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PHẦN I: GIỚI THIỆU eDTCC
------

eDTCC là hệ thống dạy-học trực tuyến (E-Learning) Trường Cao đẳng Cộng đồng
Đồng Tháp. Ý tưởng về việc xây dựng eDTCC xuất phát từ những vấn đề thực tế sau:


Rất nhiều giảng viên trong nhà trường không hài lòng về việc nộp bài tập trễ
của các sinh viên, đấy là thói quen không tốt ảnh hưởng đến tác phong làm
việc của các em khi tốt nghiệp ra trường. Do vậy cần phải có biện pháp để
nâng cao ý thức kỷ luật của các em.



Mặt khác, việc áp dụng học chế tín chỉ đòi hỏi sinh viên phải có khả năng tự
nghiên cứu trong khi việc để các em tự bơi trong biển kiến thức mênh mông
mà không có định hướng là điều không tốt.

Với những thực trạng đó, đây là thời điểm thích hợp cần phải xây dựng cho nhà
trường một hệ thống E-Learning nhằm nâng cao hiệu quả dạy-học, đáp ứng nhu cầu
phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
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PHẦN II: TRUY CẬP VÀ ĐĂNG NHẬP VÀO eDTCC
------

1. Truy cập eDTCC
Truy cập vào eDTCC theo liên kết bên dưới:

http://lms.dtcc.edu.vn/
Hệ thống eDTCC tương thích với tất cả các trình duyệt web phổ biến hiện nay như:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Cốc Cốc, Microsoft Edge, Opera, Safari,…
Bên việc truy cập vào eDTCC bằng máy tính để bàn hoặc laptop, eDTCC cũng được thiết
kế để người dùng có thể truy cập trên các thiết bị cầm tay như: máy tính bảng, điện thoại
di động.

Hình 1 – Giao diện eDTCC được truy cập bằng máy tính để bàn hoặc laptop
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Hình 2 - Giao diện eDTCC được truy cập bằng máy tính bảng và điện thoại di động

2. Đăng nhập vào eDTCC
Sử dụng liên kết Đăng nhập ở phía trên góc phải màn hình hoặc click khóa học muốn
truy cập, hệ thống sẽ dẫn đến trang Đăng nhập. Sau đó, sử dụng tài khoản đã được cấp
để đăng nhập vào hệ thống (Nhập đầy đủ thông tin vào hai ô ‘Tên đăng nhập’ và ‘Mật
khẩu’):

Nhập đầy đủ thông tin
vào hai ô ‘Tên đăng
nhập’ và ‘Mật khẩu’

Hình 3 – Trang đăng nhập của eDTCC
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PHẦN III: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TRONG eDTCC
------

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, ở góc phải màn hình sẽ xuất hiện họ tên đầy đủ của
người dùng cùng với menu như hình bên dưới:

Hình 4 – Menu quản lý tài khoản

Trong đó:
Liên kết

Chức năng
Vào trang cá nhân
Vào xem và chỉnh sửa hồ sơ cá nhân
như: họ, tên, email…

Vào xem điểm các môn học giảng
dạy
Kiểm tra các tin nhắn từ hệ thống
Xem các tùy chọn về tài khoản, blog,
huy hiệu,…
Thoát khỏi hệ thống
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Để thay đổi mật khẩu, vào phần Tùy chọn trong menu, chọn chức năng Đổi mật khẩu:

Nhập lại mật khẩu đang sử dụng ở ô Mật khẩu hiện tại, Nhập mật khẩu mới muốn thay
đổi vào ô Mật khẩu mới, nhập thêm lần nữa để xác thực ở ô Mật khẩu mới (lần nữa).
Sau đó bấm nút Lưu những thay đổi là hoàn thành việc đổi mật khẩu.
Chú ý:
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, ít nhất 1 con số, ít nhất 1 ký tự viết thường, ít
nhất 1 ký tự viết hoa, ít nhất 1 ký tự không phải số.
Ví dụ: Mật khẩu như sau là hợp lệ: Nguyenvanteo123@
Admin (người quản trị hệ thống) có toàn quyền thay đổi mật khẩu người dùng. Vì
vậy, trong trường hợp không thể thay đổi mật khẩu, vui lòng liên hệ với admin để
yêu cầu xin cấp lại mật khấu mới.
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PHẦN IV: TẠO KHÓA HỌC VỚI eDTCC
------

Để tạo khóa học, người tạo khóa học vào Khu vực quản trị chọn mục Thêm/sửa các
khóa học như mô tả của hình bên dưới:

Hình 5 – Khu vực quản trị khóa học

Giảng viên có thể tạo khóa học mới, xem hoặc chỉnh sửa thông tin các khóa học đang
giảng dạy. Đối với các khóa học không do mình giảng dạy, giảng viên chỉ được phép
xem nhưng không thể chỉnh sửa bất kì thông tin nào đối với các khóa học này.

Hình 6 – Phần quản lý khóa học

Đối với chức năng Tạo khóa học mới, người tạo khóa học bắt buộc phải nhập tất cả các
thông tin được đánh dấu *, các thông tin còn lại nếu không điền sẽ được thiết lập theo chế
độ mặc định của hệ thống. Trong đó:
Tên đầy đủ: Nhập tên đầy đủ của môn học muốn tạo, chẳng hạn như THIẾT KẾ
WEB.
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Tên rút gọn của khóa học: Nhập tên rút gọn của khóa học muốn tạo, chẳng hạn
như TKWEB.

Mục: Chọn khóa học thuộc về Khoa nào.

Mở: Chọn Mở hoặc Đóng khóa học.

Ngày bắt đầu khóa học: Chọn ngày để bắt đầu cho khóa học muốn tạo.

Mã số ID khóa học: Nhập mã khóa học.

Phần mô tả: Nêu tóm tắt về khóa học.
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Các tập tin tổng quan khóa học: Các tập tin tổng quát khóa học, như hình ảnh...,
được hiển thị trong danh sách các khóa học cùng với phần tổng quan.

Phần định dạng khóa học: Chọn định dạng cho khóa học như: định dạng theo
chủ đề hoặc định dạng theo tuần,…Chọn số tuần dạy cho khóa học, các phần ẩn
và bố trí khóa học.

Phần giao diện: Người dạy có thể thiết lập các tùy chọn về ngôn ngữ, số tin bài
mới nhất để xem, xem điểm và xem các báo cáo hoạt động.
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Phần tập tin và đăng tải: Thiết lập dung lượng tối đa của tập tin tải lên trong
khóa học.

Phần kiểm tra độ hoàn thành: Nếu được kích hoạt, các điều kiện hoàn thành
khóa học có thể đặt trong thiết lập hoạt động và/hoặc các điều kiện hoàn thành
khóa học có thể được đặt.

Phần các nhóm: Thiết lập các nhóm người học trong khóa học.

Phần sửa tên các vai trò: Sử dụng để thay thế các vai trò trong hệ thống.

Phần thẻ: Thiết lập thẻ từ khóa cho khóa học, việc sử dụng thẻ từ khóa nhằm
giúp dễ dàng trong việc tìm kiếm tên khóa học, giống như tag trên các trang mạng
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xã hội hiện nay, chẳng hạn đối với môn Thiết kế Web việc thiết lập thẻ từ khóa
như sau: thietkeweb, web, phanquoccuong….

Sau khi thực hiện các thiết lập cho khóa học, giáo viên có thể chọn nút Lưu và trở lại để
quay về danh sách các khóa học, chọn nút Lưu và cho xem để vào khóa học vừa tạo. Nếu
giáo viên không muốn lưu lại các thiết lập thì chọn nút Hủy bỏ.
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PHẦN V: QUẢN LÝ KHÓA HỌC TRONG eDTCC
------

Sau khi tạo khóa học, chúng ta có thể truy cập vào khóa học để tiến hành thực hiện các
thao tác quản lý khóa học. Bên dưới trình bày Khu vực quản lý khóa học với các chức
năng cụ thể:

Hình 7 – Quản trị khóa học

Trong đó:
Bật chế độ chỉnh sửa: Sử dụng chức năng này để chuyển sang chế độ chỉnh sửa
khóa học như thêm các hoạt động, tài nguyên, thay đổi tên chương, di chuyển thay
đổi vị trí các khu vực hay các thành phần khác liên quan đến khóa học.
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Chỉnh sửa các cài đặt: Người dùng sử dụng chức năng này khi cần điềuc chỉnh
lại các thiết lập đã tạo cho khóa học.
Thành viên: Chức năng cung cấp cho giáo viên xem các thành viên đã ghi danh
vào khóa học của mình, thiết lập điều chỉnh các phương thức ghi danh cho khóa
học, tạo nhóm cho khóa học, kiểm tra quyền và bổ nhiệm vai trò cho các thành
viên.
 ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN THEO LỚP HỌC
Để tiến hành đăng ký thành viên cho khóa học theo lớp, thực hiện các bước dưới
đây:
Bước 1: Vào Khu vực quản trị khóa học/Thành viên/Người dùng đã ghi danh.

Hình 8 – Chức năng kiểm tra người dùng ghi danh

Bước 2: Chọn chức năng ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CHO KHÓA HỌC.
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Hình 9 – Đăng ký thành viên cho khóa học

Bước 3: Chọn chức năng Tìm theo lớp học trong cửa sổ hiện ra. Chọn lớp học
cần thêm vào, sau đó bấm KẾT THÚC VIỆC GHI DANH NGƯỜI DÙNG là
hoàn thành việc đăng ký toàn bộ sinh viên của một lớp:

Hình 10 – Tìm thành viên theo cá nhân hoặc theo lớp

 TẠO NHÓM CHO KHÓA HỌC
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Việc tạo nhóm cho khóa học trong eDTCC được thực hiện dễ dàng thông qua các
bước được trình bày dưới đây:
Bước 1: Vào Khu vực quản trị khóa học/Thành viên/Nhóm.

Hình 11 – Quản lý nhóm trong khóa học

Bước 2: Một trang dành cho thiết lập nhóm sẽ xuất hiện.
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Hình 12 – Thiết lập nhóm

Bước 3: Có ba cách tạo nhóm cho khóa học như sau:
a. Tạo nhóm: Đây là cách tạo nhóm phổ biến vì giảng viên có thể tạo theo ý của
mình. Chọn nút TẠO NHÓM, sau đó điền các thông tin cho nhóm cần tạo (Thông
tin có kí hiệu * là bắt buộc), sau đó bấm nút LƯU NHỮNG THAY ĐỔI:
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Hình 13 – Nhập thông tin để tạo nhóm

Nhóm được tạo sẽ hiển thị bên khung Nhóm, để tiến hành thêm các thành viên cho
nhóm vừa tạo ta chọn chức năng THÊM/XÓA NGƯỜI DÙNG:

Hình 14 – Thêm/xóa người dùng

Ở bước kế tiếp, chúng ta chọn các thành viên từ danh sách CÁC THÀNH VIÊN
TIỀM NĂNG, sau đó chọn nút THÊM để thêm vào Nhóm, trong trường hợp muốn
thay đổi thành viên ta chọn thành viên đó rồi bấm nút XÓA, nếu muốn bỏ hết
thành viên trong nhóm thì chọn chức năng BỎ HẾT:
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Hình 15 – Thêm/xóa thành viên vào nhóm

b. TẠO NHÓM TỰ ĐỘNG: Đây là cách phân nhóm nhanh, hệ thống sẽ tự động
phân chia các nhóm dựa trên số lượng do giảng viên thiết lập:
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Hình 16 – Tạo nhóm tự động

c. NHẬP DỮ LIỆU CHO NHÓM: Đây là cách tạo nhóm từ tập tin với định dạng
phù hợp với yêu cầu hệ thống, đây là cách tạo nhóm ít dùng, thường chỉ dành cho
người quản trị hệ thống sử dụng trong trường hợp tạo số lượng nhiều nhóm cho
nhiều lớp.

Hình 17 – Nhập dữ liệu cho nhóm

 THIẾT LẬP PHƯƠNG THỨC GHI DANH
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Phương thức ghi danh mặc định của hệ thống là Manual enrolments (Đăng ký thủ
công). Tuy nhiên, giảng viên có thể thiết lập các phương thức ghi danh khác cho
khóa học.

Hình 18 – Thiết lập phương thức ghi danh cho khóa học

Self enrolments (Tự đăng ký): Chức năng cung cấp cho người học có khả
năng tự đăng ký vào khóa học. Tuy nhiên, hệ thống mặc định khóa chức
năng này để tránh tình trạng đăng ký không kiểm soát của các thành viên.
Đồng bộ lớp: Chức năng này sẽ lấy thông tin của một lớp đã có sẵn trên hệ
thống để đưa vào lớp hiện tại. Chức năng này đặc biệt hữu ích khi một
giảng viên đã giảng dạy một lớp, nếu tiếp tục dạy lớp đó nữa thì sử dụng
chức năng này để không cần nhập lại thông tin cũng như tiết kiệm thời gian
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phân chia lại nhóm trong lớp đó. Để đồng bộ lớp, chúng ta chọn lớp cần
đồng bộ rồi phân vai trò và nhóm:

Hình 19 – Đồng bộ lớp

 BỔ NHIỆM VAI TRÒ TRONG KHÓA HỌC
Để bổ nhiệm vai trò cho các thành viên trong khóa học, chúng ta click chọn biểu
tượng

trong phần Người dùng đã ghi danh, sau đó chọn vai trò cần bổ nhiệm

cho thành viên đó.

Hình 20 – Bổ nhiệm vai trò trong khóa học
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Bộ lọc: Bộ lọc là một cách để tự động chuyển đổi nội dung trước khi nó được xuất
ra.

Hình 21 – Thiết lập bộ lọc cho khóa học

Báo cáo: Chức năng cung cấp cho giáo viên các báo cáo về các hoạt động diễn ra
trong khóa học như: số lượt xem các tài nguyên, hoạt động của các thành viên
trong khóa học, nhật kí đăng nhập của các thành viên...

Hình 22 – Chức năng báo cáo trong khóa học

Điểm số: Giáo viên sử dụng chức năng này để xem điểm các môn học mà mình
giảng dạy.
Gradebook setup: Chức năng cung cấp các thiết lập để chỉnh sửa cách tính điểm
cho từng hoạt động trong một khóa học.
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Hình 23 – Chức năng Gradebook trong khóa học

Các huy hiệu: Nếu khóa học cần chứng nhận kết quả đạt được của các học viên
trong khóa học thì chức năng này là cách hữu hiệu để giải quyết vấn đề đó. Tùy
thuộc vào mức độ quan trọng mà các huy hiệu cần được xác nhận của các cơ quan
có thẩm quyền hay không.

Hình 24 – Thiết lập huy hiệu cho khóa học
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Sao lưu: Sử dụng chức năng này giúp giáo viên sao lưu lại môn học mà mình
giảng dạy để có thể phục hồi nhanh chóng một khi hệ thống gặp sự cố. Thực hiện
sao lưu trải qua 5 bước gồm: Cài đặt ban đầu, Thiết lập giản đồ, Xác nhận và kiểm
duyệt, Thực hiện sao lưu và Hoàn thành.

Hình 25 – Sao lưu khóa học

Phục hồi: Đây là chức năng được sử dụng một khi giáo viên cần khôi phục lại
khóa học mà mình đã sao lưu trước đây. Để thực hiện việc phục hồi khóa học, giáo
viên chỉ cần chọn đúng tập tin khóa học muốn khôi phục.

Hình 26 – Nhập tập tin sao lưu để phục hồi lại khóa học
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Nhập dữ liệu: Đây là chức năng được cung cấp cho giáo viên khi họ có nhu cầu
lấy dữ liệu từ một khóa học khác.

Hình 27 – Lấy dữ liệu từ một khóa học

Tái lập: Chức năng này cho phép giáo viên rút tên thành viên khỏi một khoá học,
nhưng vẫn giữ lại được các hoạt động và các thiết lập khác. Lưu ý rằng khi chọn
các thành phần của chức năng này và yêu cầu thực hiện, thông tin về thành viên
trong khoá học này sẽ bị xoá hoàn toàn.

Hình 28 – Chức năng tái lập trong khóa học
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Ngân hàng câu hỏi: Đây là chức năng cung cấp cho giáo viên để có thể biên soạn
ngân hàng câu hỏi cho môn học mà mình đang tham gia giảng dạy. Để xây dựng
ngân hàng câu hỏi, giáo viên có thể sử dụng công cụ Tạo câu hỏi được xây dựng
sẵn trong eDTCC. Ngoài ra, giáo viên có thể sử dụng các phần mềm hỗ trợ xây
dựng câu hỏi với định dạng theo quy định của eDTCC (trình bày chi tiết trong
phần 8 – Giới thiệu một số công cụ hỗ trợ giảng dạy với eDTCC). Sau khi hoàn
thành ngân hàng câu hỏi, giáo viên có thể xuất ra file để lưu lại và sử dụng cho
những lần tiếp theo.

Hình 29 – Tạo ngân hàng câu hỏi cho khóa học

Hình 30 – Nhập câu hỏi từ tập tin

Recycle bin: Sử dụng chức năng này để tìm lại các tập tin, hoạt động, tài nguyên
đã xóa của môn học. Ngoài ra, giáo viên cũng có thể vào đây để xóa vĩnh viễn các
tập tin tin, hoạt động, tài nguyên ra khỏi môn học.
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Hình 31 – Recycle bin, nơi chứa các tập tin, hoạt động và tài nguyên đã xóa trong khóa học
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PHẦN VI: SỬ DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG eDTCC
------

Các hoạt động được sử dụng với mục đích làm cho khóa học thêm hiệu quả và sinh động.
Ngoài ra, các hoạt động cũng là cách để giáo viên đánh giá năng lực, khả năng tiếp thu
kiến thức của người học.
Để tạo một hoạt động trong eDTCC, đầu tiên giáo viên phải bật chế độ chỉnh sửa, sau
đó chọn liên kết Thêm hoạt động hoặc tài nguyên ở khu vực cần thêm vào và lựa chọn
hoạt động cần thêm vào khóa học trong danh sách như trình bày bên dưới:
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Trong đó:
Bài học: Hoạt động được giáo viên tạo ra nhằm định nghĩa, mô tả hay giải thích
một vấn đề trong khóa học giúp người học có thể dẽ dàng tiếp thu kiến thức sau
khi đã tham khảo các bài giảng trước đó của giáo viên.
Bài tập: Đây là hoạt động rất hữu ích nhằm giúp giáo viên đánh giá năng lực, khả
năng hiểu vấn đề của sinh viên. Tính năng này được xây dựng nhằm khắc phục
tình trạng nộp bài trễ hiện nay trong sinh viên của nhà trường.
Bảng từ: Khi giáo viên cần chú giải các thuật ngữ trong khóa học thì có thể sử
dụng hoạt động này. Đây là cách thuận tiện nhất để tạo ra bảng chú giải thuật ngữ
cho khóa học.
Câu hỏi thăm dò: Hoạt động này được sử dụng giáo viên cần tìm hiểu suy nghĩ
của người học về một chủ đề thảo luận được đưa ra trong khóa học. Ngoài ra, nó
còn được sử dụng với mục đích kiểm tra mức độ hiểu vấn đề của người học.
Cơ sở dữ liệu: Hoạt động này cho phép giáo viên và các thành phần tham gia
khóa học xây dựng, trình bày và tìm kiếm các dữ liệu liên quan đến một chủ đề
thảo luận trong một khóa học.
Cuộc khảo sát: Giáo viên sử dụng hoạt động này để khảo sát những người tham
gia khóa học về một vấn đề cụ thể.
Diễn đàn: Hoạt động này được giáo viên sử dụng nhằm mục đích giúp những
người tham gia khóa học có nơi để chia sẻ, thảo luận và đóng góp ý kiến về bất kì
vấn đề trong khóa học mà giáo viên đó đang phụ trách giảng dạy.
Đề thi: Được sử dụng khi giáo viên tổ chức kỳ thi của khóa học. Một khi đề thi
được tạo ra, sinh viên có thể truy cập vào để tiến hành việc làm bài của mình, tùy
thuộc vào thời gian và định dạng đã được giáo viên thiết lập, hệ thống sẽ trình bày
định dạng đề thi tương ứng và tính giờ làm bài của sinh viên. Khi đã hết giờ làm
bài hệ thống sẽ khóa lại và thông báo điểm đến cho sinh viên (điểm được tính dựa
trên thiết lập của giáo viên).
External tool: Sử dụng hoạt động này để thêm các công cụ hỗ trợ tạo hoạt động
bên ngoài.
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Feeback: Hoạt động được giáo viên sử dụng cho mục đích đánh giá khóa học.
Gói SCORM: Đây là hoạt động được xây dựng nhằm hỗ trợ việc upload các tài
liệu đã được đóng gói theo chuẩn SCORM, một chuẩn định dạng phổ biến về trình
bày nội dung trong môi trường dạy-học E-Learning.
Phòng họp trực tuyến: Khi có nhiều thành viên khóa học đang online, giáo viên
nếu có vấn đề cần thảo luận ngay lập tức có thể sử dụng hoạt động này, nó tương
tự như công cụ chat trên các mạng xã hội.
Tập huấn: Về cơ bản hoạt động này tương tự như hoạt động bài tập mở rộng.
Điều này có nghĩa là bài làm của một sinh viên bên cạnh được giáo viên đánh giá
còn có thêm phần đánh giá về nhận xét của các sinh viên khác (một hình thức đánh
giá ngang hàng).
Wiki: Tương tự như Wikipedia (Từ điển bách khoa toàn thư mở), hoạt động Wiki
cung cấp cho giáo viên và những người tham gia khóa học một công cụ để tạo ra
các định nghĩa về một khái niệm trong khóa học và khái niệm này sẽ được thêm,
chỉnh sửa bởi giáo viên và những ai có tham gia trong khóa học.
Chú ý: Các phần hướng dẫn cụ thể cho các hoạt động được trình bày chi tiết trên
eDTCC.
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PHẦN VII: SỬ DỤNG CÁC TÀI NGUYÊN TRONG eDTCC
------

Bên cạnh các hoạt động như đã trình bày trong phần trước, giáo viên có thể thêm các tài
nguyên vào cho khóa học mà mình đang giảng dạy. Tài nguyên là các phần hỗ trợ để giúp
khóa học thêm rõ ràng, phong phú, mang lại nhiều tiện ích cho các thành viên tham gia
khóa học.
Tương tự như hoạt động, để thêm một tài nguyên cho khóa học, giáo viên phải Bật chế
độ chỉnh sửa, sau đó chọn liên kết Thêm hoạt động hoặc tài nguyên ở khu vực cần
thêm vào và lựa chọn tài nguyên cần thêm vào khóa học trong danh sách như trình bày
bên dưới:

Trong đó:
Book: Đây là chức năng giúp giáo viên tạo các nội dung theo dạng sách, giúp
người học dễ dàng khi đọc các nội dung.
File: Chức năng giúp giáo viên có thể chèn một tập tin bất kì vào khóa học như:
.ppt, .doc, .pdf,...Sau khi tập tin được tạo, các thành viên tham gia khóa học chỉ
cần truy cập vào khóa học để xem trực tiếp hoặc tải về.
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Để thêm một file vào trong khóa học ta chọn File từ trong danh sách Tài nguyên,
sau đó điền các thông tin như: Tên (Đặt tên cho tập tin tải lên), Mô tả (mô tả ngắn
gọn về tập tin, có thể bỏ qua phần này), Chọn tập tin (là nơi để upload tập tin lên
khóa học, click vào khung này để chọn tập tin tải lên, hoặc kéo thả tập tin cần đưa
lên vào khung đều được), Phần giao diện (thiết lập các tùy chọn cho tập tin như:
Display, Show size – hiển thị kích thước, Show type – hiển thị loại tập tin, Show
upload/modified date – hiển thị ngày đưa tập tin lên/chỉnh sửa tập tin). Các phần
còn lại tương tự như các phần trước, có thể để mặc định.

Hình 32 – Tạo file trong khóa học
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Hình 33 – Thiết lập các thông tin cho tập tin tải lên

Folder: Tương tự như thư mục trong máy tính, Folder giúp giáo viên gộp các tập
tin liên quan lại với nhau, khi người dùng chọn Folder các tập tin chứa trong
Folder sẽ được trình bày.
IMS Content Package: Chức năng này hỗ trợ việc upload các tập tin được đóng
gói theo chuẩn IMS, một dạng chuẩn để trình bày nội dung trong E-Learning.
Label: Được sử dụng khi giáo viên muốn chèn thêm văn bản, hình ảnh, các tập tin
đa phương tiện...vào khóa học đang giảng dạy.
Để thêm Label vào khóa học ta chọn Label từ danh sách TÀI NGUYÊN, sau đó
nhập thông tin cần trình bày vào các phần Thông tin chung, phần Thiết lập mô
đun chung chọn Mở, nếu muốn giới hạn truy cập thì thiết lập ở phần Không cho
phép truy cập (nếu không thì bỏ qua), phần Thẻ để nhập các tag cho việc tìm kiếm
(có thể bỏ qua), phần Competencies để mặc định:
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Hình 34 – Tạo Label cho khóa học

Hình 35 – Thêm Label

Page: Hỗ trợ cho giáo viên tạo một trang nội dung ngắn đề cập đến một vấn đề cụ
thể trong khóa học.
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URL: Giúp giáo viên tạo một liên kết trong khóa học.
Chú ý: Các phần hướng dẫn cụ thể cho các tài nguyên được trình bày chi tiết trên
eDTCC.
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PHẦN VIII: GIỚI THIỆU MỘT SỐ CÔNG CỤ HỖ TRỢ GIẢNG
DẠY VỚI eDTCC
------

Để hỗ trợ việc giảng dạy trên eDTCC thêm sinh động và hiệu quả, chúng ta có thể kết
hợp thêm một số phần mềm khác như:
Microsoft PowerPoint: Đây là phần mềm quá quen thuộc đối với chúng ta. Tuy
nhiên, ở đây chúng ta sẽ tận dụng chức năng ghi hình, ghi âm bài giảng của phần
mềm này để tạo bài giảng online.
iSpring Free Cam: Phần mềm hỗ trợ việc ghi lại các thao tác trên màn hình.
HotPotatoes: Phần mềm hỗ trợ tạo đề thi trắc nghiệm.

 Phần hướng dẫn sử dụng các công cụ này sẽ được trình bày chi tiết trong buổi tập
huấn.
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TÀI LIỆU THAM KHẢO
------

[1] Moodle Docs, https://docs.moodle.org
[2] Wikipedia, http://vi.wikipedia.org/wiki/

36

