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A – MỘT SỐ LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG 

- Đảm bảo kết nối Webcam và Mic với máy tính phải ở tính trạng tốt. Khuyến nghị dùng headset (bộ 

tai nghe kèm micro) để đảm bảo đàm thoại tốt nhất. 

- Đảm bảo máy tính tham gia học tiếng anh tại Athena English phải có kết nối Internet với băng 

thông tối thiểu 128K (Khuyến nghị sử dụng cáp, hạn chế sử dụng wifi do một số thiệt bị wifi gây 

hiện tượng delay). 

- Máy tính phải được cài đặt một trong các trình duyệt hiện hành: Chrome, Cốc cốc, Firefox, … 

(Hoạt động tốt nhất trên: Chrome và Cốc cốc). 

B – VÀO HỌC 

 

1/ Đăng ký tài khoản học 

Bước 1: Mở trình duyệt nhập vào link http://AthenaEnglish.vn và đợi website tải trong giây lát. 

Bước 2: Sau khi trình duyệt hoàn thành việc tải website Athena English, chọn nút Đăng ký trên menu 

(Hình a). 

 

Hình a: Đăng ký tài khoản 

Bước 3:  Bạn điền đầy đủ thông tin tên, số điện thoại, email, mật khẩu dùng để đăng nhập Athena. Các 

thông tin này phải thật chính xác, vì liên quan đến quá trình học tập của bạn. 

Nếu bạn có mã khuyến mại thì nhập vào ô CODE, không có thì bỏ qua. 

Đánh dấu vào ô Đồng ý với chính sách và quy định.  Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc kỹ các quy 

định vì liên quan trực tiếp tới việc học cũng như quyền lợi và trách nhiệm của bạn.  

Nhấn nút Đăng ký ngay. (Hình b) 

Bước 4:  Bạn mở email mà bạn dùng để đăng ký bên trên, trong đó sẽ có 1 link, bạn bấm vào đó để 

kích hoạt tài khoản. 

Như vậy bạn đã hoàn thành việc đăng ký học tại Athena, bạn có thể đăng nhập để bắt đầu học luôn. 

 

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://coccoc.com/
https://www.mozilla.org/vi/firefox/new/
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://coccoc.com/
http://athenaenglish.vn/
http://athenaenglish.vn/


4 
 

 

Hình b: Các bước tiến hành đăng ký.  

2/ Đăng nhập: 

Bước 1: Mở trình duyệt nhập vào link http://AthenaEnglish.vn và đợi website tải trong giây lát. 

Bước 2: Sau khi trình duyệt hoàn thành việc tải website Athena English, chọn nút Đăng nhập trên 

menu (Hình 1). 

 
Hình 1: Các bước tiến hành đăng nhập.  

Bước 3: Nhập các thông yêu cầu bao gồm E-mail hoặc Số điện thoại, Mật khẩu của bạn, sau đó ấn 

nút Đăng nhập ngay (Hình 2). Lưu ý: Tài khoản phải phải được kích hoạt thông qua e-mail được đăng 

ký với hệ thống. 

 

http://athenaenglish.vn/
http://athenaenglish.vn/
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Hình 2: Các bước tiến hành đăng nhập.  

Bước 4: Nếu đăng nhập thành công, hệ thống sẽ tự động đưa bạn đến trang quản lý thông tin cá nhân (Hình 3). 

 

 

Hình 3: Giao diện trang quản lý thông tin cá nhân.  

 

3/ Vào lớp học 

Nếu bạn đã đăng ký 1 lớp học thì phần này sẽ hướng dẫn bạn vào lớp học 

Bước 1: Tại trang quản lý thông tin cá nhân(1), chọn lớp học đang mở hiện tại(2) (Hình 4). 
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Hình 4: Tiến hành vào lớp học.  

Bước 2: Sau khi lựa chọn lớp học. Vui lòng đợi trong giây lát, hệ thống sẽ tự động kết nối đến phòng 

học bằng phần mềm họp trực tuyến Athena Droom(3) (Hình 5). Bạn nhấn nút Launch Application. 

Đến đây là bạn đã vào lớp học thành công. Bạn và giáo viên sẽ bắt đầu dạy và học trực tiếp với nhau. 

 

Hình dưới đây là giao diện và các công cụ của lớp học. 

 
 

 

Trường hợp phần mềm họp trực tuyến Athena Droom chưa được cài đặt trên máy tính hệ thống sẽ 

chuyển hướng bạn đến trang yêu cầu cài đặt (Tham khảo mục 5/ Ứng dụng Athena Droom). 
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Hình 5: Tiến hành vào lớp học.  

*Chú thích 

 (1) Để  đến với quản lý thông tin cá nhân, vui lòng tham khảo mục 1/ Đăng nhập nếu chưa đăng nhập. 

Còn nếu đã đăng nhập thì nhấn vào tên hiển thị của bạn trên thanh menu (Hình 6). 

 

 

Hình 6: Đến trang quản lý thông tin cá nhân.  

              (2) Lớp học hiện tại chỉ hiển thị khi đến giờ học bạn đã đăng ký với hệ thống. 

              (3) Bạn cần đồng ý với xác nhận bật ứng dụng Athena Droom từ trình duyệt (Hình 7a, 7b) 
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Hình 7a: Xác nhận cho phép mở ứng dụng Athena Droom với Chrome hoặc Cốc cốc. 

 

Hình 7b: Xác nhận cho phép mở ứng dụng Athena Droom với Firefox 

4/ Đăng ký 1 lớp học mới 

- Bạn vào trang chủ của Athena (www.AthenaEnglish.vn) hoặc nếu đang ở trang quản lý cá 

nhân thì bạn bấm vào biểu tượng Athena 

 
Hình 8a – Bấm Athena để quay về trang chủ 

 

- Trượt xuống và bấm vào Giáo viên của chúng tôi 

http://www.athenaenglish.vn/
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Hình 8c – Bấm để vào danh sách giáo viên 

 

- Các giáo viên sẽ được liệt kê trong danh sách. Tại đây bạn có thể bấm nút Loa để nghe giáo 

viên tự giới thiệu bản thân hoặc bấm và tên giáo viên để xem thông tin chi tiết. 

 
Hình 8d – Bấm để xem giáo viên tự giới thiệu 

 

 
Hình 8e – Thông tin của giáo viên 

- Tại đây, bạn bấm vào lớp học riêng để chọn kiểu lớp bạn muốn học. Chú ý luôn chọn kiểu 30 

phút. Lưu ý bạn phải mua gói học phí rồi thì mới đăng ký các buổi học được (xem phần Mua 

gói học phí) 
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- Trên màn hình sẽ xuất hiện các khung giờ để bạn chọn lớp. Bạn chú ý bấm chọn theo ngày và 

giờ chính xác. Chú ý rằng ô màu xám là giờ giáo viên bận nên bạn không chọn được. Bạn chỉ 

bấm chọn các giờ ở ô màu trắng là lúc giáo viên rảnh. 

 

Hình 8f – Chọn buổi học 

- Sau khi chọn buổi học xong, ô đó sẽ chuyển thành màu xanh. Bạn có thể bấm lên ô xanh để 

hủy chọn. Sau đó bạn bấm Gửi đăng ký học (hoặc Gửi đăng ký học thử nếu bạn vẫn còn 01 

buổi học thử miễn phí) 

 

  
Hình 8g – Bấm để đăng ký các buổi học 

 

Bạn không bấm 

được vì giáo 

viên bận 

Bạn bấm chọn ô 

trắng, là lúc giáo 

viên rảnh 
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- Tiếp theo bạn bấm Chấp nhận để xác nhận việc đăng ký buổi học của bạn. Bạn cũng có thể 

nhập Yêu cầu cụ thể mà bạn mong muốn ở lớp học và giáo viên vào ô Yêu cầu. 

 
Hình 8h – Xác nhận đăng ký lớp học 

 

- Chú ý bạn không thể bấm chọn số buổi học nhiều hơn số buổi trong gói học phí của bạn . 

Ví dụ bạn mua gói Starter 8, tức là bạn có 8 buổi học. Do đó bạn chỉ có thể bấm chọn được 

tối đa 8 ô trắng. Khi chọn quá số lượng cho phép sẽ báo lỗi: 

 
Hình 8i – Hết số buổi học được chọn 

 

- Bạn bấm Có để mua thêm gói học phí thì mới đăng ký thêm buổi học được (Xem phần Mua 

gói học phí) 

 

5/ Tải ứng dụng học  

a. Tải ứng dụng học trực tuyến Athena Droom 

Ứng dụng này chỉ cần tải về vài cài đặt lên máy tính cho lần đầu tiên. Các lần học sau không cần 

nữa. 

Có hai cách tải ứng dụng học Athena Droom: 

- Tải trực tiếp từ đường dẫn: https://naviconference.com/download/naviconference/athena.setup.exe  

- Bấm vào link tải trên trang web Athena English khi được website yêu cầu cài đặt (Hình 9). 

 

https://naviconference.com/download/naviconference/athena.setup.exe


12 
 

 

Hình 9: Tải ừng dụng Athena Droom từ trang web Athena English.  

*Lưu ý: Bạn cần chấp nhận giữ tệp tin Athena Droom.exe khi trình duyệt, antivirus hoặc hệ điều cảnh 

báo. 

b. Hướng dẫn cài đặt: 

Sau khi tiến hành tải ứng dụng xong, vui lòng thực hiện theo các bước sau để cài đặt: 

Bước 1: Mở tệp tin Athena Droom.exe 

Bước 2: Xác nhận cảnh báo khi cài đặt. 

Bước 3: Sau khi xác nhận, ứng dụng sẽ được tự động cài đặt và thông báo thành công. (Hình 11). 

 

 

Hình 11: Thông báo phần mềm học trực tuyến Athena Droom được cài đặt thành công trên máy tính của bạn.  

Lưu ý:  

- Nếu trên máy tính của bạn có cài đặt chương trình Antivirus – diệt virus, vui lòng cho phép ứng dụng 

Athena Droom có thể chạy trên máy tính của bạn. 

- Chi tiết hơn về cài đặt, bạn có thể xem trên web: http://athenaenglish.vn/huong-dan-cai-dat-

naviconference-p14.htm  

 

c. Thiết lập cho buổi học đầu tiên 

Với lần đầu tiên đăng nhập bạn cần thiết lập một số thông số bằng cách bầm vào nút Test Computer 

Audio và đánh dấu vào ô Automatically join audio by computer when joining a meeting (Hình 12). 

 

http://athenaenglish.vn/huong-dan-cai-dat-naviconference-p14.htm
http://athenaenglish.vn/huong-dan-cai-dat-naviconference-p14.htm
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Hình 12: Thiết lập cho buổi học đầu tiên.  

Sau khi chọn Test Computer Audio ứng dụng sẽ xuất bị hộp thoại như sau (Hình 13): 

 

 
 

Hình 13: Hộp thoại thiết lập cho ứng dụng họp hội nghị truyền hình trực tuyến Athena Droom. 

Bạn cần chọn đúng card âm thanh cho loa và mic. Bạn nói và quan sát thấy âm lượng của mic 

chuyển động là OK. Để kiểm tra loa bấm nút Test Speaker và thấy âm thanh phát ra loa là được. 

Nếu dùng mic chuyên dụng bạn nên bỏ tích mục Automatically adjust microphone và gạt núm 

volum của mic về khoảng 90% âm lượng, còn trường hợp bạn dùng máy tính xách tay thì giữ nguyên 

nút check, tiếp theo bạn chọn check cho mục Automatically join audio conference nếu không 

muốn phần mềm y/c kiểm tra card âm thanh mỗi lần đăng nhập phòng họp. Tiếp theo bạn mục Video  

để chọn lại đúng webcam (nếu máy tính có nhiều hơn một webcam) rồi chọn General để thiết lập 

một số thông số khác như giao diện dưới đây (Hình 14). 
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Hình 14: Thiết lập General cho buổi học đầu tiên.  

Trong mục Content Sharing bạn cần tích (check) vào 4 vị trí như trên giao diện. 

Cuối cùng bạn đóng cửa sổ này rồi bấm nút Join Audio by Computer để vào phòng. 

 

Hình dưới đây là giao diện và các công cụ của lớp học. 
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d. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm họp trực tuyến Athena Droom 

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng phền mềm họp trực tuyến Athena Droom bạn có thể download trực 

tiếp tài liệu tại link: http://hoptructuyen.com/download/HDSD_Athena Droom_UScore.pdf. 

 

C – CÁC CHỨC NĂNG KHÁC TRÊN WEBSITE 

1/ Kiểm tra tin nhắn của giáo viên, quản trị viên trong hộp thư đến 

Hệ thống học tiếng Anh trực tuyến Athena English cung cấp cho người dùng tính năng rất hay và bổ 

ích là gửi và nhận tin nhắn nội bộ từ quản trị viên hoặc giáo viên. Để kiểm tra các tin nhắn đến của 

bạn, bạn có thể làm theo các bước sau: 

 

Bước 1: Những tin nhắn mới bạn chưa đọc sẽ được báo bằng biểu tượng phong bì ở phía trên.  

Để vào hòm thư chứa toàn bộ tin nhắn: Tại giao diện quản lý thông tin cá nhân, chọn mục Tin nhắn  

Hòm thư đến tại menu bên tay phải (Hình 15). 

 

 

Hình 15: Các thao tác đến trang Hòm thư đến.  

Bước 2: Hệ thống sẽ tự động đưa bạn đến trang quản lý tin nhắn đến (Hình 16). Tại đây bạn có thể 

thực hiện các thao tác như gửi tin nhắn mới(1) đến Quản trị viên, giáo viên hoặc xem chi tiết tin nhắn(2) 

bằng click vào tiêu đề tin nhắn cần đọc. 

 

http://hoptructuyen.com/download/HDSD_NaviConference_UScore.pdf
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Hình 16: Giao diện hòm thư đến.  

2/ Gửi tin nhắn đến Quản trị viên, giáo viên 

Tại giao diện quản lý tin nhắn đến (Hình 16), bạn có thể chọn nút Gửi tin nhắn(1) để tiến hành tạo một 

tin mới gửi đến cho Quản trị viên hoặc giáo viên của bạn.  

 

Hình 17: Giao diện gửi tin nhắn.  

Tại giao diện tin nhắn (Hình 17) bạn vui lòng cung cấp các thông tin được yêu cầu như: Tiêu đề, Người 

nhận và Nội dung. Sau khi cung cấp đầy đủ các thông tin trên ấn Gửi ngay để hoàn thành thao tác gửi 

tin nhắn. 

 

3/ Gửi báo cáo vắng mặt, xin nghỉ 

Để xin vắng mặt, nghỉ một buổi học đã được book trên hệ thống bạn vui có thể làm theo các bước sau: 

- Tại mục Lịch học (Hình 18) trên Trang quản lý thông tin cá nhân click vào buổi học muốn xin nghỉ.  

 

(1) 

(2) 
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Hình 18: Xin phép nghỉ học, vắng mặt.  

- Bạn click chuột vào buổi học muốn xin nghỉ, hệ thống sẽ xuất hiện hộp thoại (Hình 19) xác nhận 

thông tin. Đến bước này bạn cần cung cấp Nguyên nhân(1) vì sao mình nghỉ học và ấn Gửi ngay(2) để 

hoàn thành thao tác. 

 

 

Hình 19: Xin phép nghỉ học, vắng mặt.  

Sau khi xin nghỉ, buổi học của bạn sẽ chuyển thành màu xám và có chữ [HV nghỉ] 

(1) 

(2) 
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Hình 20 – Buổi học đã được xin nghỉ 

 

*Lưu ý: - Bạn chỉ có thể xin nghỉ các buổi học có Màu xanh lá và phải xin nghỉ ít nhất 2 tiếng trước 

khi buổi học bắt đầu 

           - Đối với các buổi học riêng, việc xin nghỉ học đúng thời gian quy định sẽ giúp bạn được bảo 

lưu buổi học để học bù 

           - Đối với các buổi học chung, việc xin nghỉ học sẽ giúp chúng tôi có thể sắp xếp cho bạn học 

một buổi học khác để bạn có thể theo kịp chương trình với các bạn trong lớp. 

 

Chi tiết về quy định nghỉ phép, học bù bạn xem thêm trong web: http://athenaenglish.vn/chinh-sach-

va-quy-dinh-p10.htm  

 

4/ Lớp học nhóm 

Bạn chọn mục này để xem các lớp học nhóm nếu bạn đã đăng ký học (hình 21) 

Nhấn lên tên lớp để vào xem chi tiết của lớp học (hình 22) 

 

 
Hình 21 – Danh sách lớp học nhóm 

 

http://athenaenglish.vn/chinh-sach-va-quy-dinh-p10.htm
http://athenaenglish.vn/chinh-sach-va-quy-dinh-p10.htm
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Hình 22 – Chi tiết lớp học nhóm 

 

5/ Lớp đã đăng ký 

 

Bạn vào mục này để xem các lớp mà bạn đã đăng ký học 

Hình 23 – Danh sách lớp đã đăng ký học 
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Hình 24 – Thông tin chi tiết về lớp đã đăng ký học 

 

 

6/ Mua gói học phí 

- Bạn chú ý chọn đúng gói học mong muốn. 

-  
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-  Bạn nhấn Đăng ký ngay để tiến hành mua gói 

- Sau khi mua gói, bạn vui lòng chuyển khoản số tiền tương ứng của gói vào tài khoản ngân 

hàng của Athena (công ty NOVA Vietnam). Bạn ghi rõ nội dung chuyển tiền như trong hình. 

Hoặc liên hệ với chúng tôi (19006719) để được hướng dẫn. 
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- Chú ý: Mỗi gói học chỉ có thời hạn sử dụng nhất định. Nếu quá thời hạn bạn sẽ không thể 

đăng ký buổi học và tham gia học.  Và bạn sẽ không được bảo lưu hay hoàn lại khoản tiền đó. 

 

7/ Thống kê 

- Điểm danh: Tính năng này cho phép người dùng kiểm tra chi tiết số buổi học của mình 

- Lịch sử giao dịch: liệt kê các giao dịch mua học phí của học viên 

 

8/  Mã khuyến mại 

- Nếu bạn được hưởng chương trình khuyến mãi từ Athena, hãy nhập mã vào đây để được 

nhận ưu đãi. Xong rồi nhấn Lưu. 

 

 


