HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỚP HỌC KẾT NỐI
DÀNH CHO HỌC SINH
Truy cập vào trang: https://lophoc.hcm.edu.vn để bắt đầu sử dụng
1. Đăng nhập: bằng Tài khoản sở HCM do GVCN cung cấp

1. Tích vào tùy chọn Đăng
nhập vào tài khoản Sở HCM
2. Chọn loại tài khoản là
Học sinh

3. Nhập Tài khoản và mật
khẩu đăng nhập do GVCN cấp

2. Vào Phòng học: HS tham gia học đầy đủ tất cả các môn.

2. Bấm vào đây để hiển thị
các Phòng học của Lớp mình

2. Bấm vào đây để bắt
đầu vào học
3. Bấm vào đây để cập
nhật danh sách bài học

Sau khi bấm Vào phòng:
a. Tham gia Thảo luận:
1. Danh sách HS
trong lớp

2. Khung trao đổi
giữa HS và GV

b. Xem nội dung Lý thuyết:

1. Xem các tài
liệu GV gửi

2. Nội dung bài học
và dặn dò của GV

c. Xem livestream GV giảng bài trực tuyến:
- Học sinh xem Màn hình giáo viên chia sẻ
hoặc nhấn vào liên kết Mở Google Meet để vào phòng học google.

d. Làm Bài tập:
- Đối với câu hỏi trắc nghiệm: Tích chọn đáp án đúng; Kéo màn hình câu hỏi sang trái-phải hoặc
nhấn vào 2 nút tới lui < > để qua câu hỏi kế tiếp.
Bấm vào đây để
Nộp bài

Bấm vào để hiện
danh sách câu hỏi

- Đối với câu hỏi tự luận: Nhập nội dung câu trả lời vào khung trắng bên dưới câu hỏi, nhớ nhấn
Lưu bài lại trước khi di chuyển sang câu hỏi khác.

e. Xem Điểm:
• Sau khi hoàn tất các bài tập, bài kiểm tra giáo viên giao → HS nhấn vào mục Điểm như hình
để xem lại kết quả.

Chúc các em học tốt!

