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HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG SCHOOLCENTO. 

1. Giới thiệu chung về SchoolCento 

Với hệ thống SchoolCento, Học sinh có thể: 

- Xem lịch học và các bài tập được giao 

- Tham gia lớp học online, đăng ký lớp học, theo dõi báo cáo học tập, điểm số, 

- Thực hành các bài tập về nhà,… và nhiều tính năng, tiện ích khác 

2. Đăng nhập hệ thống SchoolCento 

Đối với học sinh thao tác trên web: https://smart.schoolcento.com/login.html 

Có 03 đăng nhập vào hệ thống SchoolCento 

Cách 1: Đăng nhập bằng tài khoản (username – password) 

Cách 2: Đăng nhập bằng mã lớp (classcode) 

Cách 3: Đăng nhập bằng Single Sign On (SSO) 

2.1. Đăng nhập bằng tài khoản (username – password) 

Sau khi giáo viên tạo tài khoản cho học sinh, giáo viên sẽ cung cấp tài khoản (gồm 

username - password) cho học sinh để thực hiện việc đăng nhập: 

Bước 1: Học sinh truy cập trang web: https://smart.schoolcento.com/login.html 

Bước 2: Nhấn vào nút “I’M A STUDENT”. 

Bước 3: Điền thông tin tài khoản và nhấn “Đăng nhập” để đăng nhập vào hệ thống. 

2.2. Đăng nhập bằng mã lớp (classcode): 

Giáo viên có thể cung cấp mã lớp, thông tin đăng nhập (first name - last name) cho học 

sinh để thực hiện đăng nhập: 

Bước 1: Học sinh truy cập trang web: https://smart.schoolcento.com/login.html 

Bước 2: Nhấn vào nút “I’M A STUDENT”. Sau đó, tại mục “If you have a subscribed 

class created by your teacher”, nhập mã lớp (Class code). 

Bước 3: Nhấn Enter hoặc nút đăng nhập. 

Bước 4: Nhập Last name (Họ) - và First name (Tên) để đăng nhập vào hệ thống. 

2.3. Đăng nhập bằng SSO: 

Điều kiện:  Email đã được giáo viên nhập thông tin khi tạo tài khoản cho học sinh. 
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Bước 1: Học sinh truy cập trang web: https://smart.schoolcento.com/login.html 

Bước 2: Nhấn vào nút “I’M A STUDENT”. 

Bước 3: Nhấn Login with Google. 

Bước 4: Chọn email đã được đăng ký để hoàn tất việc đăng nhập. 

3. Hướng dẫn Học sinh thao tác trên hệ thống SchoolCento 

3.1. Xem lịch học và các bài tập 

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, tại “Trang chủ”, học sinh có thể xem thông tin các tiết 

học online và các bài tập được giao. 

3.2. Tham gia tiết học online  

Để tham gia tiết học online, học sinh có thể thực hiện một trong 03 cách: 

Cách 1: Tham gia tiết học từ “Trang chủ” 

Cách 2: Tham gia tiết học từ “Mã buổi học trực tiếp” 

3.2.1. Tham gia tiết học từ “Trang chủ”: 

Bước 1: Sau khi đăng nhập, tại “Trang chủ”, nhấn vào tiết học trực tuyến. 

Bước 2: Nhấn để tham gia tiết học trực tuyến.  

3.2.2. Tham gia tiết học bằng “Mã buổi học trực tuyến”: 

Bước 1: Học sinh truy cập trang web: https://smart.schoolcento.com/login.html 

Bước 2: Tại mục “If you would like to join your online session with an ID”, nhập mã 

buổi học trực tuyến (Session ID). 

Bước 3: Nhấn Enter hoặc nút đăng nhập. 

Bước 4: Nhập thông tin tham gia vào lớp. Sau đó nhấn “Vào lớp” để tham gia tiết học. 

3.3. Thực hành các bài tập giáo viên giao 

Bước 1: Sau khi đăng nhập, nhấn vào “Bài tập” 

Bước 2: Học sinh sẽ nhấn vào mục “Bài tập cần làm” để hiển thị danh sách bài tập 

giáo viên giao. 

Bước 3: Nhấn vào bài tập cụ thể để thực hành. 

Lưu ý: Các bài tập sẽ chia thành các loại: 

- “Bài tập cần làm”: các bài tập giáo viên giao, học sinh phải làm. 
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- “Bài tập chưa chấm điểm”: các bài tập học sinh đã làm và đã nộp, đang chờ 

giáo viên chấm điểm. 

- “Bài tập đã nộp”: các bài tập học sinh đã nộp và đã được giáo viên chấm 

điểm. 

- “Bài tập trễ hạn”: các bài tập đã quá thời hạn quy định mà học sinh chưa làm. 

Sau khi làm xong bài tập, với các bài tập không cần giáo viên chấm điểm (như bài tập 

tiểu luận, bài tập đính kèm tài liệu) thì hệ thống sẽ hiển thị luôn điểm số của bài tập đó 

3.4. Theo dõi báo cáo 

Bước 1: Sau khi đăng nhập, nhấn vào “Báo cáo”. 

Bước 2: Học sinh chọn lớp để xem các báo cáo về học lực, điểm trung bình, các thông 

số của bài tập, kỹ năng, hoạt động trong quá trình học tập. 

3.5. Đăng ký lớp 

Bước 1: Tại “Trang chủ”, nhấn “Đăng ký lớp”. 

Bước 2: Nhập mã lớp mà giáo viên cung cấp, giao diện sẽ chuyển tới trang bài tập. 

Lưu ý: Sau khi “Đăng ký lớp”, học sinh sẽ được thêm vào danh sách học sinh của lớp 

vừa đăng ký. 

----- 

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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