
HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN SỬ DỤNG HỆ THỐNG SCHOOLCENTO.

1. Giới thiệu chung về Schoolcento:

Hệ thống 1 cổng giúp liên lạc hiệu quả giữa giáo viên/ nhân viên

trường và Phụ huynh với các tính năng:

- Tạo lớp, thêm học sinh, gửi email cho Phụ huynh;

- Thực hiện các thao tác nghiệp vụ điểm danh;

- Theo dõi điểm số, chấm điểm bài tập, quá trình học tập của học sinh;

- Nhận các thông báo, phản hồi chính xác và nhanh nhất từ Phụ huynh theo

thời gian thực;

- Gửi thông báo điểm số, kết quả học tập của học sinh và phản hồi yêu cầu

của Phụ huynh;

- Đăng tải các hoạt động học tập của học sinh trên lớp, tương tác với phụ

huynh về tình hình học tập của học sinh.

2. Giáo viên đăng ký tài khoản SchoolCento

Có 02 cách để đăng ký tài khoản SchoolCento

Cách 1: Tạo tài khoản trên ứng dụng SchoolCento Dành cho Giáo viên

Cách 2: Tạo tài khoản trên: https://smart.schoolcento.com/login.html

Bước 1: Tại trang đăng ký trên web hoặc ứng dụng, điền thông tin hợp lệ và

nhấn nút Register để hệ thống gửi mail xác minh vào tài khoản email vừa đăng

ký. Ngoài ra, khi đăng ký trên web, giáo viên cũng có thể chọn “Sign up with

Gmail" để đăng ký tài khoản nhanh bằng Email.

Bước 2: Mở email để kiểm tra thư gửi tới từ Schoolcento và xác nhận

Bước 3: Đăng nhập vào Schoolcento bằng Email hoặc tài khoản đã đăng ký

(trên web hoặc trên ứng dụng điện thoại)
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3. Các tính năng Giáo viên thực hiện được trên website SchoolCento:

3.1. Tạo lớp

Bước 1: Trên Menu, nhấn nút “Thêm lớp”.

Bước 2: Điền thông tin lớp.

Bước 3: Nhấn “Lưu” để hoàn tất việc tạo lớp

3.2. Thêm học sinh

Bước 1: Trên Menu, chọn “Lớp học” để vào giao diện Quản lý lớp học.

Bước 2: Nhấn Chỉnh sửa lớp học.

Bước 3: Trên giao diện Chỉnh sửa lớp, nhấn “Thêm học sinh mới”.

Bước 4: Điền thông tin học sinh.

Bước 5: Nhấn “Lưu” để hoàn tất việc thêm học sinh hoặc nhấn “Đóng” để hủy

bỏ thao tác.

3.3. Gửi email cho phụ huynh

Bước 1: Trên Menu, chọn “Lớp học” để vào giao diện Quản lý lớp học.

Bước 2: Nhấn Chỉnh sửa lớp học để vào giao diện Chỉnh sửa lớp học.

Bước 3: Tại danh sách học sinh, với học sinh tương ứng, nhập email của phụ

huynh.

Bước 4: Nhấn nút để hoàn tất việc gửi lời mời tự động từ hệ thống tới

phụ huynh.

Trong trường hợp phụ huynh không có email để nhận lời mời. Giáo viên có thể

nhấn vào ô để dán (copy) Link đăng ký hoặc gửi mã QR tới phụ huynh

để hoàn tất bước đăng ký.
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4. Hướng dẫn Giáo viên thao tác trên ứng dụng Schoolcento sau khi

đã tạo lớp thành công:

4.1.1. Tạo bài học cho lớp và điểm danh (có trên web & ứng

dụng)

Bước 1: Sau khi đăng nhập, giáo viên mở trang “Lịch biểu".

Bước 2: Giáo viên click tạo “Tạo giờ học”

Bước 3: Giáo viên chọn lớp - học sinh - tiêu đề buổi học.

Bước 4: Sau khi tạo thành công và hoàn thành lớp học, giáo viên điểm danh

bằng cách nhấn vào tiết học đó trên Lịch học.

Bước 5: Thực hiện điểm danh, nhấn chọn “thông báo" nếu muốn gửi thông báo

có mặt/ vắng mặt cho phụ huynh.

4.1.2. Gửi báo cáo về buổi học (có trên web & ứng dụng)

- Với tiết học tạo trên “Lịch học”:

Bước 1: Sau khi điểm danh, nhấn chọn tab “Báo cáo"

Bước 2: Chọn kết quả đánh giá và nhận xét cho các em học sinh

Bước 3: Kiểm tra và gửi đi cho phụ huynh

4.1.3. Trả lời phản hồi của phụ huynh (có trên web & ứng dụng)

Bước 1: Mở ứng dụng và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Nhấn “Phản hồi” để quản lý các phản hồi.

Bước 3: Giáo viên chọn lớp và trả lời các phản hồi từ phụ huynh trong mục

“Đang chờ”.

Bước 4: Các phản hồi đã được trả lời sẽ ở trong mục “Đã trả lời”, giáo viên có

thể mở xem các phản hồi đó và tiếp tục trả lời được.
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4.1.4. Tạo thông báo/ nhắc nhở/ tin tức… và gửi đến phụ huynh

(có trên web & ứng dụng)

Bước 1: Mở ứng dụng và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Nhấn “Thông báo” để xem thông tin các tiết học.

Bước 3: Chọn lớp học và soạn thông báo.

Bước 4: Chọn danh sách học sinh muốn gửi và nhấn Gửi để hoàn tất việc gửi

thông báo.

4.1.5. Gửi hình ảnh hoạt động của học sinh đến phụ huynh (có

trên web & ứng dụng)

Bước 1: Mở ứng dụng và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Giáo viên nhấn “Bộ sưu tập” để xem thông tin các tiết học.

Bước 3: Giáo viên chọn lớp và chọn học sinh muốn gửi hình ảnh.

Bước 4: Tải các hình ảnh muốn gửi đi, giáo viên có thể thêm các chú thích hình

ảnh, sau đó giáo viên nhấn “GỬI"

Lưu ý: tên hình ảnh không được có khoảng trắng và được gửi tối đa 10 hình

ảnh. Giáo viên có thể xem các hình ảnh đã gửi trong mục “Lịch sử”.

4.1.6. Gửi các hoạt động (có trên web & ứng dụng)

Bước 1: Mở ứng dụng và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Giáo viên nhấn “Hoạt động”.

Bước 3: Tại mục “Gửi hình”, giáo viên chọn và điền các thông tin hợp lệ.

Bước 4: Sau đó tải các hình ảnh bài tập muốn gửi lên và nhấn “GỬI" để hoàn

tất việc gửi hoạt động bài tập về nhà cho học sinh.

Lưu ý: tên hình ảnh không được có khoảng trắng và được gửi tối đa 10 hình

ảnh.Giáo viên có thể xem các hình ảnh đã gửi trong mục “Lịch sử”.
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Thao tác trên đăng ký vào trường: https://smart.schoolcento.com/login.html

Đăng ký Trường/ Trung tâm

Sau khi đăng nhập hệ thống, giáo viên được phép Đăng ký Trường/Trung tâm

để có thể có thêm quyền truy cập vào kho tài liệu của Trường/Trung tâm đó:

Bước 1: Sau khi đăng nhập, giáo viên chọn “Bạn là giáo viên của trường - Nhấn

vào đây”

Bước 2: Giáo viên chọn trường/trung tâm và gửi yêu cầu.

(Lưu ý: Yêu cầu sẽ được gửi tới trường/trung tâm đã chọn và không được phép

gửi yêu cầu cho trường/trung tâm khác).

Bước 3: Nếu yêu cầu được chấp nhận thì giáo viên được quyền xem tài liệu của

trường/trung tâm đó trong mục “Tài liệu”.

Bước 4: Nếu yêu cầu không được chấp nhận, giáo viên sẽ được mở tính năng

gửi yêu cầu cho trường/trung tâm.

--------

Mọi yêu cầu trợ giúp, xin vui lòng liên hệ:

● Email: hello@schoolcento.com

● Hotline: (028) 627 00 518

● Zalo Account:
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