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1. Tham gia buổi học
-

Truy cập website: online.thanhdo.edu.vn

-

Nhấn “Đăng nhập” để đăng nhập tài khoản của bạn.

-

Nhấn “Bảng điều khiển”

-

Khi đến giờ học bạn sẽ thấy như trong hình

-

Bấm vào tên lớp học (cạnh nút màu đỏ) để vào lớp

-

Bạn sẽ thấy máy hỏi như hình dưới (Have you installed Athena D-room? Bạn đã cài
ứng dung Athena D-room chưa)

-

Nếu đây là lần vào học đầu tiên, tức là bạn chưa cài đặt ứng dụng học => Bạn tiến
hành cài ứng dụng (Xem thêm trong tài liệu Hướng dẫn cài đặt)

-

Nếu bạn đã cài ứng dụng rồi thì nhấn “GO TO CLASS” (Đưa tôi vào lớp) để vào phòng
học

2. Vào phòng học
-

Ứng dụng Athena D-room sẽ mở ra

-

Sau khi vào được phòng học, ứng dụng sẽ hiển thị hình to là giáo viên, hình nhỏ chính là
bạn

-

Chạm lên màn hình để hiển thị các công cụ của phòng học, gồm:

o Switch camera: chuyển đổi camera trước và sau của điện thoại, máy tính bảng
o Speaker On: Bật/Tắt loa ngoài
o Audio: Bật/Tắt microphone
o Video: Bật/Tắt camera
o Share: Chia sẻ tài liệu cho mọi người gồm có Photo, Document, WebURL,
Bookmark, Screen

o Participants: xem các thành viên trong phòng học



Biểu tượng microphone, camera cho biết trạng thái thiết bị của thành
viên đó đang bật hay tắt



Nhấn vào thành viên để chat với riêng thành viên đó



Nhấn nút Chats để chat với tất cả mọi người

o Nút More:


Raise Hand: giơ tay xin phát biểu



Lower Hand: hạ tay xuống



Diconnect Audio: Tắt hết tiếng của phòng học

o Nút Leave (hoặc End): Thoát khỏi phòng học Nhấn Leave rồi nhấn tiếp Leave
Meeting (End Meeting)

o Đăng xuất: Luôn ghi nhớ Đăng xuất khỏi trang web khi buổi học kết thúc để tránh
sau này không đăng nhập vào phòng học trên máy khác được

Chia sẻ màn hình và viết chú giải
Đây là công cụ rất mạnh, dùng để thuyết trình, trả lời câu hỏi của thày giáo, trình bày
các tài liệu…
-

Nhấn nút Share => chọn 1 đối tượng để share

-

Trên màn hình sẽ xuất hiện icon Bút, nhấn vào đó để bật công cụ chú giải (annotation)

-

Các công cụ để chú giải hiện ra, bạn chọn cái thích hợp để sử dụng (vẽ, viết, bút laser,
tẩy…)

-

Bạn có thể tùy ý viết, vẽ trực tiếp lên màn hình. Lúc đó tất cả học viên trong lớp đều có
thể nhìn thấy đồng thời.
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