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PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG 

I. Lời giới thiệu 

VioEdu là hệ thống giáo dục trực tuyến ứng dụng công  nghệ 4.0 và phương pháp học tập thích ứng (Adaptive  learning), 

được phát triển bởi Tập đoàn FPT. Đây là mô  hình học tập kết hợp giữa học online và offline. Chương  trình học của VioEdu 

có hàng nghìn bài giảng được biên soạn bởi những chuyên gia giáo dục hàng đầu Việt Nam,  bám sát sách giáo khoa của Bộ 

GD&ĐT. Hệ thống có  nhiều tính năng ưu việt dành cho học sinh, phụ huynh và nhà trường. 

II. Đối tượng sử dụng 

VioEdu  hỗ trợ 4 loại đối tượng: Học sinh, phụ huynh, nhà trường và giáo viên. 

II.1. Học sinh 

 

II.2. Phụ 

huynh 

 

II.3. Nhà trường 

 

II.4. Giáo viên 

 
 

 

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG 

I. Hướng dẫn chung  

I.1. Đăng kí  

Bước 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Học lý thuyết qua video bài giảng 

 Luyện tập  

 Làm bài tập về nhà 

 Làm bài kiểm tra 

 Xem thứ hạng, đánh giá, báo cáo, nhận xét… 

 Cập nhật tình hình kết quả học tập của con thông qua App. 

 Biết được điểm mạnh, điểm yếu của con mình thông qua phần báo cáo, đánh giá, nhận xét… 

 Quản lý hoạt động giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh toàn trường.  

 Xem báo cáo kết quả học tập của học sinh, khối lớp, kết quả giảng dạy của giáo viên.  

 Tương tác với phụ huynh học sinh thông qua sổ liên lạc điện tử. 

 Giao bài tập về nhà cho học sinh 

 Đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của từng học sinh 

 Tạo đề kiểm tra trên hệ thống  

 Theo dõi quá trình rèn luyện của từng học sinh 

Khi đã truy cập vào trang chủ của VioEdu (tại địa chỉ 

https://vio.edu.vn), bạn có thể tạo một tài khoản mới bằng cách bấm 

vào nút    ở góc trên bên phải của màn hình.  

 

https://vio.edu.vn/
https://vio.edu.vn/
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Bước 2:  

 

I.1.1. Đăng kí tài khoản học sinh 

(1) Đăng kí mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Màn hình Đăng ký tài khoản mới sẽ được hiển thị. 

Hiện tại, VioEdu hỗ trợ những phương thức đăng ký sau: 

• Đăng ký tài khoản học sinh (I.1.1) 

• Đăng ký tài khoản giáo viên (I.1.2) 

• Đăng ký tài khoản phụ huynh (I.1.3) 

1 

2 

3 

Màn hình đăng ký tài khoản Học sinh gồm 3 phần: 

1. Chọn loại tài khoản phù hợp: Chọn Học sinh 

2. Nhập thông tin cơ bản:  

○ Họ tên,  

○ Tên đăng nhập,  

○ Mật khẩu (nhập 2 lần) 

○ V.v… 

3. Bấm vào ô xác nhận Tôi không phải là người máy. 

Sau khi đã hoàn thành tất cả các bước trên, bấm   

 

Sau khi bạn đã hoàn thành các bước trên, hệ thống sẽ gửi một mã xác 

nhận đến số điện thoại mà bạn đã lựa chọn trong bước trước. Bạn sẽ cần 

nhập mã vào ô trống rồi bấm                    

Trường hợp không nhận được mã xác nhận, xin vui lòng liên lạc dịch vụ 

hỗ trợ khách hàng của chúng tôi theo thông tin:  

           HOTLINE: 1900 636 111 

           PHONE: 0353 055 060 

           EMAIL: support@vio.edu.vn 

 

Sau khi nhập mã xác thực thành công, bạn sẽ thấy màn hình Học tương 

tự như hình bên trái. 
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(2) Đăng kí bằng tài khoản Violympic (nếu có) 

 

 

 

*GHI CHÚ: Đối với những học sinh sử dụng hệ thống theo trường. Giáo viên nhà trường sẽ tạo và gửi tài khoản cho học sinh. 

I.1.2. Đăng kí tài khoản giáo viên 

Để đảm bảo tính xác thực của thông tin, hiện tại VioEdu yêu cầu tất cả giáo viên phải đăng ký thông qua ban quản trị hệ thống.  

Xin vui lòng liên lạc dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi theo một trong những kênh sau để được đăng ký tài khoản giáo 

viên: 

• Số điện thoại 1900636111 (nhánh số 2) hoặc 035 305 5060  

(8h30-21h ngày thứ 2 - thứ 6, 8h30-11h30 thứ 7) 

• Email support@vio.edu.vn 

• Facebook chính thức của VioEdu (https://www.fb.com/vio.edu.vn/) 

 

 

 

 

 

 

Nếu bạn sở hữu tài khoản ViOlympic, bạn có thể nhanh chóng tạo một tài 

khoản VioEdu bằng cách bấm vào nút               

Trong khung cửa sổ mới xuất hiện (như hình bên trái), điền Tên đăng nhập, 

Mật khẩu của tài khoản Violympic, và Số điện thoại di động. 

Sau đó, bạn cần bấm vào ô Tôi không phải là người máy rồi bấm  

 

 

Sau khi bạn đã hoàn thành các bước trên, hệ thống sẽ gửi một mã 

xác nhận đến số điện thoại mà bạn đã lựa chọn trong bước trước. 

Bạn sẽ cần nhập mã vào ô trống rồi bấm                    

Trường hợp không nhận được mã xác nhận, xin vui lòng liên lạc 

dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi theo thông tin  

           HOTLINE: 1900 636 111 

           PHONE: 0353 055 060 

           EMAIL: support@vio.edu.vn 

Sau khi nhập mã xác thực thành công, bạn sẽ thấy màn hình Học 

tương tự như phần đăng kí mới. 

 

mailto:support@vio.edu.vn
https://www.fb.com/vio.edu.vn/
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I.1.1. Đăng kí tài khoản phụ huynh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*GHI CHÚ: Đối với những học sinh sử dụng hệ thống theo trường. Tài khoản phụ huynh sẽ được giáo viên tạo và gửi tài 

khoản cho phụ huynh.  

I.1.2. Hướng dẫn liên kết tài khoản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Màn hình đăng ký tài khoản Phụ huynh gồm 3 phần: 

1. Chọn loại tài khoản phù hợp: Chọn  

2. Nhập thông tin cơ bản:  

○ Họ tên,  

○ Tên đăng nhập,  

○ Mật khẩu (nhập 2 lần) 

○ V.v… 

3. Bấm vào ô xác nhận Tôi không phải là người máy. 

Sau khi đã hoàn thành tất cả các bước trên, bấm 

  

 

1 

2 

3 

Sau khi bạn đã hoàn thành các bước trên, hệ thống sẽ gửi một mã 

xác nhận đến số điện thoại mà bạn đã lựa chọn trong bước trước. 

Bạn sẽ cần nhập mã vào ô trống rồi bấm                    

Trường hợp không nhận được mã xác nhận, xin vui lòng liên lạc 

dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi theo thông tin: 

           HOTLINE: 1900 636 111 

           PHONE: 0353 055 060 

           EMAIL: support@vio.edu.vn 

Sau khi nhập mã xác thực thành công, bạn sẽ thấy màn hình Đánh 

giá 

 

Tại tài khoản phụ huynh nhấp vào phần khung avartar và tên   chọn Thông 

tin cá nhân như hình bên trái.  

Trong phần Thông tin cá nhân chọn  tại đây phụ huynh có thể tìm kiếm toàn 

bộ các tài khoản của học sinh muốn liên kết sau đó nhấn . 

Lưu ý: Sau khi chọn lưu để liên kết tài khoản phụ huynh cần phải đợi học sinh xác nhận từ tài 

khoản học sinh mới được coi là liên kết thành công.  

Một tài khoản phụ huynh có thể liên kết với nhiều tài khoản học sinh và ngược lại.  
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I.1. Đăng nhập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Chức năng dành cho Học sinh 

Học sinh đăng kí trên hệ thống sẽ được chia làm 2 loại:  

- Học sinh đăng kí tự do  

- Học sinh đăng kí thông qua nhà trường  

Các chức năng dành cho cả 2 loại tài khoản học sinh bao gồm:  

1. Học tập thông qua bài giảng video, luyện tập. 

2. Đánh giá, nhận xét, báo cáo tình hình học tập.  

3. Thống kê thành tích đạt được.  

Các chức năng dành riêng cho tài khoản học sinh đăng kí thông qua nhà trường:  

1. Làm bài tập về nhà 

2. Làm bài kiểm tra 
 

II.1. Học tập, luyện tập 

Học sinh khi đăng nhập vào hệ thống nếu đã sử dụng hệ thống trong một khoảng thời gian sẽ thấy giao diện màn hình có thanh 

điều hướng như bến dưới:   

 

 

 

 

 

Hệ thống hiển thị 3 phần thông tin:  

Truy cập website: https://vio.edu.vn/ 

Nhấn vào nút  như hình bên trái. Sau đó hệ thống sẽ 

chuyển qua giao diện màn hình giống như ảnh bên dưới. 

 

 

Đăng nhập bằng cách điền các thông tin về tài khoản admin của trường 

(Tài khoản này sẽ được VioEdu cấp cho nhà trường).  

Thông tin bao gồm: 

• Tên đăng nhập:  

• Mật khẩu: 

 

 

 

 

Đây là thanh Menu điều 

hướng 

 

 

 

 

https://vio.edu.vn/
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   Các kỹ năng còn yếu: đây là những kỹ năng học sinh đã thực hiện luyện tập tuy nhiên chưa đạt được kết quả cao.  

    Nhiệm vụ dành cho bạn: Mỗi ngày hệ thống sẽ tạo ra các nhiệm vụ học tập để học sinh có thể hoàn thành và nhận 

thưởng Kim cương.  

    Lộ trình học tập: Dựa trên quá trình học tập và luyện tập của mỗi học sinh hệ thống sẽ đưa ra lộ trình học tập gợi 

ý phù hợp với từng cá nhân học sinh.  

Để luyện tập một kỹ năng bất kỳ học sinh cần thông qua các bước sau:  

Nhấn chọn  trên thanh Menu điều hướng hệ thống sẽ chuyển qua giao diện danh sách các kỹ năng 

theo đúng khối lớp của học sinh:  

 

Tại giao diện như hình vẽ chọn kỹ năng mà bạn muốn học tập.  

Với mỗi kỹ năng bạn sẽ được xem 1 video lý thuyết. Sau khi xem xong video lý thuyết bạn có thể nhấn 

 phía bên dưới để tiến hành luyện tập.  

Cách thức tính điểm cho phần luyện tập như sau:  
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Video lý thuyết 

 

 

 

 
Click để thực hành 

 

 

 

 

Kim cương thưởng 
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Trong giao diện luyện tập nếu trả lời sai hệ thống sẽ hiển thị ra phần giải thích  

 

Nhấn  để tiếp tục luyện tập. Nếu trả lời đúng sẽ được cộng điểm theo quy định. Khi đạt các mốc điểm như  70 – 

80 – 90 – 100 bạn sẽ nhận được Kim cương thưởng (Kim cương này sẽ dùng để mua các vật phẩm trong bộ sưu tập, mở khóa 

avatar tại mục Thành tích). Đạt mốc 100 bạn sẽ được tặng thêm bằng khen đến từ hệ thống.  

II.2. Đánh giá, nhận xét, báo cáo  

Nhấn chọn  trên thanh Menu điều hướng để xem toàn bộ phần đánh giá, nhận xét, báo cáo. Trong mục này bạn 

có thể xem .  

Đánh giá chung: xem tổng quan và chi tiết quá trình học tập trong 1 khoảng thời gian nhất định.  

 

Lịch sử luyện tập: Xem chi tiết lịch sử luyện tập theo từng ngày, tháng… số phút luyện tập trên hệ thống, chi tiết từng câu 

hỏi đã luyện tập.  

 

Nhấn vào để xem chi tiết 

 

 

 

 

Nhấn vào để xem chi tiết 
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- Tiến độ học tập: Xem tiến độ học tập theo từng kỹ năng đã học.  

 

 

II.3. Thành tích 

Nhấn  trên thanh Menu điều hướng để xem toàn bộ thành tích đã đạt được trong quá trình học tập.  

 

 

 

 

 

Nhấn để xem và mua Bộ sưu 

tập 
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I.1. Làm bài tập về nhà, bài kiểm tra (dành cho tài khoản học sinh đăng kí qua trường) 

Nhấn  trên thanh Menu điều hướng để thực hiện làm bài tập về nhà và bài kiểm tra được giáo viên giao.  

Kéo xuống để xem danh sách bài tập và bài kiểm tra như hình: 

 

 

Sau khi làm bài xong hệ thống sẽ thông báo ngay số điểm và thời gian làm bài 

 

 

Nhấn để làm bài kiểm tra hoặc BTVN 
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III. Chức năng dành cho Phụ huynh 

Phụ huynh học sinh tải App trên điện thoại tại Apple Store hoặc Google Play bằng cách search từ khóa “VioEdu”. Đăng nhập 

và sử dụng. 

 

Tại đây phụ huynh có thể xem toàn bộ báo cáo, đánh giá, nhận xét chi tiết của con bao gồm các thông tin như trên tài khoản 

học sinh tại phần II.2.  

 

Khi giáo viên giao bài tập, bài kiểm tra hoặc nhận xét học sinh, phụ huynh sẽ nhận được thông báo trên App.  
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IV. Chức năng dành cho Nhà trường 

IV.1. Tài khoản Admin 

 

IV.1.1. Quản lý môn 

Sau khi đăng nhập hệ thống sẽ chuyển qua giao diện chức năng Quản lý môn và có thanh menu điều hướng như hình trên. Đối 

với tài khoản Admin của nhà trường cần lưu ý các chức năng như sau:  

I.  

II.  

III.  

IV.  

 (Những chức năng còn lại như:  Giao bài tập, Bài kiểm tra, Thống kê sẽ được hướng dẫn chi tiết tại phần tài khoản dành cho 

giáo viên) 

(Lưu ý: Nếu khi đăng nhập giao diện không xuất hiện thanh menu điều hướng như trên, giữ phím Crlt và nhấn phím “-“ trên bàn 

phím để thu nhỏ giao diện website thanh menu này sẽ xuất hiện) 

 

 

Khi click vào  hệ thống sẽ có giao diện như ảnh bên trái. 

Ngoài môn Toán VioEdu có sẵn hệ thống hỗ trợ nhà trường tạo ra tất cả các 

môn học khác.  

Tại giao diện này admin có thể tạo ra các môn mới bằng cách nhấn 

, sẽ xuất hiện phần điền tên môn như sau: 

, admin điền tên môn muốn 

tạo và nhấn  để tạo môn.  
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Sau khi tạo môn mới cần gán lớp để quy định môn 

này thuộc các khối lớp nào. Admin cần lựa chọn 

môn học và chọn lớp như hình bên trái. Sau đó 

nhấn  hệ thống sẽ tạo mặc 

định Mục lục cho môn học này với khối lớp đã chọn 

là 35 tuần học như ảnh bên dưới.  

 

 

 

 

Tại giao diện mục lục như hình bên trái, Admin có thể thay đổi tên các tuần để tạo ra mục lục môn học như ý muốn bằng các nhấn 

vào biểu tượng . Để tạo ra các mục nhỏ hơn cho từng tuần nhấn vào biểu tượng  

Đây sẽ là khung chương trình cho một môn học, nó giống như các ngăn tủ để giáo viên nhà trường có thể nhập nội dung các câu 

hỏi vào và quản lý.   
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IV.1.2. Quản lý chung 

(1) Quản lý khối lớp  

Khi nhấn vào  hệ thống sẽ có giao diện như ảnh bên trên. Phần Quản lý chung sẽ bao gồm các chức năng:  

• Quản lý khối lớp 

• Quản lý giáo viên 

• Quản lý học sinh 

• Cài đặt chung 

Giao diện đầu tiên sẽ là phần quản lý khối lớp. Tại phần này Admin có thể tạo ra các lớp dành cho từng khối bằng cách lựa chọn 

“Khối” – phần khối này sẽ được hiển thị theo từng trường. Ví dụ: trường Tiểu học (Khối 1 – khối 5), trường THCS (khối 6 – khối 

9), trường THPT (khối 10 – khối 12). 

Điền thêm “Tên lớp” sau đó nhấn  như ảnh trên để tạo ra 1 lớp mới theo khối đã chọn.  

Lưu ý: Admin có thể xóa lớp đã tạo nếu tạo nhầm nhưng chỉ khi trong lớp đó chưa có bất cứ một học sinh nào. Trường hợp trong 

lớp đã có học sinh admin sẽ không thể xóa lớp này.. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo như hình dưới.  
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(2) Quản lý giáo viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi nhấn vào  hệ thống sẽ chuyển sang giao diện Quản lý giáo viên như hình trên. Tại đây admin có thể tạo ra tài khoản 

giáo viên mới bằng cách điền các thông tin như hình:   

(Lưu ý: Những thông tin có dấu  là những thông tin bắt buộc). Sau đó nhấn vào  hệ thống sẽ tạo ra một 

tài khoản giáo viên mới bao gồm các thông tin cá nhân như đã nhập và thông tin về tài khoản của giáo viên:  

Trong đó tên tài khoản chính là email giáo viên  mật khẩu được hệ 

thống sinh ra ngẫu nhiên . Giáo viên có thể đăng nhập và đổi mật khẩu để sử dụng tài khoản này.  

 

Bên cạnh chức năng tạo tài khoản Admin còn có các chức năng khác để quản lý từng giáo viên phía bên tay phải. Cụ thể các 

chức năng như sau: 

Nhấn vào   giao diện sẽ xuất hiện như hình dưới đây 

 

Tại giao diện này admin có thể thay đổi các thông tin cá nhân của giáo viên và có thể quy định giáo viên này được quản lý bộ 

môn gì bằng cách chọn các môn trong phần môn như hình bên trên.  
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Admin có thể đổi mật khẩu cho tài khoản giáo viên bằng cách nhấn  giao diện đổi mật khẩu sẽ hiện ra. Admin 

chỉ cần nhập mật khẩu mới và nhấn  như hình dưới đây: 

 

Admin cũng có thể quy định khối lớp giáo viên được quản lý bằng cách nhấn  

  và chọn những lớp giáo viên được quản lý.  

Cấp quyền duyệt câu hỏi Bài kiểm tra cho các giáo viên trưởng bộ môn hoặc giáo 

viên phụ trách bằng cách nhấn   

 Cấp quyền quản lý cho những giáo viên khác trong Ban giám hiệu nhà trường bằng 

cách nhấn   

Hoặc xóa tài khoản giáo viên bằng cách nhấn  

Bên cạnh việc gán lớp cho từng giáo viên. Để thuận tiện cho việc quản lý hệ thống hỗ trợ thêm chức năng Gán giáo viên vào 

lớp. Khi nhấn vào  Admin có thể gán đồng loạt nhiều giáo viên vào một lớp như hình dưới đây:  

 

Sau khi lựa chọn đủ giáo viên cho lớp học, nhấn  để lưu thông tin. 
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(3) Quản lý học sinh 

 

 

 

 

 

 

Khi nhấn vào  hệ thống sẽ chuyển sang giao diện Quản lý học sinh như hình trên. Tương tự như phần quản lý giáo viên, 

để tạo ra một tài khoản học sinh mới Admin chỉ cần điền đủ các thông tin cơ bản như hình bên dưới:

 

Những thông tin có dấu  vẫn là những thông tin bắt buộc. Đối với tài khoản học sinh hệ thống sẽ tự động dựa trên Họ tên của 

học sinh để tạo ra tài khoản và mật khẩu cho học sinh  Admin cũng có thể tạo tên đăng 

nhập cố định cho học sinh theo ý muốn bằng cách nhập tên tài khoản vào  Tên đăng nhập. 

Lưu ý: Khi tài khoản học sinh được tạo thành công hệ thống sẽ tự động tạo ra một Tài khoản phụ huynh đi kèm với tài khoản học 

sinh có dạng: ph_tên tài khoản học sinh và liên kết với tài khoản học sinh vừa tạo. 

  

Admin cũng có thể Quản lý tài khoản học sinh và phụ huynh theo các chức năng như hình bên 

trái, cụ thể như sau:  

• Sửa thông tin cá nhân của học sinh bằng cách nhấn  

• Đổi mật khẩu cho học sinh bằng cách nhấn  

• Đổi mật khẩu cho tài khoản của phụ huynh bằng cách nhấn  

• Hoặc xóa tài khoản học sinh bằng cách nhấn  
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(4) Reset BTVN  

Chức năng này mặc định chỉ dùng riêng cho tài khoản Admin tuy nhiên tài khoản Admin có thể gán quyền cho giáo viên trong 

trường được phép Reset, gia hạn, chấm lại điểm bài tập về nhà nếu muốn.  

 

Di chuột vào mục  trên thanh menu điều hướng. Bấm vào  để sử dụng tính năng reset 

Bài tập về nhà (BTVN) như hình trên. 

 

Bên cạnh việc quản lý tài khoản học sinh. Admin còn có thể:  

• Tải file excel danh sách toàn bộ học sinh trong lớp bao gồm tất cả các thông tin cá nhân, tài khoản học sinh, tài khoản 

phụ huynh đi kèm bằng cách nhấn   sau đó admin hoặc giáo viên có thể sử dụng file 

này để gửi thông tin đến phụ huynh và học sinh.  

• Tải file excel danh sách thống kê các bài kiểm tra của từng học sinh bằng cách nhấn 

 

• Chuyển lớp cho học sinh bằng cách nhấn  

• Và cuối cùng là khôi phục tài khoản học sinh đã Xóa bằng cách nhấn  
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IV.2. Tài khoản giáo viên   

Admin của nhà trường sẽ tạo ra tài khoản GV và gán quyền quản lý môn học, khối lớp cho từng giáo viên.  

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản GV.  Sau khi đăng nhập vào tài khoản GV hệ thống sẽ hiển thị ngay màn hình Quản lý học 

sinh:  

Bước 1: Tìm BTVN mà bạn muốn reset. 

Để tìm được chính xác, bạn cần chọn môn học và số 

ngày lùi lại để hiển thị những BTVN của môn đó 

trong khoảng thời gian trước thời điểm hiện tại. 

Bước 2: Tìm đến đúng BTVN mà bạn muốn khởi tạo 

lại và bấm vào nút Reset màu vàng cam. 

1 

2 

Một khung thông báo sẽ xuất hiện như hình bên trái. Admin 

có thể reset BTVN theo 2 hình thức 

 Reset bài tập cho . Khi 
đó toàn bộ học sinh được giao BTVN này 
sẽ phải làm lại bài tập.  

 Reset bài tập  
Bạn sẽ cần nhập mã tài khoản của từng 
học sinh mà bạn muốn reset BTVN trong 
ô trống liền dưới giống như hình bên trái. 

Để tiến hành thiết lập lại, bấm . Nếu muốn thay 

đổi ý định, bấm  để trở về bước trước. 



Page | 22 
 

Đối với phần Quản lý học sinh, tài khoản của GV có các chức năng giống như tài khoản Admin của nhà trường (IV.1.2 – (3)) 

Chỉ khác 1 phần duy nhất đó là tài khoản của GV không có quyền “Khôi phục tài khoản học sinh” khi đã bị Xóa.  

Bên cạnh chức năng Quản lý học sinh tài khoản GV còn có các chức năng như sau: Tạo câu hỏi, Giao bài tập, Bài kiểm tra 

và Thống kê.  

 

IV.2.1. Tạo câu hỏi 

Bấm  trên thanh menu điều hướng để tìm đến tính năng tạo câu hỏi. Giao diện sẽ xuất hiện như hình 

trên. Tại màn hình này GV có thể tìm kiếm những câu hỏi mình đã nhập theo các trường thông tin như: 

• Môn học 

• Khối lớp 

• Phạm vi sử dụng (thực hành/ kiểm tra) 

• Mức độ nhận biết (nhận biết/ thông hiểu/ vận dụng/ vận dụng cao) 

• Câu hỏi tạo từ ngày 

• Mục lục (chuyên đề - chủ đề - kỹ năng) 

• Mã bài tập về nhà (Dùng để quản lý và tìm kiếm bài tập một cách dễ dàng hơn) 

Trên màn hình Ngân hàng câu hỏi bấm  để vào chức năng thêm câu hỏi mới.  
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Hình bên trên là màn hình tạo câu hỏi. Trước khi nhập nội dung câu hỏi GV cần điền một số thông tin cơ bản sau:  

• Môn học 

• Khối lớp 

• Phạm vi sử dụng  

• Mức độ nhận biết 

• Mục lục 

• Tuần 

• Mã bài về nhà 

Lưu ý: Những thông tin có dấu * là những thông tin bắt buộc phải điền. Sau khi đã điền hết thông tin cơ bản, GV cần chọn dạng 

câu hỏi tương ứng với câu hỏi của bạn. VioEdu cung cấp một số dạng câu hỏi như sau:  

     

 

Tại phần nhập nội dung câu hỏi hoặc câu trả lời cho bất cứ dạng câu hỏi nào. Hệ thống VioEdu đều hỗ trợ GV nhập nội dung dưới 

dạng text, hình ảnh, audio, công thức toán học, gán link dẫn bất kì… 

Khi chọn phần nhập nội dung câu hỏi hoặc câu trả lời bảng thanh công cụ sẽ hiện lên như ảnh trên. Trong đó:  

Biểu tượng &  dùng để chèn công thức toán học theo 2 dạng tương ứng là Latex và Math Type. 

Biểu tượng  dùng đẻ chèn ảnh, khi chọn biểu tượng này bảng giao diện sẽ hiện lên như sau: 

 

Biểu tượng  dùng để chèn audio, cách thức chèn tương tự như việc chèn ảnh.  

Lưu ý: Khi chèn ảnh hoặc đối với các công thức Toán học phức tạp và đã có sẵn trên Word GV có thể sử dụng công cụ hỗ trợ 

Snipping Tool có sẵn trên Window  để cắt trực tiếp ảnh từ các nguồn và công thức Toán học từ Word sau đó sử dụng tổ hợp 

phím Crlt + C để copy và Crlt + V để dán trực tiếp vào nội dung trên hệ thống.  

Ngoài những công cụ trên còn có rất nhiều các công cụ khác để căn chỉnh lề, chỉnh độ đậm, nhạt… để GV có thể tùy chỉnh nội dung 

sao cho hợp lý nhất.  
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(1) Dạng Chọn 1 đáp án  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Dạng Chọn nhiều đáp án  

• Điền Nội dung câu hỏi 

• Cung cấp một số đáp án vào phần Câu trả lời. Mặc định, hệ thống đã tạo sẵn 4 ô để bạn nhập 4 đáp án khác nhau. Bạn có 

thể thêm đáp án bằng cách bấm vào  và bớt đáp án bằng cách bấm nút  màu đỏ 

• Chọn đáp án đúng trong số các đáp án mà bạn đã nhập bằng cách bấm vào nút hình tròn    ở bên trái của đáp án để 

nút chuyển sang màu xanh  

Bạn có thể bấm  để xem câu hỏi sẽ được hiển thị cho học sinh ra sao và bấm  khi đã hoàn thành. Phần 

câu hỏi được hiển thị cho học sinh sẽ như hình dưới đây:  
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(3) Dạng điền khuyết 

 

 

 

 

 

 

 

• Điền Nội dung câu hỏi 

• Cung cấp một số đáp án vào phần Câu trả lời. Mặc định, hệ thống đã tạo sẵn 4 ô để bạn nhập 4 đáp án khác nhau. Bạn 

có thể thêm đáp án bằng cách bấm vào  và bớt đáp án bằng cách bấm nút  màu đỏ 

• Chọn tất cả đáp án đúng trong số các đáp án mà bạn đã nhập bằng cách bấm vào nút vuông    ở bên trái của đáp án 

để nút chuyển thành  

Bạn có thể bấm  để xem câu hỏi sẽ được hiển thị cho học sinh ra sao và bấm  khi đã hoàn thành. 

Phần câu hỏi được hiển thị cho học sinh sẽ như hình dưới đây:  

 

• Điền Nội dung câu hỏi. Tại vị trí bạn muốn tạo ô trống, nhấn    

• Bạn có thể tạo nhiều ô trống trong 1 câu hỏi. Với mỗi ô trống câu hỏi bạn cần thêm 1 ô trống đáp án trong phần Câu trả 

lời bằng cách nhấn  

• Với mỗi ô trống, bạn cần nhập đáp án đúng cho ô trống đó với các Ô trống số 1, 2 tương ứng trong phần Câu trả lời. 

Nếu có nhiều phương án đúng cho cùng 1 ô trống bạn cần điền tất cả đáp án đó phân cách nhau bởi dấu ^^. Ví dụ: 10 ^^ 

số mười ^^ mười 

Bạn có thể bấm  để xem câu hỏi sẽ được hiển thị cho học sinh ra sao và bấm  khi đã hoàn thành. Phần 

câu hỏi được hiển thị cho học sinh sẽ như hình dưới đây:  
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(4) Dạng Danh sách xổ xuống (DSXX) 

• Điền Nội dung câu hỏi. Tại vị trí bạn muốn tạo DSSX, nhấn    

• Bạn có thể tạo nhiều DSSX trong 1 câu hỏi. Với mỗi DSSX bạn cần thêm 1 danh sách đáp án trong phần Câu trả lời bằng 

cách nhấn  

• Với mỗi DSSX, bạn cần nhập các phương án lựa chọn cho danh sách tương ứng trong phần Câu trả lời. Bạn có thể thêm 

lựa chọn bằng cách nhấn . Nếu 2 DSSX có danh sách phương án giống nhau, bạn có thể nhấn 

 để tiết kiệm thời gian tạo phương án mới.  

• Đánh dấu phương án đúng trong mỗi danh sách bằng cách bấm vào nút hình vuông  ở bên trái của đáp án để nút chuyển 

thành  

Bạn có thể bấm  để xem câu hỏi sẽ được hiển thị cho học sinh ra sao và bấm  khi đã hoàn thành. Phần 

câu hỏi được hiển thị cho học sinh sẽ như hình dưới đây:  
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(5) Dạng Ghép đôi (Nối đáp án giống nhau) 

 

 

 

 

 

 

 

(6)  Dạng Tự luận 

 

 

 

 

 

• Điền Nội dung câu hỏi.  

• Điền Nội dung câu trả lời theo 2 cột: Cột bên phải gồm những phương án có thể kéo – thả vào cột bên trái là những cột 

gồm những thông tin cố định. Bạn có thể thêm đáp án bằng cách nhấn Bạn có thể tạo thêm phương án 

nhiễu trong cột bên phải bằng cách nhấn   

• Khi nhập, hãy chú ý rằng đáp án thuộc cùng một đôi trong câu trả lời đúng cần được nhập trên cùng 1 dòng.  Bạn có thể 

bấm  để xem câu hỏi sẽ được hiển thị cho học sinh ra sao và bấm  khi đã hoàn thành. Phần câu 

hỏi được hiển thị cho học sinh sẽ như hình dưới đây:  
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(7) Dạng Tổng hợp (Bài đọc) 

 

• Điền Nội dung câu hỏi.  

• Điền Câu trả lời  

• Bạn có thể bấm  để xem câu hỏi sẽ được hiển thị cho học sinh ra sao và bấm  khi đã hoàn 

thành. Phần câu hỏi được hiển thị cho học sinh sẽ như hình dưới đây:  
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IV.2.2. Giao bài tập  

Đối với chức năng giao BTVN hệ thống phân chia làm 2 dạng như sau: 

• Giao BTVN cho môn Toán VioEdu 

• Giao BTVN cho các môn khác (Do nhà trường tự nhập nội dung lên hệ thống) 

 

(1) Giao BTVN cho môn Toán VioEdu 

Nhấn  trên thanh menu điều hướng để sử dụng tình năng giao BTVN cho học sinh.  

• Điền Nội dung câu hỏi.  

• Nhấn  rồi nhấn   

• Chọn một trong các dạng câu hỏi phụ    

• Nhập nội dung cho câu hỏi phụ như hướng dẫn cho từng dạng tại Phần 2 – Mục I (Page 15) các dạng 1, 2, 3 Bấm 

 câu hỏi phụ.  

• Bạn có thể bấm  để xem câu hỏi sẽ được hiển thị cho học sinh ra sao và bấm  khi đã hoàn 

thành. Phần câu hỏi được hiển thị cho học sinh sẽ như hình dưới đây:  
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Màn hình sẽ hiển thị giao diện Tìm kiếm như hình trên. Tại đây GV có thể tìm kiếm tất cả các BTVN đã giao cho học sinh 

bằng cách: 

• Chọn môn 

• Chọn khối 

• Chọn lớp 

Sau đó nhấn  để tìm kiếm các BTVN đã tạo. 

Để tạo BTVN mới cho học sinh nhấn   

 

Bước 1: Điền thông tin về BTVN 

Bạn sẽ được dẫn đến màn hình Tạo bài tập về nhà giống như hình trên. 

Bước đầu tiên bạn cần điền những trường thông tin cơ bản cho BTVN được hiển thị trên màn hình: 

• Tên bài về nhà 

• Môn học: chọn  (Đây sẽ là Môn Toán của VioEdu) 

• Khối & Lớp 

• Ngày bắt đầu & Ngày kết thúc (Học sinh chỉ được làm BTVN trong quãng thời gian này) 

• Số câu hỏi/mỗi kỹ năng  

• Số điểm/mỗi kỹ năng 

• Tuần học 

Lưu ý: Số câu hỏi/mỗi kỹ năng và Số điểm/mỗi kỹ năng là điều kiện khi học sinh hoàn thành 1 trong 2 điều kiện này sẽ được coi là 

hoàn thành BTVN.  
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Bước 2: Chọn kỹ năng 

 

 

Trong danh sách bên tay trái như hình trên, chọn những kỹ năng mà bạn muốn giao cho học sinh làm ở nhà. Đối với Toán VioEdu 

các kỹ năng được chia theo từng Chương, Chủ đề, Chủ điểm rồi đến kỹ năng theo chuẩn sách GK. Bạn cũng có thể search tên 

kỹ năng bằng cách nhập tên trong ô   

Những kỹ năng được chọn sẽ xuất hiện phía bên tay phải. Ví dụ ở đây là các kỹ năng . Để 

bỏ đi các kỹ năng không muốn chọn nữa nhấn bên góc phải của mỗi kỹ năng.  

Lưu ý: Nếu chọn nhiều kỹ năng trong 1 bài tập, mỗi kỹ năng sẽ có số câu hỏi bằng với số câu trong phần Số câu hỏi/mỗi kỹ 

năng đã chọn phía trên. 

Sau đó bạn có thể chọn ngay học sinh bằng cách nhấn  đê giao BTVN tự động. Với cách giao bài tự động này 

hệ thống giao BTVN sao cho phù hợp với năng lực học tập của từng em học sinh. Ưu điểm của cách giao bài tự động là cá nhân 

hóa việc giao BTVN tuy nhiên GV sẽ không thể quản lý ngân hàng các câu hỏi được giao.   

Nếu muốn quản lý ngân hàng câu hỏi được giao thực hiện tiếp Bước 3 trước khi chọn học sinh. 
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Bước 3: Chuyển sang chế độ giao bài thủ công (quản lý ngân hàng câu hỏi đầu vào)  

Bước 4: Chọn học sinh 

Để giao bài tập thủ công sau khi chọn kỹ năng, bạn cần đánh dấu vào ô vuông bên cạnh dòng Tự lựa chọn câu hỏi (tất cả các 

học sinh có câu hỏi giống nhau) như hình dưới đây.  

 

Sau đó nhấn nút  trên màn hình sẽ hiển thị khung cửa sổ chứa các câu hỏi cho giáo viên lựa chọn như 

sau:  

  

Khung lựa chọn câu hỏi liệt kê các câu hỏi được hệ thống sinh ra dựa theo những tiêu chí đã thiết lập ở bước 1 & 2 (môn học, 

số lượng câu hỏi, các kỹ năng). 

Bạn có thể điều chỉnh số lượng câu hỏi cho từng mức độ nhận biết (nhận biết/thông hiểu/vận dụng/vận dụng cao) rồi bấm nút 

  

Nếu một câu hỏi trong danh sách không phù hợp với yêu cầu, bạn có thể bấm vào nút  ở góc dưới bên phải 

của mỗi câu hệ thống sẽ lấy ra một câu hỏi ngẫu nhiên có cùng mức độ khó.  

Khi hoàn thành, bấm    ở cuối khung để quay trở lại màn hình trước. 

 

Khi đã quay trở lại màn hình Tạo BTVN và chắc chắn rằng thông tin ở các bước trước là chính xác, bạn có thể lựa chọn học sinh 

để giao BTVN bằng cách bấm nút     ở cuối màn hình. 

Mặc định, tất cả học sinh trong các lớp mà bạn đã chọn sẽ đều nhận được BTVN. Bạn có thể bỏ đánh dấu ô cạnh tên một học 

sinh để miễn BTVN cho học sinh đó.  

Bạn cũng có thể tùy chỉnh số lượng kỹ năng giao cho từng em học sinh bằng cách bỏ đánh dấu ô bên cạnh tên các kỹ năng được 

giao tại phần Kỹ năng được chọn như hình:  

 

Cuối cùng nhấn  để giao bài tới học sinh. 
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(2) Giao BTVN cho các môn học khác (Do nhà trường nhập nội dung) 

Tương tự như giao BTVN môn Toán VioEdu nhấn  trên thanh menu điều hướng để sử dụng tình năng 

giao BTVN cho học sinh.  

Để tạo BTVN mới cho học sinh nhấn   

 

 

Bước 1: Điền thông tin BTVN 

Bạn cần điền vào những trường thông tin được hiển thị trên màn hình giống hình bên trái:  

• Tên BTVN 

• Môn học 

• Khối & Lớp 

• Ngày bắt đầu & Ngày kết thúc 

• Tuần học 
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Bước 2: Chọn tuần trong Mục lục 

 

Trong danh sách bên tay trái như  hình trên, chọn những tuần (hoặc kỹ năng) trong danh sách Mục lục (dưới thanh tiêu đề Danh 

sách bài học).  

Bạn có thể chọn nhiều tuần bằng cách bấm vào các ô vuông trước tên mỗi tuần. Những tuần được chọn sẽ được liệt kê ngay trên 

danh sách sổ xuống. 

Để bỏ một tuần đã chọn, bấm vào ô vuông    trước tên của tuần tương ứng trong danh sách sổ xuống. 

 

Bước 3: Chọn câu hỏi 

Sau khi bạn đã chọn tuần trong Mục lục, phần Danh sách câu hỏi phía dưới sẽ liệt kê những câu hỏi thuộc về các tuần đó như hình 

bên trái. Mặc định hệ thống chỉ lấy ra những câu hỏi bạn đã tự nhập vào trong thư mục Ngân hàng câu hỏi. Nếu bạn muốn lấy cả 

những câu hỏi của các GV khác dạy cùng khối lớp và bộ môn này bỏ dấu tích bên cạnh dòng  

Nếu bạn đã đặt Mã bài tập cho các câu hỏi (Xem hướng dẫn tại phần Tạo câu hỏi – Phần 2 – Mục I, bạn có thể nhập Mã bài tập 

để hệ thống tự động lọc ra tất cả các câu hỏi có cùng mã.  
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Bước 3: Chọn câu hỏi (tiếp)  

 

Bước 4: Làm thử 

 

Để đưa một câu hỏi vào BTVN, bấm chọn vào câu hỏi đó trong danh sách câu hỏi bên tay trái. Những câu hỏi được chọn sẽ được 

hiển thị trong cột Câu hỏi đã chọn bên tay phải như hình trên. 

Để bỏ một câu hỏi ra khỏi BTVN, bấm vào nút X màu đỏ    phía trên bên tay phải của câu hỏi đó trong danh sách Câu hỏi đã 

chọn. 

 

Sau khi đã soạn xong đề bài BTVN, bạn có thể tự thử nghiệm bằng cách bấm vào nút   ở phía dưới danh sách các 

câu hỏi. 

Một cửa sổ làm bài tập sẽ được mở ra. Bạn sẽ được làm thử BTVN (mà bạn đang tạo) theo đúng giao diện mà học sinh của bạn 

nhìn thấy như hình dưới đây. 
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Bước 5: Chọn học sinh và giao bài tập 

 

 

 

 

Khi đã quay trở lại màn hình Tạo BTVN và chắc chắn rằng thông tin ở các bước trước là chính xác, bạn có thể lựa chọn học sinh 

để giao BTVN bằng cách bấm nút     ở cuối màn hình. 

Mặc định, tất cả học sinh trong các lớp mà bạn đã chọn sẽ đều nhận được BTVN. Bạn có thể bỏ đánh dấu ô cạnh tên một học sinh 

để miễn BTVN cho học sinh đó.  

Cuối cùng nhấn  để giao bài tới học sinh. 
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IV.2.3. Tạo b ài lý thuyết 

Nhấn   trên thanh menu điều hướng để sử dụng tình năng tạo bài lý thuyết cho học sinh.  

 

Tại giao diện như hình trên nhấn  hệ thống sẽ chuyển qua giao diện:  

 

Tại đây giáo viên cần lựa chọn một số thông tin cơ bản như: Môn học, khối lớp, mục lục (nơi lưu trữ bài giảng lý thuyết). 

Sau đó giáo viên điền những thông tin như tiêu đề và nội dung bài lý thuyết. Nhấn  để tải tài liệu muốn 

giao cho học sinh. Hệ thống hỗ trợ các dạng tài liệu như sau:  

- :  Tất cả những tài liệu giáo viên đã đưa lên các kho lưu trữ online như: google drive, one drive… đều 

có thể copy link và đưa vào đây.  

- : Các file lưu trữ trên máy tính như: word, powerpoint, excel, pdf… giáo viên có thể click vào đây để tải 

lên hệ thống.  

- : Những bài giảng video giáo viên đã quay và đưa lên youtube có thể copy link và đưa vào đây. 

Học sinh sẽ xem được trực tiếp trên hệ thống VioEdu.  

Giáo viên có thể quay lại màn hình Giao bài tập để tìm kiếm những bài lý thuyết đã đưa lên hệ thống.  

  

IV.2.4. Giao bài kiểm tra 

Tương tự như chức năng giao bài tập phần giao bài kiểm tra cũng được chia ra làm 2 loại:   

• Giao bài kiểm tra sử dụng câu hỏi của môn Toán VioEdu 

• Giao bài kiểm tra cho các môn học khác  
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Nhấn  trên thanh menu điều hướng để sử dụng tính năng Giao bài kiểm tra.  

Sau đó nhấn  để tạo và giao bài kiểm tra mới cho học sinh. Thao tác thực hiện giao bài kiểm trac ho từng 

loại giống như giao BTVN cho học sinh chỉ khác một số thông tin cơ bản cần lưu ý như sau:  

Đối với Bài kiểm tra GV có thể quy định được Thời gian làm bài (Ví dụ: 15 phút, 30 phút, 45 phút…)  

Thời gian mở/ thời gian đóng cho Bài kiểm tra được cài đặt chính xác đến từng giờ, phút. 

IV.2.4. Thống kê 

Sau khi giao BTVN, Bài kiểm tra GV có thể kiểm tra thống kê chi tiết về kết quả cũng như quá trình làm bài của học sinh 

thông qua chức năng Thống kê. Chỏ chuột vào  trên thanh menu điều hướng. GV sẽ được lựa chọn các chức 

năng thống kê sau:  

 

 

 

 

 

• Thống kê BTVN: GV có thể xem chi tiết BTV về nhà 

của học sinh tại đây, viết nhận xét cho từng học sinh 

theo từng bài tập.  

 

• Thống kê Kiểm tra: Gv có thể xem thống kê về bài 

kiểm tra của học sinh, chi tiết bài làm của từng học 

sinh, tải danh sách bài kiểm tra của học sinh về dưới 

dạng file excel.  

 

• Thống kê học sinh: Nhìn được bức tranh tổng quát về 

tiến độ học tập của từng em học sinh. 

 

 

• Thống kê kiến thức: Nhìn được bức tranh tổng quát 

theo từng kiến thức giảng dạy đối với từng khối lớp. 
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