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HỆ THỐNG HỌC VÀ THI TRỰC TUYẾN 

ELEARNING 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

DÀNH CHO HỌC SINH 

 

I. Mô tả chung 

Mục đích của tài liệu là hướng dẫn học sinh sử dụng hệ thống cho việc học và làm bài 

kiểm tra trực tuyến. Tài liệu nêu rõ các chức năng và quy trình sử dụng của hệ thống.  

Sau đây là tổng quan trình tự sử dụng. 

  
B1: Đăng nhập hệ thống 

B2: Theo dõi các khóa học, cuộc thi 

B3: Tham gia khóa học 

B4: Làm bài kiểm tra 

B5: Xem tổng kết khóa học 

II. Hướng dẫn sử dụng dành cho học sinh 

B1: Học sinh truy cập vào đường dẫn hệ thống eLearning tại địa chỉ: 

http://lms.vnedu.vn; chọn Đăng nhập →Đăng nhập bằng tài khoản vnEdu; sau đó nhập 

tài khoản và mật khẩu được cấp. 

 

http://lms.vnedu.vn/
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B2: Tại trang cá nhân trên hệ thống học sinh sẽ thấy danh sách các Khóa học 

và Cuộc thi của mình. Hoặc tại Trang chủ học sinh có thể theo dõi các khóa 

học và cuộc thi hiện hành của các khối, các môn học 

  

B3: Click chọn vào Khóa học →Đăng kí học→ Vào học → click vào Học liệu 

phần bên trái 
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B4: Nếu khóa học có bài kiểm tra: click vào Bài kiểm tra→ Tham gia 

thi→ Nộp bài→ Xem kết quả 

 

B5: Xem Tổng kết khóa học 

 

Các em nhớ chọn Đăng xuất để kết thúc buổi học nhé! 

 

 

 

 


