
10 BÍ MẬT CỦA EDUTEN PLAYGROUND

Các kì thi: Giáo viên sẽ tạo ra các 
bài thi từ Eduten Playground và học 
sinh có thể làm bài thi từ mọi nơi và 
được nhận kết quả ngay tức khắc.Thiết kế các bài học và bài 

tập sẽ hoàn toàn phù hợp với các 
lớp học của trường học.

Chương trình giảng dạy: Chương 
trình giảng dạy của Việt Nam đã được 
ứng dụng và có thể bắt đầu dễ dàng 
vào bất kì thời điểm nào trong năm 
học. Với học sinh, Eduten Playground 
cung cấp hơn 17000 bài tập được 
thiết kế công phu nhằm thúc đẩy và 
tạo hứng thú học toán cũng như học 
lập trình.  Tất cả các bài tập sẽ được 
tự động hoá đưa ra lời nhận xét và 
phản hồi ngay tức khắc.

Dễ dàng đăng nhập từ bất cứ 
máy tính, laptop hay ipad có 
kết nối mạng internet. Điều này 
rất phù hợp cho việc học qua 
mạng, đặc biệt trong khoảng 
thời gian học sinh không thể 
đến trường học. 

Nền tảng học tập trực tuyến 
tích hợp công nghệ trí tuệ 
nhân tạo với sư phạm giáo 
dục Phần Lan. Eduten 
Playground là công cụ sư phạm 
số 1 thế giới dành cho toán học, 
đã được nghiên cứu khoa học 
chứng minh. Sự hiệu quả của  
Eduten Playground đã được 
chứng minh bằng hàng trăm 
nghiên cứu và 12 năm phát 
triển khoa học không ngừng. 
Eduten Playground được thiết 
kế bởi chính giáo viên và dành 
cho giáo viên.

Phân tích dữ liệu: cung cấp cho 
quản lý nhà trường và các giáo viên 
cái nhìn sâu sắc về trình độ của từng 
học sinh để từ đó giáo viên có thể dạy 
học dễ dàng hơn, giúp đỡ và động 
viên học sinh cũng như thảo luận với 
phụ huynh. Eduten Playground đem 
đến kết quả học tập tiến bộ vượt bậc. 
Dựa vào các báo cáo, việc sử dụng 
Eduten Playground đã làm tăng kết 
qủa của học sinh lên tới 20%. Thực 
tế cho thấy, việc sử dụng Eduten 
trong 15 tuần học đã đem lại kết quả 
là việc làm toán tốt hơn 40% và kết 
quả làm toán số học tăng 45%. 

Báo cáo về tiến độ học tập: 
Giáo viên có thể gửi báo cáo tiến 
triển về việc học Eduten cho các 
bậc phụ huynh hàng tuần hoặc 
hàng tháng để trao đổi tình hình 
học tập của học sinh với cha mẹ 
các em. 

Chứng chỉ: Giáo viên có thể tạo 
chứng chỉ cho các em học sinh 
mỗi học kì, giữa kì, vv… Chứng chỉ 
nhằm chứng nhận thành tựu của 
học sinh. 

Làm việc đôi: Với 1 thiết bị máy 
tính, hai học sinh có thể luyện tập 
cùng nhau bằng cách sử dụng tài 
khoản của các em để đăng nhập 
và dành số điểm như nhau. Việc 
này sẽ thúc đấy việc làm nhóm 
chung và sẽ rất phù hợp trong 
hoàn cảnh không có đủ máy tính 
cho tất cả học sinh. 

Từ bây giờ, giáo viên có thể cá 
nhân hoá việc giảng dạy và phân 
biệt trình độ với từng em học sinh. 


