
HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN SỬ DỤNG SMAS 

(           o    n    m n) 

1.1 Đăn  nhập  ào  à  khoản 

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ http://smas.edu.vn 

Bước 2: Nhập Tên đăng nhập và mật khẩu: (Quản trị nhà   ường cấp) 

 

1.2 Cập nhập hồ sơ    o    n 

 

Thầy (cô) thực hiện cập nhập chi tiết hồ sơ 

của cá nhân và chịu trách nhiệm thông tin 

trên hồ sơ với nhà trường.  

1.3     đ nh     học s nh 

 ào  H         Sổ đá   g á   c sinh 

Thầy (cô) vào mục H c sinh\ Sổ đá   g á          (t eo t ô g tư 22) theo danh 

sách khối, lớp được phân công giảng dạy (PCGD), chọn môn học được PCGD. Thầy (cô) 

lựa chọn Mặt đá   g á theo thông tư 22. 

 Mô      & HĐGD: 

 Nă g lực: tự phục vụ, tự quản; hợp tác; tự học và giải quyết vấn đề; 

 Phẩm chất: chăm học, chăm làm; tự tin, trách nhiệm; trung thực, kỉ luật; đoàn 

kết, yêu thương.” 

 
Phần 1: M n học& HĐGD 

 

http://smas.edu.vn/


Thầy (cô) thực hiện nhập đánh giá học sinh G ưa   c kỳ I, Cuối h c kỳ I, Đ ểm 

KTĐK và N ậ  xét cho từng học sinh. Hệ thống hỗ trợ thầy cô thực hiện nhận xét nhanh 

cho giáo viên bằng cách chọn Nhậ  xét   a  . Hệ thống sẽ gợi ý cho các thầy (cô) ngân 

hàng nhận xét từ hệ thống. 

 

Phần 2: Năn  lực 

Thầy (cô) thực hiện nhập nhận xét năng lực của học sinh theo giai đoạn Giữa học kỳ 

và cuối học kỳ. Có 03 cột năng lực NL1, NL2, NL3 và tương ứng với mỗi cột năng lực có 

các mức Tốt, Đạt và Cần cố gắng. 

Hệ thống cũng hỗ trợ thầy (cô) nhập nhận xét nhanh bằng cách chọn Nhậ  xét 

nhanh. Thầy (cô) thực hiện nhập nhanh từ ngân hàng nhận xét năng lực 

Phần 3: Phẩm chất 

 Thầy (cô) thực hiện nhập nhận xét phẩm chất của học sinh theo giai đoạn Giữa học 

kỳ và cuối học kỳ. Có 04 cột phẩm chất PC1, PC2, PC3, PC4 và tương ứng với mỗi cột 

phẩm chất có các mức Tốt, Đạt và Cần cố gắng. 

Hệ thống cũng hỗ trợ thầy (cô) nhập nhận xét nhanh bằng cách chọn Nhậ  xét 

nhanh. Thầy (cô) thực hiện nhập nhanh từ ngân hàng nhận xét Phẩm chất 

 

 

Mật khẩu hiện tại: là mật khẩu Quản 

trị nhà trường cấp 

Mật khẩu mới: Là mật khẩu thầy (cô) 

sẽ đổi  

Xá    ận mật khẩu mới: Là mật khẩu 

nhập lại mật khẩu mới 

Mã xá  t ực: Là mã capcha hình bên 

trên hệ thống tự sinh ra. 

Lưu ý: Thầy (cô) nhập mật khẩu mới 

theo đúng quy định của hệ thống 

 


