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1. Hướng dẫn tạo khóa học
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống: http://el.caodangytb.edu.vn

Bước 2: Chọn mục cần thêm khóa học ví dụ: Nhật ký lâm sàng/Cao đẳng K10/Lâm sàng
Hồi sức tích cực.
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Bước 3: Đối với các môn lâm sàng, các thầy cô chủ giảng căn cứ vào kế hoạch lâm sàng
của khoa mình phụ trách để tạo Lớp và Nhóm lâm sàng.

Theo kế hoạch đợt đầu tiên là K10E và chia thành 5 nhóm. Các thầy cô thực hiện tạo
chuyên mục như sau:
Chọn Quản lý chuyên mục này phía dưới bên phải.
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Tiếp theo, các thầy cô nhấp chọn Tạo trương mục mới để tạo ra mục lớp 10E.

Nhập tên mục và nhấp chọn nút Tạo danh mục để tạo danh mục K10E như hình dưới:

4

Tiếp theo, các thầy cô tạo các nhóm trong mục K10E này bằng cách nhấp chọn Tạo khóa
học mới bên tay phải.

Nhập tên nhóm và tên
rút gọn

Phần Định dạng khóa học phía dưới, cách thầy cô chọn định dạng theo chủ đề, số phân
mục chọn 0.

Chọn Save and return. Thao tác tương tự với các nhóm còn lại.
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2. Ghi danh giáo viên vào khóa học và cho phép SV tự ghi danh vào nhóm.
2.1. Ghi danh Giáo viên vào khóa học
B1: Các thầy cô chọn vào nhóm cần ghi danh (10EN1)/chọn Thành
viên/Người dùng đã ghi danh (bên phải).

B2: Sau đó, chọn Enrol users. Hộp thoại xuất hiện chọn Giáo viên trong phần
Bổ nhiệm vai trò. Nhập tên giáo viên quản lý nhóm 1 vào hộp và nhấn tìm
kiếm
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Sau đó nhấp chọn nút Ghi danh. Thao tác tương tự với các Giáo viên khác
và nhấn nút Kết thúc ghi danh người dùng để thoát hộp thoại.
2.2. Cho phép SV tự ghi danh khóa học
Chọn Thành viên/Phương thức ghi danh (bên phải)

Nhấn chuột vào hình mắt ở dòng Self enrolment (Học viên) để mở phương
thức tự ghi danh khóa học.
Thực hiện thao tác tương tự với các nhóm còn lại.
3. Tạo Diễn đàn báo cáo hàng ngày và Chỉ tiêu lâm sàng.
B1. Nhấp chọn nhóm 10EN1. Nhấp chọn nút Bật chế độ chỉnh sửa góc trên
bên phải.
B2. Nhấp chọn Thêm hoạt động hoặc tài nguyên/chọn Diễn đàn bấm nút
Thêm.
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Nhập tên diễn đàn: Báo cáo hàng ngày, sau đó chọn Lưu và trở về khóa học.
Thao tác tương tự để tạo diễn đàn Lịch giảng hàng tuần.
Như vậy, các em sinh viên sẽ chọn Báo cáo hàng ngày/ Thêm một chủ
đề thảo luận mới. Đặt tên là họ và tên của sinh viên đó và nhập nội dung
của từng ngày. (Chú ý: mỗi sinh viên chỉ tạo một chủ đề thảo luận cho cả
đợt thực tập). Các ngày tiếp theo, các em truy cập vào tên của mình và chọn
phúc đáp để nhập những ngày tiếp theo.
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