1. Đăng kí tài khoản:
Tại phần DÀNH CHO LỚP CỦA BẠN trong website: tieuhoc24h.com nhấp vào Dành cho
giáo viên để đến phần đăng kí tài khoản:

Click vào Đăng kí mới
Tại form Giáo viên mới, bạn nhập đầy đủ thông tin, sau đó Click vào Đăng kí

Nếu đăng kí thành công, màn hình trở về giao diện đăng nhập:
2. Đăng nhập – Nhận mã giáo viên:

Tại đây bạn tiến hành đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu bạn đã đăng kí. Khi đăng
nhập thành công, một logo chào mừng xuất hiện:

Tại đây, chương trình tạo cho bạn một mã giáo viên ngay phía dưới tên của bạn. Đây là mã để
giúp bạn quản lý học sinh của mình. Chỉ học sinh nào có mã này mới có thể vào lớp của bạn.

3. Thiết kế bài tập (Các phần khác tương tự)
Để tiếp tục thiết kế các nội dung, bạn Click và Tiếp tục. Một giao diện dành cho thiết kế các
phần xuất hiện:

Bạn thiết kế nội dung gì, bạn Click vào Bắt đầu tương ứng.
Tất cả các phần thiết kế đều tuân thủ theo các bước:
Bước 1: Tạo môn học: Nhập tên môn và ghi chú vào các ô rồi click Lưu môn học

Bước 2: Tạo bài tập (Game, bài kiểm tra): Click vào Tạo bài tập

Giao diện để nhập tên bài tập của môn Toán xuất hiện: Nhập tên bài tập, ghi chú sau đó click
vào Lưu bài tâp.

Bước 3: Thêm câu hỏi cho bài tập (Game, bài kiểm tra, ...): Click vào Thêm câu hỏi

Giao diện để thêm câu hỏi xuất hiện: Thêm các câu hỏi và các đáp án.

Chú ý: Đáp án đúng chỉ nhập A, B, C hoặc D và nhập điểm của câu hỏi (dùng dấu , để tach
phần thập phân của điểm nếu có). Sau đó Clcik vào Lưu câu hỏi

Muốn thêm hình ảnh cho câu hỏi thì Click vào Ảnh của câu hỏi.
3. Xuất bản bài tập, bài kiểm tra:
Tuy tạo xong bài tập nhưng học sinh chưa nhìn thấy, mới chỉ có trong tài nguyên của giáo
viên. Muốn học sinh làm bài nao, ta cần xuất bản bài đó.
Tại phần tạo đề bài, Click vào Xuất bản

Chú ý: Ở cột xuất bản, đề nào có số 1 nghĩa là ta đã xuất bản, số 0 là chưa xuất bản.

Như vậy ta đã xuất bản xong, học sinh có thể làm bài. Muốm xem kết quả bài làm của các
học sinh trong lớp thì Click vào Kết quả
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