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Yêu cầu kỹ thuật

● Trình duyệt: Chrome, Cốc cốc, Safari phiên bản
mới nhất. Để kiểm tra phiên bản mới nhất của
Chrome. Chọn biểu tượng góc phải trình duyệt
và chọn Help.

● Tốc độ đường truyền 200 KBps hoặc DSL tốc độ
kết nối cao hơn.

● Bộ nhớ trống > 5GB.

● Cấu hình Ram: >1GB.

● Các hệ điều hành được hỗ trợ: 
• Microsoft® Windows® XP Professional (SP3),

• Microsoft® Windows® 7, 8, 10

• Android, iOS (đối với thiết bị di động)



1. TRUY CẬP



1.1. Đường link truy cập

https://trial.learnsoci.al



1.2. Tạo tài khoản

6

Nhập mã kích hoạt được KT cung cấp



1.3. Đăng nhập

• Nhập Email và Mật khẩu đã đăng ký.

• Chọn Đăng nhập



Chọn Nhóm học

1.4. Ghi danh vào nhóm học



1.4. Ghi danh vào nhóm học

• Chọn Tìm kiếm nhóm

học

• Gõ từ khóa tìm kiếm

• Chọn ghi danh



2. SINH VIÊN HOÀN THÀNH CÁC 

BÀI TẬP TRONG KHÓA HOC



1.4. Ghi danh vào nhóm học

Chọn Môn học



Chọn Connected 

General English



Chọn trình độ học

phù hợp



Chọn bài học. Ví dụ: Unit 1



Mục tiêu bài học – Unit Goals



Từ vựng - Vocabulary

Chọn để chuyển sang bài tập khác

Ghi âmNghe từ



Hội thoại - Dialogue

Nghe đoạn hội thoại



Hội thoại - Dialogue

Chọn Kiểm tra để

kiểm tra bài tập

vừa làm hoặc

chọn Đặt lại để

làm lại phần bài

tập phía trên.

Đáp án sai

Đáp án đúng



Phát âm - Pronounciation

Nghe từ Ghi âm

Chọn để chuyển sang bài tập khác



Bài tập Ngữ pháp - Grammar



Bài tập Ngữ pháp - Grammar

Click vào ô trống để chọn đáp án đúng. Sau khi hoàn thành click vào Kiểm tra



Bài tập Ngữ pháp - Grammar

Hiển thị kết quả bài làm



Bài tập luyện Kỹ năng Đọc- Reading



Bài tập luyện Kỹ năng Đọc- Reading



Hiển thị kết quả bài làm. 

Chọn để chuyển sang bài tiếp theo



Bài tập luyện Kỹ năng Nghe - Listening

• Chọn đáp án đúng trong ô trống. 

• Chọn Kiểm tra để xem kết quả bài làm

• Chọn để làm bài tiếp theo



Bài tập luyện Kỹ năng Nghe - Listening

Hiển thị kết quả bài làm



Bài tập luyện Kỹ năng Nói - Speaking

Ghi âm bài nói

Nghe lại

Có 2 cách để sinh viên nộp bài:

• Nộp cho nhóm học => Submit to group

• Nộp cho Giáo viên



Bài tập luyện Kỹ năng Nói - Speaking

Chọn Allow để cho trình duyệt cho phép ghi

âm giọng nói



Bài tập luyện Kỹ năng Nói - Speaking



Bài tập luyện Kỹ năng Nói - Speaking

Chọn Nhóm học để nộp bài



Chọn Có để nộp bài cho Nhóm học

Bài tập luyện Kỹ năng Nói - Speaking



Chọn Có để nộp bài cho Giáo viên

Bài tập luyện Kỹ năng Nói - Speaking



Bài tập luyện Kỹ năng Viết - Writing

Có 2 cách nộp bài Writing exercise: 

• Chọn Nhóm học để gửi bài HOẶC 

• Gửi trực tiếp cho giáo viên



3. SINH VIÊN ĐÁNH GIÁ BÀI LÀM 

CỦA BẠN HỌC CÙNG NHÓM



1.4. Ghi danh vào nhóm học

Chọn Nhóm học



Chọn Nhóm học tham gia



Chọn Đánh giá



Chọn bài tập của bạn

cùng nhóm để đánh giá



Đọc bài làm của

bạn cũng lớp và

gửi phản hồi



Chọn Gửi



Sau khi gửi nhận xét, số lần

bài được nhận xét sẽ hiển

thị bên cạnh bài làm đó



4. SINH VIÊN ĐÁNH GIÁ BÀI NÓI 

– SPEAKING SOCIAL EXERCISES 

CỦA BẠN HỌC CÙNG NHÓM



1.4. Ghi danh vào nhóm học

Chọn Nhóm học



Chọn Nhóm học tham gia



Chọn Đánh giá



Chọn bài tập của bạn

cùng nhóm để đánh giá



Nghe phần nói của

bạn cùng nhóm



Viết phản hồi vào

ô Feedback



Hoặc phản hồi

bằng giọng nói



Chọn Gửi



Sau khi gửi nhận xét, số lần

bài được nhận xét sẽ hiển

thị bên cạnh bài làm đó



5. SINH VIÊN XEM LẠI ĐÁNH GIÁ 

CỦA BẠN HỌC CÙNG NHÓM & GỬI 

BÀI CHO GIÁO VIÊN



1.4. Ghi danh vào nhóm học

Chọn Nhóm học



Chọn Nhóm học tham gia



Chọn Bài học của tôi



Chọn bài học muốn xem nhận

xét của bạn học (màu xanh nhạt)



Chọn mũi tên phía dưới để xem thêm phản hồi (nếu có



Đọc phản hồi của

bạn cùng nhóm



Chọn Cải thiện câu trả lời nếu muốn thay đổi câu trả lời



Chọn Gửi phiên bản mới



Chọn Gửi bài cho giáo viên



Chọn Có



Bài tập hiển thị màu cam

=> Đã được gửi đến cho giáo viên



6. GIÁO VIÊN GỬI PHẢN HỒI & 

CHO ĐIỂM SINH VIÊN



Chọn Nhóm học



Chọn Nhóm học tham gia



Chọn Đánh giá



Chọn Bài tập để đánh giá



Viết đánh giá và

cho điểm



Chọn Gửi



7. SINH VIÊN XEM LẠI PHẢN HỒI & 

ĐIỂM CỦA GIÁO VIÊN



1.4. Ghi danh vào nhóm học

Chọn Nhóm học



Chọn Nhóm học tham gia



Chọn Bài học của tôi



Chọn xem điểm và nhận xét của

giáo viên ở các bài màu xanh lá cây





8. SINH VIÊN XEM BÁO CÁO ĐIỂM 

CỦA MÌNH



Chọn biểu tượng dấu “+” để xem

thêm điểm chi tiết từng phần

trong khóa học



Chọn các biểu tượng dấu + nhỏ hơn để xem điểm chi 

tiết từng trình độ



Xem chi tiết điểm của từng kỹ năng





9. GIÁO VIÊN XEM BÁO CÁO ĐIỂM 

CỦA SINH VIÊN



Chọn Nhóm học



Chọn Điểm nhóm



Chọn một môn học



Chọn Thêm vào lựa chọn



Chọn Hiện điểm số cho phần chọn



10. GIÁO VIÊN TẠO THỜI KHÓA BIỂU 

& LÊN LỊCH THI, KIỂM TRA



Chọn Nhóm học



Chọn Scheduling



Đặt tên lịch học



Bỏ tick ở Schedule content permanently



Chọn ngày bắt đầu & 

ngày kết thúc



Tick nội dung cho

từng lịch học



Chọn Apply, lịch học sẽ hiển

sang bên góc phải màn hình



10.1. SỬA LỊCH HỌC, THI, KIỂM TRA



Chọn Edit 



Lịch sửa được

đánh dấu



Chọn các mục nội

dung thay đổi



Chọn Apply



11. GHI ÂM & SO SÁNH



Chọn Môn học



Chọn Connected 

General English



Chọn trình độ học

phù hợp



Chọn bài học. Ví dụ: Unit 1



Hội thoại - Dialogue



Chọn biểu tượng Play để

nghe



Chọn biểu tượng Ghi âm

để thực hành



Chọn Allow



Chọn biểu tượng Stop khi đã

hoàn thành



12. TẢI BÀI HỌC VỀ THIẾT BỊ



Tải bài học về thiết bị

Tải bài học về thiết bị

Biểu tượng đã tải về thiết bị



Văn phòng Đại diện iGroup Việt Nam

Tầng 7, 349 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: ha.vu@igroupnet.com

Phone: 0914 13 63 93
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