tài liệu) 

- File: Cho phép upload các tài nguyên dạng file lên khóa học. 

- Folder: Tạo thư mục để phân loại các file. 

- Label: Dùng để soạn thảo tiêu đề của một chương, một bài học, hay một nội 

dung, liên kết Youtube... 

- Page: Soạn thảo bài giảng có dạng của một trong web 

- URL: Tạo các liên kết trong hệ thống. 

 Các hoạt động: 

- Bài học: Cho phép giảng viên tạo và quản lý một loạt các trang bài học được kết 

nối với nhau. 

- Bài tập: Giảng viên giao bài tập về nhà cho sinh viên.  

- Khảo sát và Thăm dò: Khảo sát ý kiến của sinh viên về khóa học. 
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- Diễn đàn: Giảng viên và sinh viên thảo luận, trao đổi ý kiến về các vấn đề trong 

khóa học. 

- External Tool: Công cụ bên ngoài giúp người dùng có thể tương tác với các hoạt 

động, tài nguyên học tập trên các trang web khác.  

- Gói SCORM: chuẩn để tạo bài giảng, giáo trình trong khóa học. 

- Phòng họp trực tuyến: Trao đổi giữa giảng viên-sinh viên, sinh viên - sinh viên.  

- Thuật ngữ: Chú thích các từ ngữ dùng chung. 

- Wiki: Cung cấp các công cụ soạn thảo và chỉnh sửa cơ bản để người dùng có thể 

thao tác trực tiếp trên web. 

- Workshop (hội thảo): đánh giá các tài liệu của thành viên  

- Đề thi: Tạo các đề thì để đánh giá trình độ của học viên sau mỗi khóa học. 

Trong hệ thống có rất nhiều hoạt động tuy nhiên ở khuôn khổ hướng dẫn này chỉ 

hướng dẫn thầy, cô những nội dung cơ bản nhất hỗ trợ cho khóa học của mình. 

9.1. Thêm file tài liệu 

Bước 1: Ở chế độ chỉnh sửa chọn mục  

 

Bước 2: Chọn mục tài nguyên File (1) sau đó chọn nút Thêm (2) 

 

Bước 3: Điều thông tin tài liệu muốn upload 
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(1) Tên của tài liệu 

(2) Mô tả của tài liệu 

(3) Chọn thêm file từ công cụ quản lý file 

(4) Tạo thư mục quản lý file (nếu cần) 

(5) Có thể kéo thả file vào mục này hệ thống sẽ tự động upload file 

Bước 4: Chọn (3) sẽ xuất hiện hộp thoại cho phép up file lên hệ thống  
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Thực hiện chọn mục (3) để upload file lên hệ thống. Chọn file từ máy tính ở mục (6) sau 

đó chọn Đăng tải tệp này (7) 

Giảng viên thể xem file đã upload ở mục (1) và các file vừa mới upload ở mục (2). 

Bước 5: Chọn lưu  

9.2. Chèn Video từ Youtube 

Bước 1: Ở chế độ chỉnh sửa chọn mục  

 

Bước 2: Chọn tài nguyên là Lable sau đó chọn nút Thêm 

 

Bước 3: Chọn biểu tượng máy quay phim  để thêm link Youtube 
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Bước 4: Điền thông tin cho Video lấy từ Youtube đưa qua như tên dường dẫn, tên hiển 

thị. Sau đó chọn nút Insert media 

 

Bước 5: Sau khi thêm link video chọn nút Lưu và trở về khóa học 

 

Khi khóa học Tắt chế độ chỉnh sửa sẽ xuất hiện clip như hình bên dưới 
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9.3. Soạn thảo bài giảng dạng một trong web 

Bước 1: Ở chế độ chỉnh sửa chọn mục  

 

Bước 2: Chọn tài nguyên là Page sau đó chọn nút Thêm 

 

Bước 3: Điều thông tin tài liệu tạo 
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Bước 4: Chọn lưu  

Thực hiện xong bài giảng sẽ có nội dung trình bày như 1 trang web tin tức. 

9.4. Tạo Bài tập sinh viên nộp bài 

Bước 1: Ở chế độ chỉnh sửa chọn mục  

 

Bước 2: Chọn hoạt động Bài tập sau đó chọn nút Thêm 

 

Bước 3: Điền thông tin bài tập nộp.  
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Ở mục thiết lập thời gian nộp bài:  

(3) Cho phép nộp từ: Thời gian bắt đầu cho phép nộp bài  

(4) Hạn chót: Qua thời hạn này SV vẫn được nộp bài nhưng sẽ có cảnh báo trong 

bài nộp trễ. 
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(5) Cut-ott date: Nếu mở thiết lập thời gian này thì quá hạn hệ thống sẽ khóa lại 

không cho sinh viên nộp bài. 

(6) Kiểu nộp bài: 

- Online Text: Sinh viên sẽ nộp bài bằng cách gõ văn bản online 

 

- File nộp: Sinh viên có thể nộp bằng file word, file nén… 

 

Nếu chọn File nộp: giảng viên nên chọn chế độ cho nộp 1 file duy nhất để tiện quản lý 

và download về (nếu bài gồm nhiều file nên nhắc SV nén lại để dễ quản lý). 

Bước 4: Chọn Lưu và trở về khóa học hoặc Lưu và cho xem để xem thông tin bài tập 

đã được tạo 

 

Bước 5: Sau khi sinh viên nộp bài tập, giảng viên xem bài sinh viên nộp bằng cách 

click vào tên bài tập đã cho  sẽ xuất hiệp hộp thoại xem 

thống kê bài nộp 
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9.5. Tạo một diễn đàn 

Mặc định trong mỗi khóa học sẽ có 1 diễn đàn chung trên cùng. Giảng viên có thể sử 

dụng để đăng thông báo cho các bạn sinh viên. Tuy nhiên sinh viên không thể trả lời 

thảo luận.  

 

Nếu muốn sinh viên có thể tham gia thảo luận thì giảng viên phải tạo diễn đàn mới: 

Bước 1: Click vào Thêm hoạt động hoặc tài nguyên chọn Diễn đàn sau đó chọn Thêm  

 

Bước 2: Điền thông tin cho diễn đàn. 
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Bước 3: Chọn Lưu và cho xem sẽ xuất hiện diễn đàn như sau 

 

Bước 4: Trong diễn đàn đã tạo, sinh viên hoặc giảng viên có thể tạo chủ đề thảo luận 

bằng cách chọn vào nút Thêm một chủ để thảo luận mới 

10. Khu vực quản trị lớp học 

Hệ thống menu Khu vực quản trị bên trái cho phép giảng viên quản lý khóa học như: 

Có thể xem danh sách thành viên trong lớp học, cách thức ghi danh bằng khóa, điểm số, 

chỉnh sửa cài đặt… 
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11. Thêm khối tiện ích cho khóa học 

Trong khóa học giảng viên có các tiện tích như tin mới nhất, sự kiện sắp diễn ra, 

lịch…cho sinh viên dễ theo dõi bên menu trái hoặc phải. 
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Giảng viên có thể thêm các khối khác bằng cách: 

Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa khóa học   

Bước 2: Kéo xuống bên dưới khóa học bên trái sẽ xuất hiện menu Thêm khối. Chọn 

khối cần thêm vào trong khóa học. Ví dụ thêm khối Lịch 
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Bước 3: Khối Lịch sẽ xuất hiện trong khóa học bên dưới. Giảng viên có thể di chuyển 

sang vị trí khác trong khóa học hoặc xóa khối. 

 

 


