TÓM TẮT HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG
CHƢƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN
ENGLISH DISCOVERIES ONLINE

I. GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH EDO
English Discoveries Online (EDO) của Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) là chương
trình dạy- học tiếng Anh trực tuyến mang tính tương tác cao. EDO bao gồm nhiều khóa
học nhằm nâng cao kỹ năng Anh ngữ của người học, đồng thời mang lại môi trường học
tập lý tưởng cho học viên và giáo viên. Những nội dung của EDO bao gồm:
 Các khóa học đa phƣơng tiện: bao gồm 10 khóa học tiếng Anh với tài liệu học tập chính
thống theo chuẩn của ETS.
 Nền tảng học tập: bao gồm các bộ công cụ và tính năng được thiết kế nhằm hỗ trợ học
viên học tập một cách hiệu quả.
 Trang Cộng đồng (Community): trang học tập bổ trợ, cho người học trải nghiệm với các
trò chơi và các hoạt động học tập xã hội.
 Hệ thống quản lý đào tạo: giúp nhà trường và giáo viên quản lý chất lượng và hiệu quả
đào tạo, qua đó đẩy mạnh việc hỗ trợ học tập cho học viên.
II. TÓM TẮT HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG - DÀNH CHO HỌC VIÊN
1. Tóm tắt
Bước 1: Chuẩn bị và cài đặt
 Đảm bảo máy tính (laptop, máy tính bàn) được kết nối internet.
 Truy cập server EDO từ đường link do IIG Vietnam cung cấp, bằng trình duyệt Internet
Explorer (IE), Firefox hoặc Chrome.
 Đăng nhập bằng Username và Password
 Nhấp chuột vào System Check để cài đặt add-ons cho chương trình (xem Hướng dẫn cài
đặt Add-ons)
Bước 2: Sử dụng
 Vào Profile, thay đổi thông tin cá nhân (họ
tên, username, password…). Nhấp chuột vào
Update để cập nhật.
 Làm bài Kiểm tra đầu vào. Nhấp chuột vào
Placement Test để bắt đầu làm bài kiểm tra
(34 - 44 câu hỏi).
 Sau khi hoàn thành bài Kiểm tra, chương
trình sẽ gợi ý một khóa học phù hợp cho với
học viên (nhìn góc phía trên, bên phải màn
hình). Học viên có thể gửi email yêu cầu giáo
viên giao khóa học thấp hơn.

 Support: Check email để xem thông báo khóa
học từ giáo viên. Học viên có thể chọn My
Courses để bắt đầu học. Trong quá trình học để
được hỗ trợ từ giáo viên học viên làm theo các
bước sau đây:
a. Nhấp chuột chọn Support trên thanh
công cụ bên phải My Profile
b. Chọn Write bên phải Inbox
c. Chọn giáo viên quản lý lớp
d. Nhấp chuột vào Write bên dưới Sent
Items để viết.
Nên check email thường xuyên để nhận
thông báo và hỗ trợ từ giáo viên.
 My Courses: Mỗi khóa học gồm 8 bài, mỗi bài
gồm các Kỹ năng/ Đơn vị kiến thức (Components). Mỗi component gồm 3 phần Explore,
Practice, Test.
a. Nhấp chuột vào Explore để bắt đầu học.
b. Nhấp chuột vào Practice để làm bài và luyện tập
c. Nhấp chuột vào Test để làm bài kiểm tra
Kết quả làm bài của học viên sẽ được lưu lại trong hệ thống máy tính. Xem Học tập với
EDO kèm theo để biết các bước học từng kỹ năng.
 Community:
Gồm các phần bổ trợ:
- Discussion Time Forum: phần diễn đàn dành cho mọi thành viên. Học viên có thể
luyện khả năng viết khi tương tác với các thành viên khác của diễn đàn.
- Magazine: Học viên có thể chọn các bài đọc phù hợp với khả năng của mình để
luyện tập thêm.
- BBC Learning English: Học viên có thể chọn các đoạn nghe với BBC để luyện kỹ
năng nghe.
- Web Pals: Công cụ giúp học viên dễ dàng kết bạn với các cộng đồng người học trên
toàn thế giới.
- Wordzone: trò chơi từ vựng vui nhộn.
- Talking Idioms: giúp học viên tăng vốn từ vựng và giao tiếp hấp dẫn hơn với các
thành ngữ thông dụng được dạy qua các tình huống cụ thể. Hãy click chuột chọn
thành ngữ để học.
 Dictionary: giúp học viên tra cứu các từ vựng khi cần thiết
 Grammar Book: Sách học ngữ pháp tương tác.
 My Progress: Trước khi tắt chương trình, học viên nên xem My Progress để biết tiến độ
học tập của bản thân và so sánh với tiến độ chung của cả lớp.
 My Recordings: Mục lưu các đoạn ghi âm của học viên.
 Log out: Nhấp chuột vào Log out khi muốn tắt chương trình để đảm bảo dữ liệu không bị
mất.

2. Học tập với EDO
Listening- Nghe
Explore
- Nghe đoạn băng gốc
- Nghe đoạn băng kết hợp xem lời thoại (Nhấp chuột vào See Script)
- Sử dụng từ điển song ngữ để tra từ mới
- Ghi lại từ mới trong sổ tay học viên
- Luyện phát âm và kỹ năng nói, sử dụng công cụ Record Yourself tiên tiến.
- Lựa chọn khoảng 5 câu mà không sử dụng công cụ See Translation (Xem giải thích)
để dịch sang tiếng Việt sau đó ghi lại vào sổ tay học viên
- Kiếm tra phần giải thích của mình với công cụ See Translation
Practice
- Nghe đoạn băng.
- Đọc hướng dẫn và trả lời các câu hỏi đọc nghe hiểu
- Kiểm tra đáp án với Check Answer và làm lại bài tập nếu câu trả lời chưa chính xác
- Nhấp chuột vào See Answer để xem đáp án đúng
Test
- Nhấp chuột vào Start Test
- Có thể nghe lại đoạn băng nếu cần
- Trả lời các câu hỏi nghe hiểu
- Nhấp chuột vào Submit Test để nộp bài kiểm tra
- Xem kết quả bài làm của mình
- Kiểm tra lại những câu trả lời sai và tìm ra đáp án đúng nhất nếu có thể
- Có thể làm lại bài kiểm tra
- Kiểm tra tiến trình học tập của mình với My Progress
Reading- Đọc
Explore
- Đọc bài khóa
- Nhấp chuột vào Hear All và đọc lại toàn bộ bài khóa kết hợp nghe đoạn băng
- Sử dụng từ điển song ngữ để tra từ mới
- Ghi lại từ mới trong sổ tay học viên
- Lựa chọn khoảng 5 câu mà không sử dụng công cụ See Translation (Xem giải thích)
để dịch sang tiếng Việt sau đó ghi lại vào sổ tay học viên.
- Kiểm tra lại phần dịch nghĩa của mình với công cụ See Translation
- Tóm tắt các ý chính trong bài với nội dung khoảng 3 câu
- Kiểm tra các ý chính với công cụ Main Idea.
- Nhấp chuột vào Key Words và xem nghĩa của từng từ bằng cách xem giải thích và
các ví dụ đi kèm
Practice
- Đọc bài khóa
- Xem hướng dẫn và trả lời các câu hỏi
- Nhấp chuột vào Check Answer và làm lại các câu trả lời sai
- Nhấp chuột vào See Answer để xem đáp án

Test
-

Nhấp chuột vào Start Test
Đọc lại bài khóa nếu cần
Trả lời các câu hỏi
Nhấp chuột vào Submit Test
Kiểm tra kết quả với Test Scores
Xem các câu trả lời sai và tìm đáp án đúng nếu có thể
Làm lại bải kiểm tra
Kiểm tra tiến trình học tập với My Progress

Speaking- Nói
Explore
- Nhấp chuột vào Play và nghe đoạn hội thoại
- Nhấp chuột vào See Script (Xem lời thoại) để nghe lại
- Sử dụng từ điển song ngữ để tra từ mới
- Dịch đoạn hội thoại mà không sử dụng công cụ See Translation (Xem giải thích) và
ghi lại trong sổ tay học viên
- Kiểm tra lại phần dịch với công cụ See Translation
Practice 1
- Lựa chọn một trong số các nhân vật của đoạn hội thoại và tương tác với máy
- Nhắc lại câu nói nếu kết quả hiển thị Try Again
- Lựa chọn một nhân vật khác và tương tác với máy
- Nhắc lại câu nói nếu kết quả hiển thị Try Again
Practice 2
- Lựa chọn câu đầu tiên và tiếp tục đoạn hội thoại
- Nhắc lại câu nói nếu màn hình hiển thị Try Again
- Chọn câu thứ hai và tiếp tục đoạn hội thoại
- Nhắc lại câu nói nếu kết quả hiển thị Try Again
- Chọn câu thứ ba và tiếp tục đoạn hội thoại
- Nhắc lại câu nói nếu kết quả hiển thị Try Again
- Chọn một đoạn hội thoại và ghi lại trong sổ tay học viên
Grammar- Ngữ pháp
Explore
- Nhấp chuột vào Play và nghe hội thoại minh họa
- Nhấp chuột vào See Explanation và xem giải thích, ví dụ và hướng dẫn cấu trúc ngữ
pháp
- Sử dụng từ điển song ngữ để tra từ mới
- Tự tạo các câu với cấu trúc vừa học và ghi lại trong sổ tay học viên
Practice
- Nhấp chuột vào See Explanation
- Đọc hướng dẫn và trả lời các câu hỏi
- Nhấp chuột vào Check Answer và làm lại các câu trả lời sai

Test
-

Nhấp chuột vào See Answer để xem đáp án đúng

Nhấp chuột vào Start Test.
Có thể xem See Explanation nếu cần thiết
Trả lời các câu hỏi
Nhấp chuột vào Submit Test
Xem điểm bài kiểm tra với Test Scores
Kiểm tra các đáp án sai và tìm câu trả lời đúng nếu có thể
Có thể làm lại bài kiểm tra
Kiểm tra tiến trình học tập với My Progress

Vocabulary- Từ vựng
Explore
- Xem từ và nhìn vào các hình ảnh
- Sử dụng công cụ Help: Nhấp chuột vào Hear và Record Yourself
- Xem định nghĩa và các câu ví dụ bên dưới hình ảnh
- Ghi lại từ mới trong sổ tay học viên
- Sử dụng công cụ Help: Nhấp chuột vào Hear và Record Yourself
- Xem lại tất cả các từ trong danh sách phía tay trái và làm lại các bước
- Chọn ra 5 từ mới, giải nghĩa và ghi lại trong sổ tay học viên
Practice
- Đọc hướng dẫn và trả lời các câu hỏi
- Nhấp chuột vào Check Answer và làm lại câu trả lời sai
- Nhấp chuột vào See Answer để xem đáp án đúng
Test
- Nhấp chuột vào Start Test.
- Nhấp chuột vào Submit Test
- Xem kết quả bài kiểm tra
- Xem các câu trả lời sau và tìm ra đáp án đúng nếu có thể
- Làm lại bài kiểm tra
- Kiểm tra tiến trình học tập với My Progress

