
HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI 

http://truonghocketnoi.edu.vn 

 

1. Mở trang web: http://truonghocketnoi.edu.vn 

2. Đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp (lưu ý tài khoản phải có đầy đủ thông tin, ảnh, 

chuyên môn,….) 

 

3. Sau khi đăng nhập thành công. Chọn Sinh hoạt chuyên môn 

 

- Sau đó chọn Mời vào không gian do Bộ giáo dục chủ trì ( Không gian do Sở 

GD chủ trì không được cập nhật mới) 

4. Trong Danh sách các khóa học/chủ đề, chọn Lĩnh vực, lớp (Ta cũng có thể dùng 

chuột kéo xuống phía dưới và chọn lĩnh vực tương ứng).  



 

- Ví dụ chọn HK2.1. Vật lý 9. Năm học 2015-2016 ta thấy Hạn nộp từ 

30/01/2016 đến 01/04/2016. (Chủ đề năm học 2015-2016 đều là dạy học theo chủ đề) 

 

- Sau khi chọn chủ đề trên, phía dưới Thông tin cá nhân ta click chuột vào nút 

Đăng ký 

 

- Chọn OK nếu bảng trên hiện ra. Người đăng ký sẽ là Nhóm trưởng. 

 

 

 

 

 



 

 

- Công việc tiếp theo: click chuột Thêm thành viên để thêm các thành viên vào 

nhóm. 

 

- Bạn có thể nhập trực tiếp mã số của giáo viên cần thêm (như hình trên) chọn 

Đồng ý hoặc lọc giáo viên theo hướng dẫn : loại trường, huyện, tên trường. Danh sách 

giáo viên hiện ra, chọn Thêm thành viên đối với các thành viên muốn thêm vào nhóm. 

 

- Nếu thêm thành viên thành công, bên cạnh thành viên đó sẽ xuất hiện nút Thêm 
thành công. Thành viên được thêm sẽ nhận được thông báo khi đăng nhập vào website. 

- Ví dụ đ/c Vũ Thị Thoan đăng nhập vào website, vào phần Sinh hoạt chuyên môn 

sẽ nhận được thông báo 



 

Klick chuột vào phần Thông báo sẽ có thông tin 

 

- Chọn vào phần thông báo sẽ thấy các thành viên trong nhóm 



 

- Nhóm trưởng thực hiện tương tự để thêm các thành viên khác vào  nhóm. 

5. Tiến hành sinh hoạt chuyên môn trên Chủ đề đã đăng ký: 

- Sau khi thực hiện xong các phần trên, Nhóm trưởng và các thành viên vào mục 

Thảo luận nhóm để tiến hành sinh hoạt chuyên môn. 

 

- Chọn Thêm thảo luận. 



 

- Nhập các thông tin cần thảo luận vào khung văn bản. Chọn Đính kèm tệp tin để 

gửi tài liệu tới các thành viên trong nhóm.  

- Sau khi chọn xong tập tin, bấm Gửi để hoàn thành. 

- Các thành viên của nhóm thực hiện tương tự để tham gia thảo luận. 

+ Chú ý: Nhóm trưởng đưa nội dung cần thảo luận tại các thời điểm khác nhau theo tiến 

trình xây dựng chuyên đề để các thành viên tham gia thảo luận. Tổng hợp các ý kiến thảo 

luận thành chủ đề hoàn chỉnh. 

6. Nộp sản phẩm lên website: 

- Sau khi hoàn thành các hồ sơ của Chủ đề (biên bản, nộidung chủ đề,….). Nhóm 

trưởng đưa sản phẩm lên website. 

 

- Chọn mục: Sản phẩm- Kết quả. 



 

- Chọn tệp tin đến file chứa hồ sơ của Chủ đề để hoàn thành. Khi đó vào lại phần Sản 
phẩm- Kết quả xuất hiện nút Download như hình sau là thành công. 

 

 

 - Nhóm trưởng có thể Chỉnh sửa, hoặc Xóa sản phẩm để đưa sản phẩm khác lên 

như hình trên. 

 

 


