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Tuyên bố trách nhiệm 
Tài liệu này chứa mô tả về công việc và sản phẩm của dự án TRUST. Do đó, một số phần của nó 
có thể tuân theo các quy tắc Quyền sở hữu trí tuệ (IPR) của đối tác, trước khi sử dụng, vui lòng 
liên hệ với lãnh đạo tập đoàn để được chấp thuận. 
Trong trường hợp bạn tin rằng tài liệu này có hại theo bất kỳ cách nào đối với quyền sở hữu trí 
tuệ do bạn nắm giữ với tư cách cá nhân hoặc với tư cách là đại diện của một tổ chức, vui lòng 
thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. 
Các tác giả của tài liệu này đã thực hiện tất cả biện pháp nào có thể để nội dung của tài liệu 
được chính xác, nhất quán và hợp pháp. Tuy nhiên, tổ chức phụ trách dự án cũng như các đối 
tác riêng lẻ đã tham gia vào việc tạo và xuất bản tài liệu này đều không chịu bất kỳ trách nhiệm 
cho bất cứ rủi ro nào có thể xảy ra do việc sử dụng nội dung của tài liệu này. 
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Tóm tắt 
Bản hướng dẫn này nhằm giúp người học tận dụng lợi ích từ nền tảng học trực tuyến Moodle. 

Moodle là một nền tảng học tập được thiết kế để cung cấp cho các nhà giáo dục, nhà quản trị giáo dục 

và người học một hệ thống an toàn và tích hợp để tạo ra môi trường học tập được cá nhân hóa. Với 

hơn 10 năm phát triển cùng sự định hướng từ các phương pháp sư phạm, Moodle cung cấp một bộ 

công cụ mạnh mẽ, lấy người học làm trung tâm và môi trường học tập hợp tác, từ đó, thúc đẩy cả việc 

dạy và học. Giao diện đơn giản, các tính năng kéo và thả và các tài nguyên được ghi chép đầy đủ cùng 

với các cải tiến về kỹ thật giúp Moodle trở nên dễ học và sử dụng. Moodle được cung cấp miễn phí 

dưới dạng phần mềm nguồn mở, theo Giấy phép công cộng GNU. Phương pháp tiếp cận nguồn mở 

của dự án Moodle có nghĩa là Moodle liên tục được xem xét và cải tiến để phù hợp với nhu cầu hiện 

tại và ngày càng phát triển của người dùng. Từ một vài sinh viên đến hàng triệu người dùng, Moodle 

có thể được mở rộng để hỗ trợ nhu cầu từ các lớp học nhỏ đến các tổ chức lớn. Do tính linh hoạt và 

khả năng mở rộng, Moodle đã được điều chỉnh để sử dụng trong các môi trường giáo dục, kinh doanh 

phi lợi nhuận, chính phủ và cộng đồng. Moodle có phiên bản web nên có thể được truy cập từ mọi nơi 

trên thế giới. Với giao diện tương thích với thiết bị di động mặc định và khả năng tương thích trên 

nhiều trình duyệt, nội dung trên nền tảng Moodle có thể dễ dàng truy cập và nhất quán trên các trình 

duyệt web và thiết bị khác nhau. 

 

Đăng nhập  
Truy cập nền tảng học trực tuyến TRUST theo đường link sau: https://platform.trustproject.eu/ 

Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn và sau đó nhấp vào “Login”. 

 

 

  

https://platform.trustproject.eu/
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Nếu bạn quên tên người dùng hoặc mật khẩu của mình, hãy nhấp vào ‘”Forgotten your username or 

password?’. 

Để đặt lại mật khẩu, bạn có thể nhập tên người dùng hoặc email được sử dụng để đăng ký. Bạn sẽ 

nhận được một email với hướng dẫn để truy cập lại nền tảng. 

 

 

Cài đặt  
Nếu bạn cần thay đổi một số thông tin trên hồ sơ của mình, hãy nhấp vào tên của bạn ở góc trên bên 

phải để mở menu, chọn mục ‘Profile’. 

 

 

 

Nhấp vào 'Edit Profile’ để mở trang thông tin của bạn. 
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Chỉnh sửa / Thêm dữ liệu trên hồ sơ của bạn, sau đó nhấp vào ‘Update profile’' ở cuối trang. 

 

 

Thay vào việc nhấp chuột vào bánh răng để mở mở menu, bạn hãy chọn 'Thay đổi mật khẩu' nếu bạn 

cần thay đổi mật khẩu của mình. 
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Mật khẩu mới của bạn nên tương thích với một số quy định được đề ra, và chọn vào ‘Save changes’ 

để xác nhận. 
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Cấu trúc 
Chương trình Thạc sĩ gồm có 3 cấu phần chính: 

- Các Modules học nền tảng 

- Các Modules chính 

- Các Modules tự chọn 

Để truy cập một trong ba phần chọn ở bên tay trái “menu” hoặc theo như ảnh bên dưới.  

 

 

Mỗi phần được cấu trúc thành các modules. Thanh tiến trình hiển thị phần trăm hoàn thành các hoạt 

động của bạn cho modules đó. Bạn có thể dễ dàng di chuyển từ modules này sang modules khác và 

thậm chí từ phần này sang phần khác sử dụng thanh công cụ ở bên trái màn hình 
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Mỗi phần có 2 công cụ giao tiếp luôn hiển thị: 

- Tin tức và thông báo 

- Báo cáo các vấn đề về giáo dục và kỹ thuật 

Công cụ đầu tiên được người hướng dẫn sử dụng để truyền đạt thông điệp tới các học viên. Tin nhắn 

cũng sẽ được gửi qua email. 
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Công cụ thứ hai là một diễn đàn cho phép các học viên báo cáo bất kỳ vấn đề nào hoặc thậm chí mở 

một cuộc thảo luận về một chủ đề cụ thể. 
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Đối tượng học tập 
Mỗi module bao gồm: 

- Mô tả về Module  

- Video bài giảng 

- Ghi chú của giảng viên 

- Tự đánh giá 

 

Mô tả Module  

Nó hiển thị tóm tắt các chủ đề được thảo luận trong module. 

 

 

Bằng việc nhấp chuột vào Syllabus, bạn sẽ mở một tài liệu với nhiều chi tiết hơn về nội dung module. 
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Video bài giảng 

Đây là đối tượng học tập chính của module và là các video mà giảng viên giải thích một chủ đề được 

tóm tắt thông qua các slide. 

Để mở một bài học video, hãy nhấp vào tiêu đề bài học mà bạn quan tâm. 

Video bài giảng chỉ được coi là đã hoàn thành nếu bạn xem nó trong một khoảng thời gian bằng 

hoặc lâu hơn thời lượng của nó và nếu bạn xem đến hết. Chỉ trong trường hợp này, ô vuông ở bên 

phải của tiêu đề bài học sẽ được đánh dấu và thanh tiến trình của module sẽ tăng lên. 

 

 

Video bài giảng có một thanh phát qua đó bạn có thể điều khiển nó. 
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Ghi chú bài giảng 

Ghi chú bài giảng là các tài liệu đào tạo bổ sung ngoài các video bài giảng và các slide được giảng viên sử dụng. 

Volume | Quality | Full screen 

/stop 
Start / Stop 

/stop 
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Tự đánh giá 

Mỗi module học phần có phần tự đánh giá bao gồm ít nhất 20 câu hỏi đóng để người học có thể 

kiểm tra mức độ kiến thức về các chủ đề trong học phần. 

Bài kiểm tra có thể được thực hiện nhiều hơn một lần và được coi là đạt với số điểm ít nhất 75% 

tổng điểm. 

Thông tin phản hồi duy nhất là vào cuối bài kiểm tra với tổng điểm và bạn có vượt qua bài kiểm tra 

hay không. Chỉ khi bạn vượt qua bài kiểm tra, ô vuông bên phải sẽ được đánh dấu và thanh tiến trình 

của module sẽ tăng lên. 

Chọn vào “Test Module x” để tiếp cận với bản tóm tắt kiểm tra. 
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Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu đối với việc sản xuất ấn phẩm này không đồng nghĩa với sự chứng thực nội dung trong ấn phẩm. Các 
nội dung chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rủi ro nào đến từ việc sử dụng thông 
tin từ trong ấn phẩm   
  

 

 

Trong ảnh chụp màn hình tiếp theo, học viên đã làm bài kiểm tra 3 lần trong đó họ đã vượt qua một 

lần. Trong ví dụ này, bài kiểm tra được coi là đạt vì điểm cao nhất đạt được trong các lần thử khác 

nhau đã được tính đến. 

Nếu bạn chưa bao giờ làm bài kiểm tra, nút để bắt đầu bài kiểm tra đó được gọi là “Attempt quiz”, 

hoặc “Re-attempt quiz” như trong ví dụ bên dưới. 

 

 

Có thể có 4 loại câu hỏi. 

- Multiple choice với một đáp án đúng 

 



   Nền tảng học trực tuyến - Hướng dẫn cho học viên 

   
Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu đối với việc sản xuất ấn phẩm này không đồng nghĩa với sự chứng thực nội dung trong ấn phẩm. Các 
nội dung chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rủi ro nào đến từ việc sử dụng thông 
tin từ trong ấn phẩm   
  

 

- Multiple choice với một hoặc nhiều hơn một đáp án đúng 

Câu trả lời sai sẽ có điểm âm để tránh việc bạn đánh dấu vào tất cả các câu trả lời thì bạn 

luôn đạt điểm tối đa cho câu hỏi đó. 

 

 

- Ghép nối. Bạn phải ghép các mục trong cột đầu tiên với các mục trong cột thứ hai bằng cách 

chọn từ thanh menu thả xuống. 

 

 

- Điền vào chỗ trống. Bạn phải điền vào các khoảng trống còn lại trong một câu bằng cách chọn 

từ thanh menu thả xuống. 

 

 

Trả lời tất cả các câu hỏi sau đó nhấp vào “Finish Attempt”. 



   Nền tảng học trực tuyến - Hướng dẫn cho học viên 

   
Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu đối với việc sản xuất ấn phẩm này không đồng nghĩa với sự chứng thực nội dung trong ấn phẩm. Các 
nội dung chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rủi ro nào đến từ việc sử dụng thông 
tin từ trong ấn phẩm   
  

 

 

Kiểm tra xem bạn đã trả lời tất cả các câu hỏi chưa (Câu trả lời được lưu cho tất cả các câu hỏi). Nếu 

vậy, hãy nhấp vào “Submit all and Finish”, nếu không, hãy nhấp vào “Return to attempt”. 

 

 

Nhấp vào “Submit all and finish” để xác nhận. 



   Nền tảng học trực tuyến - Hướng dẫn cho học viên 

   
Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu đối với việc sản xuất ấn phẩm này không đồng nghĩa với sự chứng thực nội dung trong ấn phẩm. Các 
nội dung chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rủi ro nào đến từ việc sử dụng thông 
tin từ trong ấn phẩm   
  

 

 

 

 

Nếu có bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào, vui lòng gửi email đến địa chỉ i.reggiani@unimarconi.it / 

s.correnti@unimarconi.it 
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