
  Trang 1 

HƯỚNG DẪN HỌC SINH THAM GIA KHÓA HỌC HOẶC KỲ THI TRÊN 

PHẦN MỀM VIETTELSTUDY 

1. Tham gia khóa học, kỳ thi được mời. 

Bước 1: Học sinh đăng nhập vào hệ thống. Nhấn vào biểu tượng “trái đất” ở góc phải để 

xem các thông báo. 

 

Bước 2: Học sinh sẽ nhìn thấy các thông báo mời tham gia khóa học hoặc kỳ thi, chọn 

khóa học hoặc kỳ thi thích hợp để tham gia. 
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Sau khi chọn khóa học hoặc kỳ thi được mời thì học sinh có thể tham gia học hoặc làm bài 

thi của khóa học hoặc kỳ thi đó. 

 

2. Tham gia khóa học, kỳ thi của 1 giáo viên bất kỳ. 

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào hệ thống, tại mục tìm kiếm, học sinh có thể nhập tên giáo 

viên mà mình muốn tìm (có thể tìm kiếm bằng gmail hoặc số điện thoại). 

 

Bước 2: Bấm chọn vào trang cá nhân của giáo viên đó sẽ xuất hiện các khóa học, chọn 

khóa học muốn tham gia và vào học. 
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3. Tham gia khóa học, kỳ thi của trường chia sẻ. 

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào hệ thống, học sinh vào trang cá nhân của mình sau đó chọn 

đơn vị trường mình. 

 

Bước 2: Chọn bảng tin ở góc trái. 
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Hệ thống sẽ hiện ra các khóa học hoặc kỳ thi mà nhà trường đã chia sẻ, học sinh chỉ cần 

click chuột vào link đính kèm là có thể vào tham gia bài học. 

 

4. Tham gia khóa học, kỳ thi bất kỳ. 

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào hệ thống, học sinh chọn biểu tượng  hoặc biểu tượng 

 trên thanh màu cam. Hệ thống sẽ hiện thị ra tất cả các khóa học và kỳ thi. 

Bước 2: Học sinh có thể sử dụng bộ lọc để chọn môn học, khối lớp phù hợp sau đó chọn 

khóa học muốn tham gia và vào học.  

 


