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Hướng dẫn sử dụng Agilearn 

dành cho học viên cá nhân 

Tổng quan 

1. Đối tượng 

Đây là tài liệu dành cho học viên cá nhân bao gồm hướng dẫn đăng nhập agilearn.app và các khái niệm 

trên hệ thống học tập Agilearn. 

2. Mục đích 

Tài liệu nhằm giúp học viên biết cách sử dụng hệ thống học tập Agilearn. 

3. Cập nhật 

Ngày cập nhật 16/07/2020 

Các khái niệm 

1. Hệ thống học tập Agilearn (sau đây gọi tắt là Agilearn.app) 

Agilearn xây dựng các khóa học dựa trên nền tảng Agile micro-learning kết hợp với các nguồn kiến thức 

uy tín trên thế giới. Các video bài học được thiết kế sinh động, ngắn gọn mang tính ứng dụng cao đem lại 

trải nghiệm học tập nhanh nhất, hấp dẫn nhất. 

2. Không gian học tập (learning space) 

Địa chỉ Không gian học tập (LMS): https://micro.agilearn.app/  

3. Bảng điều khiển (Dashboard) 

Bảng tập hợp và theo dõi tiến độ học tập 

4. Tình trạng học tập 

- Chưa học: chưa truy cập khóa học 

- Đang học: đang học trong thời gian diễn ra khóa học 

- Hoàn thành: học viên đạt trên 80% bài kiểm tra tổng kết. Trường hợp khóa học không có bài kiểm 

tra tổng kết, cần hoàn thành 100% tất cả các bài học yêu cầu (có tích xanh) 

- Trượt: không vượt qua được bài kiểm tra tổng kết 

- Đình chỉ: hết hạn học tập nhưng chưa hoàn thành khóa học 

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống 

1. Kích hoạt tài khoản 

Sau khi mua hàng thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo xác nhận thanh toán đơn hàng. Vui lòng kiểm 

tra thư được gửi đến địa chỉ email đăng ký. 

https://micro.agilearn.app/
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Để tham gia khóa học, nhấp chuột vào link kích hoạt  

 

Màn hình sẽ hiển thị mã kích hoạt khóa học 

*Lưu ý: mã kích hoạt chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất 
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Bấm KÍCH HOẠT để chuyển về Không gian học tập (LMS) 

 

Chọn TIẾP TỤC để bắt đầu khóa học 

2. Đăng nhập 

Đối với các lần đăng nhập tiếp theo, vui lòng truy cập (LMS): https://micro.agilearn.app/ 

Trang chủ được hiển thị như sau: 

https://micro.agilearn.app/
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Bấm tiếp tục để tham gia học, giao diện khóa học sẽ hiển thị  

● Thời hạn khóa học 

● Tiến độ khóa học 

● Danh mục bài học 

 
 

Hoàn thành bài học bằng cách xem hết video và trả lời câu hỏi ôn tập cuối mỗi video (video bài học có dấu 

tích xanh và trả lời đúng câu hỏi ôn tập) 

 

Điều kiện hoàn thành khóa học 

Đạt trên 80% bài kiểm tra tổng kết. Trường hợp khóa học không có bài kiểm tra tổng kết, cần hoàn thành 

100% tất cả các bài học để được ghi nhận hoàn thành khóa học 
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Chứng chỉ khóa học 

Hoàn thành khóa học để đạt chứng chỉ của khóa học. Chứng chỉ khóa học có thể tải xuống dưới dạng ảnh 

hoặc chia sẻ trên các nền tảng xã hội Facebook, LinkedIn 

 


