eCLASS C&I:
Hướng dẫn Học sinh nộp bài tập và chỉ văn bản (File and Text-Only)
Công cụ chuyển nhượng là gì (Assignment Tool)?
Công cụ Bài tập là nơi học sinh có thể gửi bài cho giáo viên của mình. Học sinh có thể gửi tệp tài
liệu, thêm liên kết, tạo bài nộp âm thanh hoặc video cũng như nhập văn bản đơn giản. Giáo viên có
thể chọn liệu các bài nộp này sẽ được chấm điểm hoặc đưa ra phản hồi.
________________________________________________________________________________

Để gửi một bài tập yêu cầu một tập tin:
1. Chọn Bài tập (Assignments).
Lưu ý: Trước tiên bạn có thể cần chọn
Hoạt động (Activities) và sau đó là Bài tập (Assignments).
2. Mở thư mục cho bài tập.
3. Trong phần Gửi tệp (Submit Files), có ba tùy chọn
để nộp bài tập.
A. Thêm một tập tin.
B. Ghi âm thanh.
C. Ghi lại video.

A. Thêm một tập tin:
1. Chọn Thêm tệp (Add a File), để gửi
tài liệu, hình ảnh, báo cáo, vv
2. Xác định vị trí và chọn tệp chính xác từ
Máy tính (Computer), Tủ khóa (Locker)
hoặc Nhóm Tủ khóa (Group Locker)
(nếu đó là một bài nộp nhóm).

3. Sau khi tải lên, chọn Thêm (Add)

B. Ghi âm thanh:
1. Chọn Ghi âm (Record Audio).
2. Chọn nút Ghi màu đỏ để bắt đầu
ghi âm. Có tối đa một phút.
Lưu ý: Bạn có thể cần phải cho phép một số cài đặt nhất
định trên máy tính của bạn để âm thanh ghi lại.
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3. Chọn nút Ghi màu đỏ để kết thúc ghi âm.
4. Chọn nút Thêm (Add).

C. Ghi lại video:
1. Chọn Quay video (Record Video).
2. Chọn nút Ghi (New Recording) để bắt đầu ghi.
Có tối đa ba phút.
Lưu ý: Bạn có thể cần phải cho phép nhất định
cài đặt trên máy tính của bạn cho
video và âm thanh để ghi lại.
3. Chọn nút Dừng ghi để kết thúc ghi (Stop Recording).
4. Chọn nút Thêm (Add).

Để gửi một bài tập chỉ văn bản:
1. Chọn Bài tập (Assignments).
Lưu ý: Trước tiên bạn có thể cần
chọn Hoạt động (Activities)
và sau đó là Bài tập (Assignments).
2. Mở thư mục được tạo bởi giáo viên của bạn cho bài tập đó.
3. Trong trường Gửi văn bản (Text Submission), nhập vào cần
thiết thông tin (văn bản) để hoàn thành nhiệm vụ.
Nhập văn bản ở đây. Bạn có thể thêm hình ảnh, liên kết, URL, v.v. trong không gian này.

4. Sau khi hoàn thành bài tập, chọn nút Gửi (Submit).
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