Sinh viên đăng nhâ ̣p vào điạ chi:̉ el.tueba.edu.vn cho ̣n đăng nhâ ̣p

Sau đó điề n Kí danh và Mâ ̣t khẩ u (Giáo viên cung cấ p) sau đó cho ̣n đăng nhâ ̣p

Sinh viên sau khi đăng nhập chọn môn học (ví du ̣ ta muố n cho ̣n môn viế t tiế ng anh ta vào
Khoa Khoa học cơ bản / ► Bộ môn Ngoại ngữ / ► Năm học 2017-2018 / ► Học kỳ 1

Đố i với sinh viên lầ n đầ u cho ̣n môn ho ̣c yêu cầ u nhâ ̣p mâ ̣t khẩ u môn ho ̣c ta điề n mâ ̣t khẩ u
vào Enrolment Key (Giáo viên cung cấ p) sau đó cho ̣n Enrol me lầ n tiế p theo không cầ u
mâ ̣t khẩ u

Chọn bài kiểm tra giáo viên yêu cầu ví du ̣ bài viế t số 1

Chọn Add submission để làm bài (Sinh viên lưu ý hạn nộp bài do giáo viên quy định trong
mu ̣c Ha ̣n chót)

Với bài kiểm tra giáo viên yêu cầu làm trực tiếp sinh viên trình bầy nội dung trong Online
text, hoàn thành bài cho ̣n Lưu những thay đổ i

Với những bài giáo viên yêu cầu nộp bản điện tử (file) sinh viên chọn biểu tượng

trong

File submissions

Chọn Cho ̣n têp̣ trong Đính kèm sau đó chọn Đăng tải tệp này (Lưu ý file không đươ ̣c có
dấ u tiế ng viê ̣t)

Sau đó chọn Lưu những thay đổi

Sinh viên muố n sửa la ̣i bài hoă ̣c nô ̣p bài sửa cho ̣n Bài viế t số 1

Chọn Sửa bài nộp

Nếu bài làm online sửa trực tiếp trong phần Online text Sau đó cho ̣n Lưu những thay đổ i

Nếu bản điện tử (file) thì chọn lại trong phần File submissions ta cho ̣n vào Bai tap viet so 1

Sau đó cho ̣n Xoá để tải bài mới hoă ̣c Tải xuố ng để sửa bài (Quy trình up la ̣i bải giố ng như
quy trình up bài mới)

Xem điểm bài làm trong Nhận xét

