Hướng dẫn sử dụng UBL
Hướng dẫn sử dụng công nghệ UBL để soạn bài giảng

LOGIN
Tất cả nội dung đều được soạn trực tiếp trên hệ thống bằng cách sử dụng công cụ U-Learning Administrator.
Cách truy cập:

1

Truy cập trình duyệt, trên
thanh địa chỉ nhập địa chỉ:
http://192.168.0.7:8094

2

Nhập ID và password
Nhấn vào nút LOGIN để đăng
nhập hệ thống

3

- Toàn bộ chức năng sẽ được mở
để truy cập nếu đăng nhập với
tài khoản quản trị (admin)
- Giảng viên khi đăng nhập sẽ chỉ
truy cập các chức năng được
phân quyền cho mình.

LECTURE
Là các Bài giảng/bài học/khóa học, Lecture được
chia thành các chapter (chương). Theo đó giảng
viên có thể cấu hình nội dung cho từng chương
riêng biệt.
Ngoài chapter, mỗi lecture còn bao gồm các
thành phần khác như question, homework
Hệ thống còn có chức năng export/import để
lưu trữ bài giảng và tái sử dụng.

Đăng ký/tạo LECTURE mới
1

Vào mục Lecture trên thanh chức năng của hệ thống

2

Đăng ký Lecture mới bằng cách nhấn + Register
trên giao diện

3

Ở giao diện nhập thông tin Lecture, điền các thông
tin của bài giảng: Tên bài giảng, hình minh họa, …
Sau khi hoàn tất, Nhấn vào nút + Register

CHAPTER
Quản lý chapters:

1

Để thêm chapter mới: điền nội
dung chapter vào mục Fill up
chapter name
Nhấn vào + Register để hoàn tất

2

Giảng viên có thể xóa một chapter bằng chức năng Delete

3

Để sửa tiêu đề chapter, chọn chapter cần sửa ở
danh sách
Chọn Modify sau đó điền tiêu đề chapter mới.
Khi hoàn tất, nhấn vào Confirm để lưu tiêu đề mới.

Cấu hình của CHAPTER
Mỗi chapter được chia thành các phần

1

Prologue: là phần giới thiệu chapter, mục tiêu cần
đạt được, chú ý trước khi bắt đầu, …

2

Pre-test/Post-test: là bài kiểm tra nhằm đánh giá
khả năng chuẩn bị bài / khả năng tiếp thu của sinh
viên, học viên với bài giảng

3

Today’s Learning: Nội dung bài giảng

4

Epilogue: phần tổng kết, các điểm cần ghi nhớ, …

5

PBL: Là chức năng hỗ trợ cho các bài giảng Problembased Learning, nếu PBL được bật, nội dung bài giảng
sẽ do giảng viên chủ động điều khiển.

PROLOGUE / EPILOGUE
Là phần giới thiệu, tổng kết bài giảng, để hiển thị phần
này trên bài giảng, giảng viên cần bật chức năng này
trong phần cấu hình bài giảng (Setting)
Thực hiện:
1

2

3

Layout: dùng để khai báo nội dung hiển thị của prologue
/ epilogue tùy theo mục đích bài giảng
Các nội dung của Prologue:
- Introduction
- Aims of the lesson
- Focus learning
- Hình ảnh minh họa
Các nội dung của Epilogue
- Today’s key
- Hình ảnh minh họa

QUESTION
Là ngân hàng câu hỏi chỉ sử dụng cho Pre-Test và Post-Test
Cách truy cập:
1

Ở giao diện Lecture, chọn mục question của lecture
cần nhập

2

Trong giao diện question, nhấn vào nút + register để
nhập câu hỏi mới

3

Để quản lý câu hỏi, giảng viên có thể:
- Xem trước câu hỏi mình đã soạn bằng chức năng
summary
- Sửa nội dung câu hỏi bằng chức năng modify
- Xóa câu hỏi bằng chức năng delete

Tạo câu hỏi mới:
1

Ở giao diện question, nhấn vào + register để nhập câu
hỏi mới

2

Chọn chapter, độ khó (Level) cho câu hỏi của mình

3

Nhập nội dung câu hỏi, câu trả lời, đáp án

4

Sau khi hoàn tất, nhấn + Register để lưu
câu hỏi vào hệ thống

PRE-TEST / POST TEST
Sử dụng câu hỏi đã được nhập trước từ ngân
hàng câu hỏi,
Giảng viên chỉ cần nhập số lượng câu hỏi
theo độ khó, hệ thống sẽ tự động lấy ngẫu
nhiên các câu hỏi tương ứng để tạo ra bộ đề
Pre-test & Post test

TODAY’S LEARNING
Là nội dung chính của mỗi chapter. Giảng viên có thể tạo nội
dung của bài giảng trong mục này bằng cách lựa chọn các
content type thông qua các Content Type tương ứng với nội
dung cần trình bày.
Thêm một phần trong bài giảng:
1

Nhấn vào dấu + để thêm một
phần mới

2

Chọn một Content Type tương ứng
với nội dung bài giảng cần nhập, hỗ
trợ:
- Video - Speaking
- Audio - Writing
- Card
- Photo
- Text
- Mission
- PDF

3

Nhập nội dung bài giảng.
Sau khi hoàn tất, nhấn + register để lưu bài giảng vào hệ thống

THỰC HÀNH
1

Vào mục Lecture, tạo bài giảng mới

2

Cấu hình và đưa bài giảng lên máy tính bảng

3

Sử dụng Achievement để theo dõi tiến độ
hoàn thành bài giảng của sinh viên

