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CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG EDMODO
1.1. HỆ THỐNG EDMODO

Hình 1.1. Hệ thống giáo dục Edmodo
Edmodo là hệ thống lớn nhất trên thế giới được phát triển từ năm 2008 bởi Nic
Borg - Jeff O'Hara - Crystal Hutter, hiện nay đã có hơn 63,000,000 người
dùng (giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh) đến từ các quốc gia khác
nhau, chủ yếu tập trung ở Mỹ và các quốc gia nói tiếng Anh. Quan điểm của những
người sáng lập và phát triển Edmodo là tập trung xây dựng nền tảng công nghệ qua đó
giảng viên, giáo viên muốn sử dụng thay vì phải sử dụng. Do hai người phát triển
ứng dụng đều là giảng viên nên những tiện ích của Edmodo đều mang tính giáo dục
rất cao.

Hình 1.2. Nick Borg – Jeff O’Hara - Crystal Hutter
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Năm 2013, Edmodo được xếp hạng thứ 29 trong tổng số 100 trang web hỗ trợ
học tập tốt nhất do trung tâm C4LPT (Anh Quốc) công bố dựa trên ý kiến bình chọn của
hơn 500 chuyên gia đến từ 48 quốc gia trên thế giới. Năm 2015, Noodle vinh danh
Edmodo là 1 trong 32 công cụ giáo dục trực tuyến sáng tạo nhất. Giao diện Edmodo
hỗ trợ cho nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ứng dụng trên điện thoại của Edmodo cũng được
tải rất nhiều trên chợ trực tuyến của Google (Play store), của Apple (App store) và
Microsoft (Windows store) nên tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học ở mọi nơi,
mọi lúc.

Hình 1.3. Ứng dụng trên điện thoại và trên máy tính

1.2. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ EDMODO
1.1.1. Edmodo là mạng xã hội của giáo viên, học sinh và phụ huynh

Hình 1.4. Edmodo được ví như Facebook trong giáo dục
Các giảng viên (giáo viên, sau này gọi tắt là Giảng viên) đăng ký tài khoản miễn
phí, tạo hồ sơ, kết nối với các nhà giáo dục khác trong trường và trên toàn thế giới. Giảng
viên tạo ra các lớp học dựa trên sở trường, hoặc các môn học được giao giảng dạy, sau
đó mời sinh viên (học sinh, sau này gọi tắt là Sinh viên) đăng nhập, tham gia vào lớp
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học, để từ đó Giảng viên có thể đưa các bài học dưới dạng văn bản, hình ảnh, video,
hoặc giao bài tập, trao đổi thông tin, đánh giá Sinh viên qua các bài test.
1.1.2. Ưu điểm của Edmodo
Các ưu điểm của mạng xã hội giáo dục Edmodo:
- Nền tảng an toàn và bảo mật;
- Môi trường đóng;
- Đăng ký tham gia dễ dàng, không cần cài đặt và không tốn chi phí bản quyền;
- Không yêu cầu thông tin từ cá nhân Sinh viên (trừ khi Giảng viên yêu cầu);
- Sinh viên chỉ có thể tham gia lớp học khi được Giảng viên mời; hoặc được chấp
nhận bởi Giảng viên (code lớp học được tạo ra, và Giảng viên có thể cung cấp cho Sinh
viên).
- Tất cả các quá trình liên lạc của các thành viên đều được lưu trữ;
- Giảng viên có quyền kiểm soát tối đa;
- Edmodo giúp việc theo dõi tiến bộ học tập của Sinh viên trở lên dễ dàng hơn.
Giảng viên có thể giao bài tập (Assignements), thiết kế câu hỏi trắc nghiệm (Quiz),
thăm dò ý kiến (Polls);
- Phụ huynh có thể tham gia vào lớp học để theo dõi quá trình học tập
của con em mình.
1.2.3. Các đặc điểm của Edmodo
1.2.3.1. Chia sẻ tài nguyên không giới hạn
- Chia sẻ các tài liệu dưới nhiều định dạng khác nhau như: .doc; .ppt; .xls; .pdf;
.mp3; .mp4; .wmv; .mov; .gif, .jpeg;
- Chia sẻ liên kết tới các trang web hoặc nhúng thêm các ứng dụng trên nền flash
như: prezi, voicethread, slideshare, các trò chơi, google forms, YouTube videos, v.v.
- Giảng viên và Sinh viên có thể chia sẻ đồng thời nhiều tài nguyên với các định
dạng khác nhau cùng một lúc khi giao bài tập, yêu cầu Sinh viên tự học thêm ở nhà hay
gửi tài liệu, video bài giảng trước mỗi bài học;
- Giảng viên và Sinh viên cũng có thể theo dõi về các lĩnh vực khác nhau như
giảng dạy tiếng Anh, công nghệ dạy học, đổi mới sáng tạo, v.v. đồng thời tạo ra cộng
đồng học tập, chia sẻ thông tin giống như facebook page.
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1.2.3.2. Cộng tác hiệu quả
- Edmodo là hệ thống được thiết kế dành riêng cho lĩnh vực giáo dục, do vậy
hoạt động cộng tác, giao tiếp giữa Giảng viên và Sinh viên và phụ huynh được hỗ trợ
tối đa.
- Lớp học Edmodo: Chúng ta có thể tạo các lớp/nhóm giúp Giảng viên và Sinh
viên chia sẻ tài nguyên, các ý tưởng về hoạt động dạy và học.
- Nhóm Edmodo nhỏ: Trong các lớp/nhóm học, có thể tạo ra các nhóm
nhỏ hơn giúp cho việc thảo luận, chia sẻ trong từng nhóm nhỏ được dễ dàng hơn qua đó
chỉ Giảng viên và Sinh viên của nhóm đó có thể truy cập thông tin.
- Cộng đồng: Bên cạnh việc tạo nhóm, chúng ta còn có thể tạo một mạng lưới
rộng hơn cho từng khoa hoặc từng trường để chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng Edmodo
cho phép mã nhúng đa dạng từ các ứng dụng khác như voicethread giúp Giảng viên có
thể dạy nói, chia sẻ video trên TED hay Youtube để bổ sung nội dung học tập trên lớp,
hay chia sẻ các bài giảng powerpoint cho Sinh viên để xem mà không được tải về phát
tán cho các mục đích khác. Một trong những điểm nổi bật khác của Edmodo là khả năng
tích hợp với Google Drive giúp quản lý, chia sẻ tài liệu và cộng tác với nhau dễ dàng
hơn bao giờ hết. Giảng viên có thể dạy viết và sửa bài viết mà không cần tải các tập tin
về máy, thay vào đó yêu cầu sinh viên làm trên ứng dụng Google và nộp bài qua mạng.
1.2.3.3. Đẩy mạnh hoạt động dạy và học
Edmodo cho phép Giảng viên tích hợp đa dạng công cụ và ứng dụng trong quá
trình dạy học trên lớp qua các công cụ như lấy ý kiến đánh giá với chức năng polls, yêu
cầu Sinh viên trả lời câu hỏi hay làm bài trắc nghiệm với quizzes, thảo luận, thông báo
tin tức với chức năng post, và trao đổi hay chia sẻ tài nguyên học tập miễn phí trên mạng
với cách chia sẻ liên kết hay tải dữ liệu trực tiếp.
Bên cạnh các tính năng dành cho Giảng viên và Sinh viên, nhà quản trị thì
Edmodo cho phép các phụ huynh theo dõi hoạt động và kết quả học tập của con em mình
qua việc tạo tài khoản dành cho phụ huynh. Điều này không thể thực hiện được nếu
chúng ta sử dụng Moodle hay các nền tảng công nghệ khác;
1.2.3.4. Phương pháp kiểm tra, đánh giá
- Tính năng giao bài: Giảng viên có thể giao bài tập (assignments) rất dễ dàng,
đồng thời có thể gửi kèm theo cho sinh viên tài liệu, tài nguyên, trang web, v.v. để giúp
Sinh viên có thể hoàn thành bài tập đó. Với chức năng assignments trong Edmodo,
Giảng viên có thể đưa ra thời gian hoàn thành cho mỗi bài tập, trong trường hợp Sinh
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viên thiếu kỷ luật thì sẽ không thể nộp bài quá hạn hoặc Giảng viên cho phép nộp bài
muộn thì hệ thống sẽ thông báo những sinh viên nộp muộn qua đó Giảng viên có thể
cho điểm tương ứng. Việc chấm bài đã nộp của Sinh viên cũng dễ dàng hơn bao giờ hết,
Giảng viên nhận bài làm và cho điểm, gửi phản hồi bằng chữ hoặc sử dụng các
icon (biểu tượng). Điểm của Sinh viên sẽ được tự động cập nhật vào sổ điểm (gradebook)
và Giảng viên có thể xuất ra định dạng khác nhau để tải về máy. Khi đã có điểm, Sinh
viên sẽ nhận được thông báo và có thể xem điểm, xem phản hồi về bài làm của mình
hoặc khiếu nại kết quả cho Giảng viên. Tất cả hoạt động này diễn ra độc lập cho mỗi
Sinh viên, đảm bảo tính riêng tư.
- Sử dụng Quizzes: Ngay khi Edmodo đưa ra tính năng này, cộng đồng người sử
dụng Edmodo đã tận dụng tối đa. Edmodo hỗ trợ nhiều dạng câu hỏi khác nhau như câu
hỏi lựa chọn, đúng/sai, câu trả lời ngắn, ghép cặp và điền vào ô trống. Ngoại trừ câu hỏi
yêu cầu câu trả lời ngắn, tất các loại câu hỏi khác sẽ được chấm tự động và điểm của
Sinh viên sẽ được cập nhật vào hệ thống. Do vậy, Giảng viên sẽ tiết kiệm được nhiều
thời gian triển khai đánh giá Sinh viên, giờ đây chỉ ra đề và xem điểm.
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CHƯƠNG 2
TÀI KHOẢN GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRÊN EDMODO
2.1. TẠO TÀI KHOẢN GIẢNG VIÊN
B1: Truy cập vào trang edmodo.com

Hình 2.1. Trang chủ Edmodo.com
B2: Chọn mục Teacher

Hình 2.2. Chọn mục Teacher đăng ký tài khoản Giảng viên
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B3: Chọn cách đăng ký tài khoản

Hình 2.3. Đăng ký tài khoản edmodo sử dụng tài khoản google.
B4: Nhập tài khoản gmail và mật khẩu

Hình 2.4. Nhập tài khoản gmail và mật khẩu
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B5: Cho phép edmodo truy cập tài khoản google của người tạo

Hình 2.5. Cho phép edmodo truy cập tài khoản google
B6: Thiết lập thông tin cá nhân của tài khoản edmodo

Hình 2.6. Thiết lập thông tin cá nhân của tài khoản edmodo
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B7: Thiết lập lớp học

Hình 2.7. Thiết lập lớp học
Set Up A Class: Tạo lớp học số và thêm Sinh viên vào lớp học
Explore Your Interests: Khám phá ý tưởng và tài nguyên được chia sẻ bởi Giảng viên
khác trong cùng chủ đề

Hình 2.8. Nhập thông tin lớp học
B8: Hoàn thành việc tạo lớp học
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Hình 2.9. Thông tin tài khoản và lớp học
Lưu ý: Có hai cách thêm Sinh viên vào lớp học

Hình 2.10. Thêm Sinh viên vào lớp học
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Cách 1: Chia sẻ mã lớp học (class code)

Hình 2.11. Mã lớp học
Mã lớp học được sinh ra khi tạo ra lớp, được Giảng viên chia sẻ cho Sinh viên.
Sinh viên chỉ tham gia vào lớp học khi được chia sẻ mã và được sự chấp thuận của Giảng
viên. (Mã lớp học của các lớp khác nhau là khác nhau).
Cách 2: Giảng viên mời Sinh viên tham gia vào lớp thông qua tài khoản gmail

Hình 2.12. Nhập mail Sinh viên
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2.2. TẠO TÀI KHOẢN SINH VIÊN
B1: Sinh viên (Học sinh, Sinh viên) truy cập trang edmodo.com

Hình 2.13. Giao diện trang chủ edmodo.com
B2: Chọn mục Student

Hình 2.14. Tạo tài khoản edmodo của Sinh viên
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Có hai cách tạo tài khoản:
C1: Thông qua tài khoản google của Sinh viên
C2: Nhập thông tin và mã code của lớp học do Giảng viên cung cấp
Trong tài liệu này, chúng ta cùng tìm hiểu theo cách 1.
B3: Chọn tài khoản gmail để tiếp tục tới edmodo

Hình 2.15. Chọn tài khoản gmail để tiếp tục tới edmodo
B4: Cho phép edmodo truy cập tài khoản gmail

Hình 2.16. Cho phép edmodo truy cập tài khoản gmail.
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B5: Xác nhận

Hình 2.17. Xác nhận tài khoản edmodo
B6: Nhập mã lớp học do Giảng viên cung cấp

Hình 2.18. Nhập mã lớp học do Giảng viên cung cấp
B7: Nhập thông tin phụ huynh (Số điện thoại, hoặc tài khoản mail) hoặc bỏ qua (skip)

Hình 2.19. Nhập chế độ bảo vệ tài khoản
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B8: Hoàn tất việc tham gia lớp học

Hình 2.20. Hoàn thành việc đăng ký tài khoản và tham gia lớp học
Lưu ý: Với các Sinh viên được Giảng viên trực tiếp mời tham gia lớp học, trong hộp
thư sẽ hiện thị nội dung mời như sau:

Hình 2.21. Thư mời tham gia lớp học
Danh sách Sinh viên và Giảng viên của lớp học

Hình 2.22. Danh sách Giảng viên và Sinh viên
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CHƯƠNG 3
DIỄN ĐÀN LỚP HỌC
3.1. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN
3.1.1. Đăng bài trên diễn đàn của lớp học
B1. Trong giao diện của lớp học, Giảng viên chọn mục Post

Hình 3.1. Chức năng đăng bài trên diễn đàn
B2. Chọn chức năng đăng bài

Hình 3.2. Chuẩn bị đăng bài trên diễn đàn
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B3. Nhập tiêu đề, chọn tài liệu đính kèm trong bài viết

Hình 3.3. Các bước đăng bài (Nhập tiêu đề, đính kèm tài liệu, đăng bài)
B4. Bài vừa đăng xuất hiện trên diễn đàn

Hình 3.4. Bài đăng trên diễn đàn
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Danh mục các bài học đã đăng trên diễn đàn

Hình 3.5. Danh mục các bài đã đăng trên diễn đàn
Có thể đăng bài dạy bằng video trên diễn đàn

Hình 3.6. Đăng bài giảng Video trên diễn đàn
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Hình 3.7. Bài giảng Video trên diễn đàn
3.1.2. Giao bài tập cho Sinh viên
B1: Kích chọn biểu tượng

B2: Lựa chọn chức năng giao bài tập

Hình 3.8. Chức năng giao bài tập
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B3: Nhập thông tin bài tập giao cho Sinh viên

Hình 3.9. Giao bài tập cho Sinh viên

Hình 3.10. Tài liệu đính kèm và link đính kèm
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B4: Thiết lập thời gian Sinh viên giao nộp bài làm

Hình 3.11. Thiết lập thời gian nộp bài
B5: Giao bài tập cho Sinh viên thành công, hiển thị trên diễn đàn.

Hình 3.12. Giao diện kết quả của phần giao bài tập.
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3.1.3. Đánh giá kết quả học tập qua hình thức trắc nghiệm
B1: Kích chọn biểu tượng

B2: Lựa chọn chức năng tạo trắc nghiệm Create Quiz

Hình 3.13. Chức năng đánh giá kết quả qua hình thức trắc nghiệm
B3: Nhập thông tin ban đầu của bài test, bao gồm tiêu đề, thời gian, và các lựa chọn hiển
thị kết quả khi kết thúc, khóa khi hết thời gian, câu hỏi ngẫu nhiên.

Hình 3.14. Thiết lập thông tin cho bài test
24

B4. Nhập nội dung của bài test Quiz Questions

Hình 3.15. Nhập thông tin câu hỏi
Các dạng câu hỏi trắc nghiệm

Hình 3.16. Các dạng câu hỏi trắc nghiệm
True/False: Đúng sai
Multiple Choise: Nhiều đáp án
Short Answer: Câu trả lời ngắn
Fill in the blanks: Điền vào chỗ trống
Matching: Kéo thả (đối sánh)
Multiple Answer: Nhiều câu trả lời
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B5: Thêm câu hỏi trong bài test

Hình 3.17. Thêm câu hỏi mới

Hình 3.18. Lựa chọn hình thức câu hỏi, thêm nội dung cho câu hỏi mới
B6: Lưu và đóng bài test Save and Close.
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B7. Xem lại bài Test vừa tạo

Hình 3.19. Xem bài Test đã có

Hình 3.20. Lựa chọn bài Test trong danh sách các bài Test

Hình 3.21. Hiển thị lại bài Test đã tạo
Lưu ý: Có thể thêm câu hỏi mới vào bài Test, có thể sửa nội dung câu hỏi và đáp án,
sau đó lưu lại tất cả các thay đổi All changes saved.
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B8: Giao bài Test cho Sinh viên, nhấn Assign

Hình 3.22. Giao bài Test cho Sinh viên
Lưu ý: Các thông số giống quá trình giao bài tập

Hình 3.23. Thông báo giao bài Test thành công.
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Thông báo trên diễn đàn

Hình 3.24. Kết quả hiện thị trên diễn đàn

3.2. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN
3.2.1. Tham gia bình luận trên diễn đàn
Sinh viên sẽ nhận được tin nhắn trong hộp thư khi Giảng viên đăng bài trên diễn
đàn. Sinh viên có thể trao đổi trực tiếp với Giảng viên hoặc các Sinh viên khác trên từng
chủ đề của diễn đàn.

Hình 3.25. Tin nhắn trong hộp thư của Sinh viên
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Hình 3.26. Trao đổi thông tin của các thành viên trong diễn đàn
3.2.2. Download tài liệu trên diễn đàn

Hình 3.27. Download tài liệu trên diễn đàn
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3.2.3. Hoàn thành bài tập được giao
Tin nhắn được gửi về gmail của Sinh viên khi Giảng viên đăng yêu cầu thực hiện
bài tập trên diễn đàn.

Hình 3.28. Nội dung tin nhắn yêu cầu hoàn thành bài tập
Trong nội dung tin nhắn thể hiện thời gian hoàn thành bài tập trước 11h 59 phút
(PM), Sinh viên sẽ hiện thị nội dung bài đăng trong diễn đàn edmodo bằng cách kích
vào View the assignment.

Hình 3.29. Sinh viên thực hiện yêu cầu làm bài tập của Giảng viên
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Hình 3.30. Đính kèm lời giải

Hình 3.31. Sinh viên nộp bài tập.
Lưu ý: Giảng viên sẽ có ngay thông báo khi Sinh viên nộp bài

Hình 3.32. Thông báo về số người thực hiện bài tập
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Thông tin chi tiết về quá trình thực hiện bài tập của các thành viên trong lớp học,
thể hiện tổng số sinh viên, số Sinh viên đã thực hiện, số Sinh viên chưa thực hiện.

Hình 3.33. Thông tin quá trình thực hiện yêu cầu của Giảng viên
Giảng viên có thể xem bài làm của Sinh viên và cho điểm

Hình 3.34. Chấm bài làm của Sinh viên
3.2.4. Thực hiện bài Test
Sinh viên nhận được yêu cầu làm bài Test ngay sau khi Giảng viên gửi yêu cầu
lên diễn đàn.

Hình 3.35. Yêu cầu thực hiện bài Test trong hộp thư của Sinh viên
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Hình 3.36. Thông tin về bài Test

Hình 3.37. Màn hình tiếp theo

Hình 3.38. Làm bài Test
Nộp bài, nhấn submit Quiz
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Kết quả của bài Test

Hình 3.39. Kết quả thực hiện bài Test của Sinh viên
Sinh viên có thể xem lại bài làm sau khi đã nộp bài

Hình 3.40. Xem lại bài Test đã làm
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Giảng viên và các thành viên trong lớp học có thể xem thông tin trên chủ đề giảng
viên đã đăng về số thành viên tham gia thực hiện bài Test

Hình 3.41. Kết quả thể hiện số thành viên đã thực hiện bài Test
Kết quả chi tiết

Hình 3.42. Kết quả chi tiết
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