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Cài đặt nhanh chóng online và offline, dễ dàng và tiện lợi: 

Chức năng chính phần mềm là quản lý, tạo khóa học và lớp học. Khi giáo viên 

đăng nhập vào hệ thống, phần mềm sẽ hiển thị các khóa học và lớp học của giáo 

viên tạo sẵn hoặc giáo viên có thể tự tạo ra các khóa học và lớp học của mình 

nếu chưa tạo, các chức năng chính gồm: 

 1. Chức năng bảng điều khiển/Dashboard tạo lớp học online: 

-  Chức năng bảng điều khiển/Dashboard 

+ Tạo mật khẩu và phân quyền cho người sử dụng. 

-  Chức năng quản lý thông tin: 

+ Thiết lập tạo mã đăng nhập cho người dùng. 

1.1. Chức năng mở rộng kết nối phòng tin học thành 1 phòng Lab multimedia 

(chọn thêm): Chức năng này sẽ tuỳ thuộc vào số lượng máy tính để cung cấp 

License và headphone cho người dùng. 

1.2. Chức năng mở rộng làm bài kiểm tra đánh giá trắc nghiệm không dây (chọn 

thêm): Chức năng này sẽ tuỳ thuộc vào số lượng học viên để cung cấp 
votingeyes cho người dùng. 

2. Phần mềm soạn bài giảng sử dụng cho dạy offline và online: 

+ Chức năng viết trên office   

+ Votingeyes 

3. Học liệu tiếng Anh chuyên dụng cao Pro: 

- Giúp nâng cao trình độ tiếng anh từ cơ bản cho tới đạt trình độ nâng cao. 

4. Tiếng Anh Dự Án Toán Khoa (chọn thêm). 
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- Cài đặt nhanh chóng online, dễ dàng và tiện lợi. 

- Chức năng chính phần mềm là quản lý, tạo khóa học và lớp học. Khi giáo 

viên đăng nhập vào hệ thống, phần mềm sẽ hiển thị các khóa học và lớp học 

của giáo viên tạo sẵn hoặc giáo viên có thể tự tạo ra các khóa học và lớp học 

của mình nếu chưa tạo, các chức năng chính gồm: 

 Kết nối, sử dụng nguồn tài nguyên tư liệu giảng dạy trực tuyến đơn giản, 

dễ dàng khi có kết nối mạng internet. 

 Khai thác tối đa các đối tượng Multimedia, bài giảng được tích hợp text, 

âm thanh, hình ảnh, video, flash minh họa làm tăng thêm sự sinh động của 

bài học. 

 Có tiếng Anh và tiếng Việt. 

 Bài giảng có thể đóng gói và đưa lên mạng internet phục vụ việc dạy – học 

trực tuyến, đáp ứng nhu cầu học bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu. 

 Giao diện thân thiện, trực quan, ngôn ngữ hoàn toàn bằng Tiếng Việt, thao 

tác đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với mọi trình độ và kỹ năng sử dụng 

máy tính của giáo viên. 

 Là công cụ hỗ trợ đắc lực cho giáo viên trong công tác Soạn bài giảng điện 

tử E-Learning share theo chuẩn Share Content Object Refferrence Mode, 

tuân thủ quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. 

 Hệ thống tài nguyên thư viện, bài giảng và tư liệu giảng dạy được lưu trữ 

trên Internet theo công nghệ điện toán đám mây (Cloud), giúp giáo viên 

dễ dàng tham khảo, sử dụng trong công tác soạn giáo án điện tử, nâng cao 

chất lượng giảng dạy. 

1. Chức năng bảng điều khiển/Dashboard. 

2. Tạo mật khẩu và phân quyền cho người sử dụng. 

3. Chức năng quản lý thông tin. 

4. Thiết lập tạo mã đăng nhập cho người dùng. 

5. Truy vấn nhập học/Admission query. 

6. Danh sách ứng viên  và học viên/Vistor book. 

7. Tính năng truyền thông như nhập thông tin góp ý/ Complaint. 

8. Địa chỉ nhận thông báo từ nhà trường/ postal receive. 

9. Địa chỉ gửi thông báo từ nhà trường / postal Dispatal. 

10. Danh sách quản lý cuộc gọi/Phone call log. 

11. Tạo form các Chứng chỉ /Student certificate. 

12. Cấp chứng chỉ /Generate certificate. 

13. Thẻ học viên/Student id card. 

14. Tạo thẻ học sinh/Generate id card. 

15. Thông tin học viên: Student info. 

16. Phân loại học sinh/Student Category. 

17. Danh sách học sinh/ Student list. 

18. Student Attendance/Điểm danh học sinh. 

19. Báo cáo Điểm danh học sinh /Student AttendanceReport. 

20. Báo cáo điểm danh theo môn học/ Subject Attendance Report. 

21. Khai báo thông tin học viên nhập học/Student Amission. 

22. Nhóm học viên/ Student group. 

23. Quảng bá học viên/Student promote. 

24. Chức năng học thuật. 

25. Kì Thi, kiểm tra/ Examination. 

26. Home work. 

Chức năng mở rộng kết nối phòng tin học thành 1 phòng Lab multimedia (chọn thêm): chức năng này sẽ tuỳ thuộc vào số lượng 

máy tính để cung cấp License và headphone cho người dùng. 

Module Lab multimedia là một bộ điều khiển tích phần mềm giảng dạy tiếng anh và thi trắc nghiệm trên máy tính, phần mềm 

được chạy trực tiếp trên nền tảng của máy tính có sẵn, hay lắp mới để biến phòng máy tính thành phòng Lab truyền thông đa 

phương tiện và dùng để học và dạy tất các môn khác nhau  như: tin học, sinh học, vật lý, toán, và đặc biệt sử dụng cho việc dạy 

ngoại ngữ và làm bài thi trắc nghiệm. 

Với tính năng ưu việt dùng để dạy học ngoại ngữ với chức năng ghi âm để phát lại đoạn âm thanh, hình ảnh từng đoạn khác nhau 

cho máy tính sinh viên ( hay học viên), giáo viên cũng có thể sử dụng để ghi âm giọng nói và phát lại cho sinh viên, sinh viên 

cũng có thể ghi âm ( tính năng tự học) để so sánh âm chuẩn. và hệ thống này có thể mở rộng lên tới 225 học viên. 

Với giải pháp lab multimedia, giáo viên có thể quảng bá truyền hình ảnh màn hình, âm thanh, giám sát máy tính sinh viên, quan 

sát, khoá máy tính học viên, chạy video hoặc âm thanh, làm bài kiểm tra, khoá các chương trình đang chạy, chọn học viên chính, 

kiểm soát học viên, ghép nhóm, hội thoại,…. 

Lab multimedia hỗ trợ trên window, có thể làm việc hoàn hảo trên wirless 802.11/b/g/n 

Các chức năng chính:  

Enables a teacher to Re motely: Control, Mintor brocast and assist students in teacher PC directly. 

Chức năng truyền tải hình ảnh màn hình: 

Giáo viên có thể truyền  tín hiệu hình ảnh , âm thanh micro tới học viên nhất định hoặc tất cả các học viên. 

Hệ thống tự động  động xác định kích thước màn hình máy tính sinh viên. Giáo viên cũng có thể truyền màn hình với chất lượng 

cao nhất, trung bình hoặc thấp tới máy tính sinh viên theo tốc độ mạng LAN. 

Chức năng sinh viên minh hoạ: 

Giáo viên có thể chỉ định một sinh viên đóng vai giáo viên để truyền hình ảnh tới sinh viên khác. 

Giáo viên có thể truyền tín hiệu từ bất kỳ máy tính học viên nào tới các máy tính học viên còn lại. 

Hình ảnh:   

Lab Multimedia có thể chạy và định dạng tất các các loại hình ảnh: giáo viên có thể gửi hình ảnh và truyền tất cả định  dạng 

truyền thông  dưới dạng đuôi file: *MPG, *MPEG, * M2V, *MPV, *MP3, *MP4, *DAT, *MOV, *VOB, *AVI, *RM,  *RMVB,  

*ASF,  *WMV, v.v,…. 

Chức năng ghi âm: 

Giáo viên có thể chạy tất các định dạng hình ảnh hoặc âm thanh tới máy sinh viên bằng cách chia nó thành một đoạn và phát tới 

sinh viên. 

Giáo viên có thể sử dụng để ghi âm và video, sau đó phát lại cho sinh viên, sinh viên có thể đọc sau đó ghi âm lại và so sánh với 

bản gốc. 

Chức năng điều khiển từ xa: 

Giáo viên có thể quan sát màn hình của học viên bất kỳ từ xa, hoặc  tất cả lượt, hoặc theo trình tự đặt trước. 

Giáo viên  có thể giám sát từ xa và điều khiển máy tính sinh viên, và dạy từ xa bằng việc sử dụng bảng trắng, sinh viên có thể 

học cùng lúc theo giáo viên. 

Cài đặt từ xa:  Giáo viên có thể sử dụng chức năng cài đặt từ xa để thay đổi lý lịch, thay đổi mật khẩu, ẩn đi “control panel”, của 

máy tính sinh viên. 

Chức năng tạo nhóm lập nhóm: 

Giáo viên có thể lụa chọn học viên vào một nhóm, cho phép nhóm thảo luận và truyền hình ảnh của nhóm. 

Chức năng quản lý nhóm: Giáo viên có thể chia lớp thành nhiều nhóm. 

Chức năng dạy nhóm: Giám viên có thể chỉ định một học viên trong nhóm đóng vai trò làm giáo viên và chạy tất cả các hoạt 

động, như truyền màn hình, chạy video, phát tài liệu,… 

Chức năng tạo đề thi trắc nghiệm: 

Chức năng tạo đề thi: giáo viên có thể sử dụng chức năng tạo đề thi, nó bao gồm một vài loại câu hỏi như kiểm tra như: một 

câu trả lời, nhiều câu trả lời câu lựa chọn,… 

Giáo viên có thể đặt điểm cho từng câu, và thời giant hi cho cả bài thi. 

Chức năng thi: 

Sau khi giáo viên hoàn thành việc tạo đề thi, giáo viên có thể phát đề thi cho sinh viên, sinh viên cần trả lời trong thời gian xác 

định, sau đó tất cả các sinh viên phải nộp bài, máy tính giáo viên có thể chấm điểm tự động bài thi, ngoại trừ bài tự luận, giáo 

viên cần chấm bài bằng tay các bài tự luận. Sau đố giáo viên có thể gửi kết quả tới từng sinh viên, máy sinh viên sẽ hiện kết quả 

trên trình duyệt IE. 

Kiểm tra ngay trên lớp: 

Giáo viên có thể sử dụng chức năng kiểm tra ngay trên lớp để xem kết quả ngay lập tức. 

Có 03 kiểu câu hỏi kiểm tra: một câu trả lời, nhiều câu trả lời, câu lựa chọn. 

Chức năng quản lý: Giáo viên có thể nhập chuột trên thanh công cụ của  máy giáo viên để khoá màn hình như  bàn phím hoạc 

chuột của máy sinh viên. 

Chức năng chặn truy cập website:  Giáo viên có thể ngăn chặn không cho sinh viên, học sinh truy cập các website cụ thể. 

Chức năng ngăn chặn chạy chương trình: 

Giáo viên có thể cấm sinh viên chạy  tất cả chương trình hoặc một số chương trình nhất định. 

Chức năng nộp tài liệu, ngăng không cho nộp tài liệu: 

Giáo viên có thể cho hoặc không  không cho học viên nộp tài liệu một cách tự do. 

Chức năng giơ tay, hoặc ngăn giơ tay: giáo viên có thể cho hoạc không cho sinh viên giơ tay. 

Chưc năng gửi tài liệu, chức năng phân phối tài liệu: Giáo viên có thể phân phối file hoặc folfer trực tiếp tới sinh viên, giáo 

viên có thể lưu file hoặc filder tơi địa chỉ cụ thể ở máy sinh viên. 

Chức năng thu thập file: Giáo viên có thể thu thập bài tập về nhà từ máy sinh viên. 

Nộp file hay folder: Sinh viên có thể nộp file hay folder tới máy tính giáo viên. 
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 Chức năng nhận biết  thông minh của vottingeyes có tính năng 

votting eyes đóng vai trò như một camera thông minh như quét tín 

nhận dạng  file phần mềm bài kiểm tra đánh giá của giáo viên, votting 

eyes tích hợp chức  năng phân tích câu hỏi sau khi nhận lệnh từ nút 

bấm chọn của học sinh và sinh viên để truyền tín hiệu định dạng  

chọn trả lời tới bài kiểm tra đánh giá của giáo viên. 

 Thời gian làm việc liên tục: ≥159 hours  

 Cho phép soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm làm việc trực tiếp với 

Powerpoint. 

Chức năng trả lời từ xa: 

 Giáo viên có thể ra đè và đặt câu hỏi bất cứ lúc nào, tất cả các học 

sinh đều có thể tham gia trả lời. 

 Tự động cập nhập giữ liệu chấm điểm chính xác, phân điểm rõ rang 

theo từng glane. 

 Đánh giá và kiểm tra: Đánh giá với nhiều loại câu hỏi như câu hỏi 

nhiều lựa chọn và câu hỏi một lưa chọn. 

 Giúp cho giáo viên dễ dàng tạo bài kiểm tra trong lớp, học sinh tự 

động trả lời câu hỏi một cách khách quan, giảm thiểu thời gian làm 

việc của giáo viên cho việc tổng kết thống kê điểm như làm bài tập 

kiểm tra trên giấy. 

 Votingeyes software tích hợp trên powerpoint. 

 Cho phép soạn bài giảng câu hỏi trác nghiệm trên PPT bằng tiếng 

Viết và tiếng Anh, cho phép chức năng như trình duyệt chung, điểm 

danh, chia nhóm, tạo chọn câu hỏi đơn, tạo lựa chọn nhiều câu hỏi, 

thảo luận, sắp xếp ưu tiên, chọn đánh giá bằng số, chức năng thống 

kê, đánh giá theo phương pháp cho điểm, đánh giá thăm dò ý kiến, 

chức năng quản lý cho phép người tham gia, chức năng quản lý 

nhóm, đặc biệt tạo nhóm MVP, chức năng tuỳ chỉnh so sánh, chức 

năng so sánh cá nhân. 
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Phần mềm soan bài giảng sử dụng cho online và offline 

Phần mềm viết trên office : 

Chức năng phát âm và đọc âm Tiếng Anh  với từ hoặc đoạn văn giúp cho giáo viên và học sinh có thể tự học tiếng anh trên 

phần mềm mà không cần dung công cụ hỗ trợ phát âm. 

Chức năng vẽ biểu đồ toán học, chức năng học toán nhanh. 

Chức năng khóa màn hình để bảo vệ màn hình không cho tắt mở file trong lúc giao viêngiải lao. 

Giao diện các tính năng phần mềm: 

1. Thanh công cụ nổi chiều dọc trên phần mềm  hoặc giao diện destop: 

Thanh công cụ nổi, thanh công cụ nổi dùng để thuyết trình nghi chú trên file phần mềm hoặc ghi chú ghi thích trên file 

powerpoint, word, excel, hay trên mọi giao diện trên destop. 

Thanh công cụ nổi còn cho phép chúng ta thêm hoặc ẩn các công cụ từ file thanh công cụ nổi chính trên giao diện phần mềm. 

2. Chức năng thanh công cụ nổi: 

Bút viết dùng để ghi chú ghi thích trên mọi giao diện  

Biểu tượng công cụ vẽ hình vuông .Chức năng dùng để nhấn trang trở về. Chức năng dùng để nhấn trang tới. Chức năng xóa 

trang. Công cụ xóa.Công cụ thước đo độ.Chức năng chuột. 

Chức năng ( không làm thêm) undo. 

Chức năng (chức năng cho phép làm lại) redo. 

Loa phát âm dùng để click vào chữ hay hoặc một câu viết trên phền mềm. 

Phím chức năng khóa màn hình. Chức năng này dùng để khoá màn hình trong khi giải lao hoặc để tránh tình trạng bài giảng 

không bị bôi xoá, làm mất hiện trạng bài giảng ban đầu. 

Chức năng di chuyển thanh công cụ sang trái hoặc sang phải, chức năng giúp cho người thuyết trình thuận tiện có thể đứng 

bên nào cũng có thể viết nghi chú và chọn trang trước trang sau. 

Chức năng làm ẩn và làm nổi thanh công cụ giúp cho màn hình dễ nhìn khi trình chiếu hoặc soạn file.  

3. Thanh công cụ chính trên giao diện phần mềm dùng để soạn và thuyết trình bài giảng:  

Chức năng chuyển đổi  giao diện màn hình destop và giao diện phần mềm.   

Chức năng chọn chuột để tắt mở và di chuyển file. 

Chức năng undo, Chức năng redo. 

Chức năng chọn Menu: Khi chúng ta click chuột vào mũi tên xuống sẽ xuất hiện các tab như  tạo file mới, mỏ file mới, nhập 

file dữ liệu, lưu thành trang, lưu thành file, lưu thành tập tin,  in trang, gửi mail, chọn ngôn ngữ, chọn lớp khi có ID (ID chọn 

thêm), chức năng người dùng. 

Tab lưu bài giảng dưới dạng file  duôi khác như file drawview, word, powerpoint, excel, picture,…  

cài đặt dùng để cài đặt chức năng cho trang:  (khuyến cáo ít can thiệp vào chức năng này). 

Tab chợ giúp dùng để tím kiếm hướng dẫn sử dụng nhanh: Tab thoát phần mềm:  

4. Tính năng của biểu tượng công cụ soạn bài giảng: 

Biểu tượng trang:  Khi chúng ta chọn click chuột vào biểu tượng trang sẽ xuất hiện trang. 

Trang màu trắng: Trang màu xanh; Trang giao diện destop;  trang màu đen; Trang màu viết trên destop; Trang hình ảnh.  

5. Bút viết bút viết có 8 kiểu bút viết: 

Bao gồm 8 loại: Bút viết ghi chú thường; Bút highlight; bút cọ thư pháp; bút vẽ tượng hình; bút vẽ softpen; bút trang  trí nền; 

bút thông minh dùng để vẽ hình; bút laser dùng để viết điển nhấn.  

Chức năng đa dạng viết giúp Chúng ta có tùy chọn các công cụ để viết hoặc ghi chú trên bài giảng của mình tùy vào mục đích 

của bài giảng minh họa cụ thể của chức năng bút. 

6. Tab chức năng  chọn thay đổi màu sắc cho bút và cho trang, cho nét chữ, cho hình vẽ. 

7. Chức năng thay đổi màu sắc cho trang hoạc lét chữ. 

8. Front color là chọn thay đổi màu sắc cho nét chữ hay nét vẽ: 

Back color là chọn thay đổi màu nền cho trang bài giảng. 

Chọn kích thước nét viết hoạc nét vẽ.  

Cho phép chọn nét chữ tùy theo người sử dụng.  

Cho phép chọn kiểu (style) của nét vẽ tùy theo mục đích người sử dụng. 

Biểu tượng vẽ hình học: Cho phép vẽ hình 2D, hình 3D mà chúng ta không cần dùng tới thước kẻ compa  

Cho phép  đó chúng ta có thể chọn biểu tượng hình để vẽ theo ý muốn của mình. 

Biểu tượng chọn chức năng xóa  dùng để  xoá ghi chú hay nội dung viết trên bài giảng, bao gồm 5 kiểu xóa khác nhau 

9. Công cụ chèn (insert) file hình ảnh để  hỗ trợ soạn bài giảng: 

Tab chèn (insert) file hình ảnh:  dùng để chèn hình ảnh  cho bài giảng lấy giữ liệu từ thư viện hình ảnh hay từ ổ đĩa D của máy 

tính vv… 

Tab chèn file video: Dùng để chèn file video  cho bài giảng lấy giữ liệu từ thư viện hình ảnh hay từ ổ đĩa D của máy tính vv… 

Tab chèn file word: Dùng để chèn file office ( file word, powerpoint, excel,..)  cho bài giảng lấy giữ liệu từ thư viện hình ảnh 

hay từ ổ đĩa D của máy tính vv… 

Tab vẽ table: Dùng để kẻ cột cho nội dùng trên bày giảng khì mình muốn vẽ thể hiện table  như cột ngang hoạc cột dọc,.. 

Tab đánh chữ tex: Dùng để đánh chữ text trên phần mềm, cho phép gõ dấu tiếng việt, chọn kiểu chữ như trên word excel, 

powerpoint,.. 

Tab dùng để chèn file flast cho bài giảng.  

Tab chức dùng để vẽ biểu đồ hình cột hoặc hình tròn.  

10. Chức năng ghi và phát lại thao tác trình chiếu trên bài giảng:  

Cho phép nhấn chọn lưu (ghi) bài giảng; cho phép tạm dừng lưu (ghi) bài giảng; cho phép lưu thành file bài giảng vào ổ giữ 

liệu trong máy tính như ổ D, E, C, USB (tùy theo người dùng)  

Cho phép phát lại bài giảng; cho phép dừng phát: cho phép; cho phép thư mục dùng để mở thư mục bài giảng đã lưu trên máy 

tính. 

11. Chức năng thao tác trình chiếu trang:  

Chức năng dùng để phóng to trang: Chức năng  thu nhỏ trang:  

Chức năng thao tác di chuyển trang. 

Chức năng trình chiếu trang như quay trở về trang sau; Chức năng trình chiếu trang như  nhấn tới trang kế tiếp.  

Chức năng xóa bỏ trang.  

Cặp công cụ dùng để thuyết trình bài giảng, hay giảng bài. 

Cho phép trình chiếu potlight: Dùng để trình chiếu một điểm nhấn mạnh. 

Cho phép trình chiếu tre màn hinh: Dùng để trình chiếu nửa màn hình, chiều ngang hoạc chiều dọc, tùy theo người thuyết trình 

tương tác trình chiếu. 

Chức năng kính hiển vi  dùng để phóng to đối tượng hay còn gọi là object . 

Máy chụp hình: Dùng để chụp lại giữ liệu trên màn hình, như chụp trực tiếp hình trên bài giảng hoặc trên destop để làm thư 

viện hình ảnh cho bài giảng. 

Thước: Thước kẻ;  thước do độ; thước eke; Compa.  

Chức năng lưu bài giảng thanh đoạn video, dùng để lưu lại thao tác bài giảng hay( thao tác thuyết trình) dưới dạng video với 

đuôi file avi. 

Chức năng trình chiếu wecam.  

Tab đổ chọn màu cho đối tượng.  

Tab trò chơi xúc sắc  dùng để chuẩn đoán nhanh áp dụng trong trò chơi toán học. 

Tab chèn ( insert) hàm số  dùng để sử dụng cho toán học. 

Tab camera vật thể: Sử dụng chụp hình ảnh từ bên ngoài vào làm giữ liệu cho bài giảng. 

Thư viện hình ảnh sử dụng để hỗ trợ soạn bài giảng  

File  thư viện: Cho phép chọn file thư viện có tính năng: 

Chức năng page index  tab này dùng để xem tất cả các trang của file bài giảng. 

Chức năng web resource. Thư viện giữ liệu hình ảnh.  

Thư mục thư viện giúp chúng ta có thể lấy hình ảnh thư viện làm minh họa cho bài giảng tùy theo chủ đề của môn học để  giáo 

viên áp dụng. 

Chức năng text dùng để chọn chủ đề chữ viết sãn cho đối tượng hình ảnh 

Thư viện  ứng dụng thí nghiệm dùng cho các môn như: hóa, sinh ,lý, toán học. 

Thư viện   hộp công cụ dùng cho một số trò chơi game show,… 
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 Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng là chương trình hỗ trợ học tiếng Anh dành cho người học tiếng Anh. Chương trình cung 

cấp cho bạn những tư liệu và công cụ cần thiết để học tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao.  
Với lượng kiến thức rộng lớn và bao quát các kỹ năng khát nhau cùng với những công cụ tra cứu hữu ích, Phần mềm học tiếng anh 

chuyên dụng là một phần mềm dành cho rất nhiều đối tượng sử dụng khác nhau có liên quan đến nhu cầu học tiếng Anh. 

 Chức năng hỗ trợ người mới bắt đầu học tiếng Anh: 

Cho phép chúng ta sử dụng phần ABC Grammar (Văn phạm Vỡ lòng) để trang bị cho mình vốn tiếng Anh cơ bản nhất trong thời 

gian ngắn rồi tiếp tục khai thác những tính năng còn lại trong chương trình để nâng cao kỹ năng tiếng Anh học sinh và sinh viên. 

 Chức năng hỗ trợ người đã biết tiếng Anh 

 Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng giao tiếp tiếng anh và cho phép bạn nghiên cứ sâu về 

ngôn ngữ học tiếng Anh 

 Chức năng cho giáo viên Anh ngữ 
Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng là công cụ hữu hiệu để bạn soạn bài, nghiên cứu, lưu trữ các tư liệu của mình và thiết kế đề 

thi cho học sinh. Nó còn có thể là một công cụ hữu ích để giảng dạy tiếng Anh và làm bài thi. 

 Giao diện Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng được thiết kế kỹ lưỡng với giao diện mang phong cách hiện đại, không chỉ 

để đẹp mắt mà còn được phân tích kỹ lưỡng nhằm tạo cảm giác tích cực trong suốt quá trình học và làm việc với chương trình. Giáo 

trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng dùng dạng font chữ đặc biệt giúp nội dung thể hiện rõ ràng, đẹp mắt và dễ đọc.Trong 

cửa sổ chính, thanh công cụ bên trái dùng để chọn nhanh các chức năng của chương trình, bạn cũng có thể dùng các phím tắt đã định 

nghĩa sẵn để mở các chức năng đó. Phần bên phải dùng cho việc tra cứu. Tất cả các từ điển để tra cứu cùng với phần hướng dẫn đều 

nằm trong này để bạn có thể tra cứu bất cứ lúc nào trong quá trình học. Ở đây còn có tab News để hiện các tin tức có liên quan 

đến Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng, nó cũng thông báo cho bạn download bản cập nhật nếu có, nội dung này 

chỉ thể hiện khi bạn có kết nối internet. 

 Chức năng Tra cứu từ điển: 

Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng cung cấp cho bạn 8 từ điển, gồm: 

Từ điển Anh-Việt: có đến 300.000 từ bao gồm tất cả các lĩnh vực y học, sinh học, vật lý, hóa học,... và có đầy đủ các từ phái sinh. 

Từ điển có phát âm và trên 2.000 hình minh họa. Bạn có thể download phiên bản mới của từ điển (nếu có) qua website này. 

Từ điển Anh-Anh: có đến hơn 200.000 mục từ tra cứu. 

Từ điển Việt-Anh: Là quyển từ điển đặc biệt được tạo bằng cách tra ngược từ cuốn từ điển Anh-Việt. Gồm 160.000 mục từ tra cứu. 

Từ điển cách dùng từ: Giải thích cách dùng một số từ đặc biệt trong tiếng Anh. 

Từ điển Đồng nghĩa – Phản nghĩa: Gồm có 15.000 mục từ tra cứu làm việc đồng bộ với từ điển Anh-Việt. 

Từ điển Tiếp đầu ngữ: Gồm có 242 tiếp đầu ngữ. 

Từ điển Tiếp vĩ ngữ: Gồm có 119 tiếp vĩ ngữ. 

Từ điển Phân loại từ (Lexicon): Khác với từ điển thông thường, với từ điển phân loại từ, bạn tra cứu từ theo từng chủ đề, mỗi chủ 

đề lại phân thành từng nhóm nhỏ hơn. Dùng từ điển này bạn có thể tra cứu và tích lũy vốn từ theo từng chủ đề một cách rất hiệu quả 

và nhanh chóng. 

 Tính năng văn phạm Học tiếng Anh: 

Để hỗ trợ học tiếng Anh, Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng cung cấp các chức năng sau: 

ABC Grammar (Văn phạm vỡ lòng): dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh. ABC Grammar là các bài học văn phạm vỡ lòng 

được viết một cách ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu để giúp người mới bắt đầu học tiếng Anh có một vốn kiến thức văn phạm căn bản 

một cách nhanh nhất. Nếu bạn là người mới bắt đầu học tiếng Anh, hãy học kỹ phần này trước. Để giúp quen dần với tiếng Anh, từng 

câu ví dụ trong bài đều cho phép bạn có thể click mouse lên để nghe đọc. Chương trình cũng cung cấp công cụ học từ vựng hấp dẫn 

để giúp thuộc các từ vựng trong từng bài. Phần bài tập có thể làm trực tiếp trên máy và có chấm điểm. 

Advanced Grammar (Văn phạm nâng cao): Đây là phần gồm các bài văn phạm tiếng Anh chuyên sâu. Bạn có thể dùng nó để tìm 

hiểu thêm các yếu tố văn phạm trong tiếng Anh, gồm 136 unit bàn chi tiết về các yếu tố văn phạm khác nhau trong tiếng Anh. Phần 

này cũng cung cấp cho bạn nhiều bài tập làm trực tiếp trên máy có chấm điểm. Nó cũng cung cấp cấp tính năng tìm kiếm văn phạm 

để bạn có thể dễ dàng đọc một phần văn phạm nào đó mà bạn đang cần. 

 Reading Books (Luyện đọc): Đây là phần dùng để tập đọc sách tiếng Anh. Một trong những cách để trau giồi tiếng Anh là đọc 

thật nhiều sách viết bằng tiếng Anh, qua đó bạn có ý niệm về cách dùng từ, đặt câu trong tiếng Anh. Khi đọc một quyển sách tiếng 

Anh, bạn thường phải dùng một quyển tự điển để tra những từ mới mà bạn chưa hiểu trong quyển sách đó. Bạn cũng muốn có thể 

ghi chú những từ mới trong bài đọc đó để bạn học thuộc nó. Việc tra từ này chiếm khá nhiều thời gian trong việc đọc. Phần Reading 

Books sẽ giúp bạn tiện lợi hơn trong công việc này. Phần Reading Books được tổ chức theo dạng một thư viện sách, trong đó chứa 

nhiều sách, tác phẩm văn học tiếng Anh để bạn đọc. Nó còn cho phép bạn có thể tạo thêm sách mới, tức nếu bạn có một quyển sách 
hay nào đó muốn giữ lại trong thư viện sách trên đĩa cứng của mình, bạn có thể đưa quyển sách đó vào và dùng phần Reading Books 

để đọc cho tiện lợi. Chương trình đã có sẵn một vài quyển sách để bạn đọc. Một quyển sách có thể kèm theo phần âm thanh đọc nó 

(audio book). Lúc này trên cửa sổ có thêm thanh công cụ để đọc/tắt phần âm thanh. Nó cũng cho phép click mouse phải vào các câu 

trong bài để nghe đọc câu đó. Để tiện lợi và hứng thú hơn trong việc luyện đọc sách, Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên 

dụng hỗ trợ công cụ đọc để giúp bạn đọc sách trên máy tính cũng có cảm giác như đọc một quyển sách cầm trên tay. Trong quá trình 

đọc bạn có thể đánh dấu những chỗ bạn cần lưu ý, hay ghi chú thêm vào những đoạn nào đó. Những quyển sách luyện đọc và audio 

book sẽ được cung cấp cho bạn qua website. 

 Writing Assistant (Hỗ trợ viết): Đây là chức năng hỗ trợ cho bạn trong việc viết một bài viết bằng tiếng Anh. Nó cũng có chức 

năng Tự động kiểm tra lỗi chính tả và Kiểm tra chính tả toàn bài để hỗ trợ cho bạn viết đúng. Nội dung bạn viết có thể lưu thành bất 

kỳ file nào trên đĩa theo ý bạn. Chương trình cũng cung cấp tài liệu hướng dẫn bạn viết các thư từ thương mại tiếng Anh-Mỹ và các 

mẫu câu tham khảo để viết thư từ tiếng Anh. 
 Conversation (Đàm thoại): bàn về các cách thức đàm thoại trong tiếng Anh-Mỹ. Nó gồm 18 chương với các chủ đề như cách 

gọi điện thoại, cách chào hỏi, cách xin lỗi, cách bày tỏ cảm xúc,… Bạn có thể click chuột để nghe đọc các câu mẫu trong bài. Mỗi 

chương trong phần đàm thoại còn có nhiều bài đàm thoại mẫu. Bạn có thể nghe các bài đàm thoại này để luyện tập. Đặc biệt, bạn có 

thể thực tập lại các bài đàm thoại mẫu đã nghe bằng cách chọn một vai rồi đàm thoại với máy thông qua micro rồi nghe lại. Mỗi 

chương còn có thêm nhiều bài đàm thoại để bạn hoàn chỉnh và phát triển bằng cách điền thêm vào các câu trống. 

 Listenings Courses (Luyện nghe): Đây là công cụ hỗ trợ cho bạn trong việc luyện nghe theo những giáo trình luyện nghe được 

dễ dàng và hiệu quả hơn. Phần Listenings này hỗ trợ nhiều dạng giáo trình luyện nghe khác nhau. Tính năng luyện nghe của Giáo 

trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng được thiết kế để giúp bạn khai thác trọn vẹn các giáo trình luyện nghe mà bạn học. 

Từng phần trong các giáo trình được biên tập lại giúp bạn dễ truy cập đồng thời được trình bày thật đẹp mắt và rõ ràng. Nó không 

chỉ giúp bạn luyện nghe thụ động mà còn cho phép tương tác, làm các bài tập được yêu cầu trong giáo trình, có chấm điểm, có đáp 

án và cung cấp Audio Scripts. Các giáo trình luyện nghe không tích hợp sẵn trong phần cài đặt chương trình mà bạn có thể tùy ý 

download miễn phí trên website này.  Khi download một trình luyện nghe mới, bạn chỉ cần chọn menu Study/Listenings/Install a 

new listening để cài đặt trình luyện nghe mới vào chương trình. Trình luyện nghe mới sẽ xuất hiện thêm trong menu Listenings đồng 

thời cũng hiện thêm nút chọn trên thanh công cụ chọn nhanh ở bên trái cửa sổ. 

 Exam Tests (Trắc nghiệm): Phần trắc nghiệm giúp bạn tự kiểm tra lại trình độ tiếng Anh của mình qua các bài thi trắc nghiệm. 

Chương trình sẽ tự động tạo ngẫu nhiên đề thi trắc nghiệm từ những câu trắc nghiệm có sẵn trong các thư viện trình độ A, B hoặc C 

của chương trình hay lấy từ các thư viện trắc nghiệm đã được tạo bằng công cụ tạo thư viện trắc nghiệm. Chương trình có tính giờ 

làm bài. 

 Vocabulary Study (Học từ vựng): Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng còn cung cấp cho bạn một công cụ dùng 

để học từ vựng thật hấp dẫn. Mỗi ngày bạn có thể nhập một số từ mới và ghi chú nghĩa cho chúng vào chương trình rồi học thuộc. 

Sau khi tạo danh sách từ vựng, chương trình cung cấp cho bạn 3 tính năng để giúp học thuộc từ.  

Nhìn và nghe để học thuộc các từ bạn đã đưa vào.  

Ghép từ với nghĩa để thuộc.  

Viết lại từ để nhớ chính tả. Ngoài ra bạn còn có thể tích lũy thêm từ mới bằng chức năng học từ qua ví dụ. 

 Games (Trò chơi): Các trò chơi vừa có tác dụng giải trí vừa có tác dụng luyện tập, trao dồi thêm Anh ngữ. Giáo trình Phần 

mềm học tiếng anh chuyên dụng có thể hỗ trợ nhiều trò chơi cài đặt vào chương trình. Bạn hãy theo dõi website này để download 

thêm nhiều trò chơi mới (nếu có). Khi download một trò chơi mới, bạn click menu Study/Games/Install a new game để cài đặt trò 

chơi mới vào chương trình. Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng cung cấp một trò chơi mặc nhiên là Crossword 

Game (Trò chơi ô chữ). Để có các trò chơi này cũng cần nhiều thời gian và công sức, nhất là ý tưởng. Vì vậy, nếu bạn có ý tưởng 

trò chơi để phục vụ việc học tiếng Anh qua trò chơi, bạn có thể gửi cho chúng tôi, nếu được, chúng tôi sẽ thiết kế để phục vụ mọi 
người. 

 Chức năng tra cứu từ: Bảng tra cứu 

Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng cung cấp cho bạn một số bảng tra cứu gồm:Bảng động từ bất quy tắc 

Bảng các đơn vị đo lường Anh-Mỹ 

Bảng các nguyên tố hóa học tiếng Anh 

Bảng phiên âm quốc tế 

 Chức năng tạo thư viện câu hỏi: Create Q&A Library (Tạo thư viện trắc nghiệm): Giáo trình Phần mềm học tiếng anh 

chuyên dụng cung cấp cho bạn công cụ để tạo và lưu trữ các câu trắc nghiệm mà bạn thu thập được. Bạn có thể tạo ra các câu trắc 
nghiệm với nhiều dạng khác nhau. Bạn có thể dùng các thư viện trắc nghiệm này để làm bài trắc nghiệm trong phần Trắc nghiệm 

hay thiết kế các đề thi trắc nghiệm bằng công cụ Thiết kế đề thi trắc nghiệm. Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng 

cũng cung cấp thêm các nút công cụ để bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng copy các đề thi trắc nghiệm trên web hay ở các nội dung 

khác chuyển thành thư viện trắc nghiệm để lưu trữ. 

 Chức năng tao đề thi trắc nghiệm:Design exam tests (Tạo đề thi trắc nghiệm): Đây là công cụ dùng để thiết kế các đề thi 

trắc nghiệm để phục vụ cho việc in ấn đề thi hoặc dùng làm đề thi thi thử trong phần Trắc nghiệm. Bạn thiết kế đề thi dựa trên các 

thư viện trắc nghiệm đã được tạo trước. 

 Chức năng trình duyệt web: Web browser (Duyệt web): Đây là công cụ giúp bạn duyệt web bằng Giáo trình Phần mềm học 

tiếng anh chuyên dụng, nó giúp bạn dễ dàng tra từ điển khi đọc các nội dung web viết bằng tiếng Anh. Chương trình chỉ hỗ trợ 

duyệt web bằng Internet Explorer. Bạn có thể tra bất kỳ từ tiếng Anh nào trong trang web chỉ bằng một thao tác là double click lên 

từ đó. 

 Chức năng tiện ích người dùng: Utilities (Tiện ích):Đây là các tiện ích sẽ được hỗ trợ thêm cho bạn, tùy theo nhu cầu thực 
tế, các tiện ích này sẽ được lần lượt phát triển thêm. Khi có một tiện ích mới, bạn có thể download miễn phí trên website này. Để cài 

đặt một tiệc ích mới vừa download, bạn chỉ cần chọn menu Tools/Utilities/Install a new utility, trình tiện ích mới sẽ có thêm trong 

menu Utilities của chương trình. 

HỌC LIỆU PHẦN MỀM TIẾNG ANH NÂNG CAO PRO  
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TIẾNG ANH DỰ ÁN TOÁN KHOA SỬ DỤNG CHO CẤP TIỂU HỌC & THCS 

Phần mềm toán khoa Dự Án E project được dạy với giáo viên bản ngữ dạy trực tiếp tại trường hoặc dạy trực tuyến( online): 

Sách giáo khoa và phần mềm tiếng Anh cho học sinh khối tiểu học 

Phần mềm được lập trình chạy trên nền tảng hệ điều hành Microsoft Windows 

1. E-PROJECT Tiếng Anh Toán Khoa dự án (Tiểu học) 

- Giấy chứng nhận thẩm định kèm theo phần mềm 

- Phần mềm được biên soạn bám sát khung chương trình của Bộ Giáo Dục và theo Chương trình môn tiếng Anh của Đề án Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018, lấy phương pháp CLIL (Content and Language Integrated Learning) làm định hướng tiếp cận để đảm bảo việc 

dạy học tích hợp tiếng Anh với môn học mang đến không khí học tập mới mẻ, không áp lực, không dập khuôn, máy móc về kiến thức 

môn học, đáp ứng chuẩn đầu ra theo yêu cầu cấp học. 

- Nội dung phần mềm: 

+  Trang bị cho học sinh kiến thức tiếng Anh qua môn Toán và môn Khoa học dạy theo phương pháp dự án, ứng dụng công nghệ bài 

giảng số với 100% giáo viên bản ngữ giảng dạy và nội dung tương tác trong giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế. 

+  Giải pháp giáo dục E-PROJECT được biên soạn bài bản cho học sinh từ bậc mầm non đến bậc phổ thông, triển khai tại các trường công 

lập, quốc tế và dân lập trên khắp cả nước. 

+  Mỗi chủ điểm đều có các bài ôn tập tđược biên soạn theo các bài thi CYLET. 

- Lợi ích học tập: 

+  Trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng, tư duy và phẩm chất cần thiết của thế kỷ 21 để trở thành công dân toàn cầu. 

+  Giúp học sinh hình thành kỷ năng phản xạ, phát âm, ngữ điệu tự nhiên như người bản địa. 

+  Học theo dự án giúp cho học sinh phát huy tư duy sáng tạo, chủ động tìm tòi hiện thực hóa những kiến thức đã học trong quá trình thực 

hiện các dự án. 

+  Hệ thống bài giảng, bài tập trực tuyến và nguồn học liệu phong phú, đồng bộ trên toàn thế giới, giúp người học có thể học tập, rèn luyện 

mọi lúc mọi nơi. 

+  Thông qua các các tài liệu học tập, thực hiện các thí nghiệm khoa học giúp học sinh tự tin sử dụng tiếng Anh cũng như nâng cao hiểu 

biết về toán và 

khoa học. 

+  Đặt nền tảng kiến thức vững vàng, giúp học sinh tự tin chinh phục các chứng chỉ quốc tế, các kì thi trong và ngoài nước. 

- Tài liệu dùng kèm phong phú: 

+  Hệ thống bài giảng số dành cho giáo viên dùng để giảng dạy. 

+  Hệ thống các clip bài giảng số do 100% giáo viên bản ngữ giảng dạy. 

+  Sách E-book. 

+  Phần mềm lập trình chạy trên nền tảng hệ điều hành Windows, hỗ trợ giảng dạy và học tập dùng kèm máy chiếu, màn hình tương tác, 

bảng tương tác. 

+  Hệ thống các clip bài giảng số do 100% giáo viên bản ngữ giảng dạy hỗ trợ học sinh luyện tập từ vững, cấu trúc và kỉ năng nghe đã học 

trên lớp. 

+  Bộ đề thi biên soạn theo CYLET và TOEFL primary. 

+  Cẩm nang dành cho phụ huynh giúp phụ huynh chủ động hỗ trợ con em luyện tập sau giờ học. 

+  Các trò chơi được thiết kế tích hợp trong chương trình dạy giúp học sinh củng cố kiến thức và làm quen dạng bài kiểm tra theo chuẩn 

và định dạng Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp trẻ đạt điểm cao trong các bài thi kiểm tra và thi học kỳ. 

1. Tóm tắt về phần mềm E-PROJECT 

Kỹ năng: 

Nghe 

Nghe hiểu được các câu ngăn, đơn giản thuộc các nội dung Toán – Khoa đã học. 

Nghe hiểu nội dung chính các hướng dẫn, các đoạn mô tả ngắn, các bài tập toán có lời văn trong phạm vi nội dung đã học. 

Nói 

Hỏi và trả lời các câu hỏi ngắn, đơn giản về các nội dung Toán – Khoa đã học. 

Sử dụng các từ và các câu cơ bản để mô tả các bài Toán, cách giải toán, các phép toán, các phép toán, các kiến thức khoa học cơ bản gắn 

bó với cuộc sống và phục vụ giao tiếp hàng ngày. 

Đọc 

Đọc hiểu nội dung yêu cầu các đề bài, các cách giải 

toán, các bài toán có lời văn và các hiện tượng khoa học phù hợp cấp độ, trong phạm vi đã học trong chương trình. 

Viết 

Viết các phép tính, các lời giải toán, các kiến thức, các chỉ dẫn khoa học bằng tiếng Anh liên quan đến dự án và tình huống có vấn dề 

trong phạm vi nội dung và ngôn ngữ đã học. 

Điền các mẫu biểu, các sơ đồ, hình vẽ trong các chủ điểm Toán – Khoa học tương ứng. 

Kiến thức:  

Giúp học sinh làm quen với các thuật ngữ Toán – Khoa nột cách tự nhiên, ứng dụng vào hoạt động nhóm. 

Giúp học sinh nắm được những kiến thức Toán – Khoa học cơ bản, tổng quát nhất, phù hợp với chương trình Toán tiểu học và Khoa học 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. 

Ngữ âm 

Học sinh có thể phát âm các nguyên âm, phụ âm, nói đúng trọng âm của từ, ngữ điệu của câu trong đó nhấn mạnh các âm khó và các âm 

không có trong tiếng Việt. Việc phân bổ nội dung ngữ âm phụ thuộc vào nội dung ngôn ngữ của từng bài, cấp độ, dự án đã học. 

Từ vựng 

Học sinh có thể sử dụng được 820 từ. Số lượng từ được phân bổ như sau: 

Khối 1: 120 từ 

Khối 2: 190 từ 

Khối 3: 170 từ 

Khối 4: 180 từ 

Khối 5: 160 từ 

Cấu trúc 

Học sinh có thể nắm được các cấu trúc để diễn đạt các phép tính, các biểu thức, cách giải toán bằng tiếng Anh như: 

-  Các động từ mệnh lệnh 

-  Danh từ số ít, số nhiều 

- Các cấu trúc so sánh 

- Các cụm động từ, giới từ, tính từ biểu đạt phép tính phép so sánh 

- Trạng từ, tính từ chỉ cách thức, mức độ 

- Liên từ dùng trong câu ghép đơn giản 

- Đại từ nhân xưng, nghi vấn, chỉ định 

- Các câu đơn, câu ghép cơ bản, đơn giản 

- Câu hỏi, câu mệnh lệnh 

Chương trình cam kết lộ trình 5 năm, kết hợp với chương trình liên kết tiếng Anh tổng quát (General English) học sinh đạt chuẩn đầu ra 

bậc 1 trở lên theo khung đánh giá năng lực 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. 

2. Đường link đăng nhập dạy và học online:  

Hệ thống các clip bài giảng dự án: Lớp 1 

Hệ thống bài giảng số dành cho giáo viên giảng dạy: Hệ thống các clip bài giảng số do 100% giáo viên bản ngữ giảng dạy: 

Hệ thống các clip bài giảng dự án: Lớp 2 

Hệ thống bài giảng số dành cho giáo viên giảng dạy: Hệ thống các clip bài giảng số do 100% giáo viên bản ngữ giảng dạy: 

Hệ thống các clip bài giảng dự án: Lớp 3 

Hệ thống bài giảng số dành cho giáo viên giảng dạy: Hệ thống các clip bài giảng số do 100% giáo viên bản ngữ giảng dạy: 

Hệ thống các clip bài giảng dự án: Lớp 4 

Hệ thống bài giảng số dành cho giáo viên giảng dạy: Hệ thống các clip bài giảng số do 100% giáo viên bản ngữ giảng dạy: 

Hệ thống các clip bài giảng dự án: Lớp 5 

Hệ thống bài giảng số dành cho giáo viên giảng dạy: Hệ thống các clip bài giảng số do 100% giáo viên bản ngữ giảng dạy: 
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2. E-PROJECT Tiếng Anh Toán Khoa dự án (THCS) 

- Giấy chứng nhận thẩm định kèm theo phần mềm 

- Phần mềm được biên soạn bám sát khung chương trình của Bộ Giáo Dục và theo Chương trình môn tiếng Anh của Đề án Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018, lấy phương pháp CLIL (Content and Language Integrated Learning) làm định hướng tiếp cận để đảm bảo việc 

dạy học tích hợp tiếng Anh với môn học mang đến không khí học tập mới mẻ, không áp lực, không dập khuôn, máy móc về kiến thức 

môn học, đáp ứng chuẩn đầu ra theo yêu cầu cấp học. 

- Nội dung phần mềm: 

+  Trang bị cho học sinh kiến thức tiếng Anh qua môn Toán và môn Khoa học dạy theo phương pháp dự án, ứng dụng công nghệ bài 

giảng số với 100% giáo viên bản ngữ giảng dạy và nội dung tương tác trong giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế. 

+  Giải pháp giáo dục E-PROJECT được biên soạn bài bản cho học sinh từ bậc mầm non đến bậc phổ thông, triển khai tại các trường công 

lập, quốc tế và dân lập trên khắp cả nước. 

+ Mỗi chủ điểm đều có các bài ôn tập tđược biên soạn theo các bài thi CYLET. 

- Lợi ích học tập: 

+  Trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng, tư duy và phẩm chất cần thiết của thế kỷ 21 để trở thành công dân toàn cầu. 

+  Giúp học sinh hình thành kỷ năng phản xạ, phát âm, ngữ điệu tự nhiên như người bản địa. 

+  Học theo dự án giúp cho học sinh phát huy tư duy sáng tạo, chủ động tìm tòi hiện thực hóa những kiến thức đã học trong quá trình thực 

hiện các dự án. 

+  Hệ thống bài giảng, bài tập trực tuyến và nguồn học liệu phong phú, đồng bộ trên toàn thế giới, giúp người học có thể học tập, rèn luyện 

mọi lúc mọi nơi. 

+  Thông qua các các tài liệu học tập, thực hiện các thí nghiệm khoa học giúp học sinh tự tin sử dụng tiếng Anh cũng như nâng cao hiểu 

biết về toán và khoa học. 

+  Đặt nền tảng kiến thức vững vàng, giúp học sinh tự tin chinh phục các chứng chỉ quốc tế, các kì thi trong và ngoài nước. 

- Tài liệu dùng kèm phong phú: 

+  Hệ thống bài giảng số dành cho giáo viên dùng để giảng dạy. 

+  Hệ thống các clip bài giảng số do 100% giáo viên bản ngữ giảng dạy. 

+  Sách E-book. 

+  Phần mềm lập trình chạy trên nền tảng hệ điều hành Windows, hỗ trợ giảng dạy và học tập dùng kèm máy chiếu, màn hình tương tác, 

bảng tương tác. 

+  Hệ thống các clip bài giảng số do 100% giáo viên bản ngữ giảng dạy hỗ trợ học sinh luyện tập từ vững, cấu trúc và kỉ năng nghe đã học 

trên lớp. 

+  Bộ đề thi biên soạn theo các chứng chỉ THCS quốc tế. 

+ Cẩm nang dành cho phụ huynh giúp phụ huynh chủ động hỗ trợ con em luyện tập sau giờ học. 

+ Các trò chơi được thiết kế tích hợp trong chương trình dạy giúp học sinh củng cố kiến thức và làm quen dạng bài kiểm tra theo chuẩn 

và định dạng Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp trẻ đạt điểm cao trong các bài thi kiểm tra và thi học kỳ. 

1. Tóm tắt về phần mềm E-PROJECT 

Kỹ năng: 

Nghe 

Nghe hiểu được các câu ngăn, đơn giản thuộc các nội dung Toán – Khoa đã học. 

Nghe hiểu nội dung chính các hướng dẫn, các đoạn mô tả ngắn, các bài tập toán có lời văn trong phạm vi nội dung đã học. 

Nói 

Hỏi và trả lời các câu hỏi ngắn, đơn giản về các nội dung Toán – Khoa đã học. 

Sử dụng các từ và các câu cơ bản để mô tả các bài Toán, cách giải toán, các phép toán, các phép toán, các kiến thức khoa học cơ bản gắn 

bó với cuộc sống và phục vụ giao tiếp hàng ngày. 

Đọc 

Đọc hiểu nội dung yêu cầu các đề bài, các cách giải 

toán, các bài toán có lời văn và các hiện tượng khoa học phù hợp cấp độ, trong phạm vi đã học trong chương trình. 

Viết 

Viết các phép tính, các lời giải toán, các kiến thức, các chỉ dẫn khoa học bằng tiếng Anh liên quan đến dự án và tình huống có vấn dề 

trong phạm vi nội dung và ngôn ngữ đã học. 

Điền các mẫu biểu, các sơ đồ, hình vẽ trong các chủ điểm Toán – Khoa học tương ứng. 

Kiến thức: 

Giúp học sinh làm quen với các thuật ngữ Toán – Khoa nột cách tự nhiên, ứng dụng vào hoạt động nhóm. 

Giúp học sinh nắm được những kiến thức Toán – Khoa học cơ bản, tổng quát nhất, phù hợp với chương trình Toán THCS và Khoa học 

THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. 

Ngữ âm 

Học sinh có thể phát âm các nguyên âm, phụ âm, nói đúng trọng âm của từ, ngữ điệu của câu trong đó nhấn mạnh các âm khó và các âm 

không có trong tiếng Việt. Việc phân bổ nội dung ngữ âm phụ thuộc vào nội dung ngôn ngữ của từng bài, cấp độ, dự án đã học. 

Từ vựng 

Học sinh có thể sử dụng được 926 từ. Số lượng từ được phân bổ như sau:  

Khối 6: 190 từ  

Khối 7: 240 từ  

Khối 8: 260 từ  

Khối 9: 236 từ 

Chương trình cam kết lộ trình 4 năm, kết hợp với chương trình liên kết tiếng Anh tổng quát (General English) học sinh đạt chuẩn đầu ra 

bậc 2 trở lên theo khung đánh giá năng lực 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. 

Chương trình trang bị vốn từ vựng chuyên các môn học như Toán và Khoa học cho THCS. Năng lực 4 kỹ năng nghe nói đọc viết tiếng 

Anh phát triển tốt, kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh dần bổ sung và hoàn thiện, giúp các em tự tin khi giao tiếp, hướng 

đến du học  

2. Đường link đăng nhập dạy và học online:  

Hệ thống các clip bài giảng dự án: Lớp 6 

Hệ thống bài giảng số dành cho giáo viên giảng dạy: Hệ thống các clip bài giảng số do 100% giáo viên bản ngữ giảng dạy: 

Hệ thống các clip bài giảng dự án: Lớp 7 

Hệ thống bài giảng số dành cho giáo viên giảng dạy: Hệ thống các clip bài giảng số do 100% giáo viên bản ngữ giảng dạy: 

Hệ thống các clip bài giảng dự án: Lớp 8 

Hệ thống bài giảng số dành cho giáo viên giảng dạy: Hệ thống các clip bài giảng số do 100% giáo viên bản ngữ giảng dạy: 

Hệ thống các clip bài giảng dự án: Lớp 9 

Hệ thống bài giảng số dành cho giáo viên giảng dạy: Hệ thống các clip bài giảng số do 100% giáo viên bản ngữ giảng dạy: 
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