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I.  ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN  VNEDU.VN

ĐĂNG NHẬP VÀO MOZAWEB.VN

Bấm vào đây

Bước 1: Người dùng truy cập vào website: https://mozaweb.vn

Bước 2: Người dùng click vào biểu tượng vnEdu để thực hiện đăng nhập bằng tài khoản vnEdu đã có trước đó

https://mozaweb.vn/
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I. ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN  VNEDU.VN

ĐĂNG NHẬP VÀO MOZAWEB.VN

Bấm vào đây

Bước 3: Người dùng nhập thông tin tài khoản và mật khẩu vào khung đăng nhập sau đó bấm nút “Đăng nhập” 

để đăng nhập vào mozaweb.vn

Nhập tài khoản

Mật khẩu
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II.  ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN MOZAWEB

Bước 1: Người dùng truy cập vào website: https://mozaweb.vn

Bước 2: Người dùng click vào nút “Đăng nhập” để mở cửa sổ đăng nhập như hình bên dưới.

ĐĂNG NHẬP VÀO MOZAWEB.VN

Click để mở cửa sổ đăng nhập

https://mozaweb.vn/
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II.  ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN MOZAWEB

Bước 3: Nhập tên người dùng và mật khẩu đã được cấp trước đó vào các ô tương ứng sau đó click “Đăng nhập hoặc bấm
phím enter” để đăng nhập vào mozaweb.

- Tên người dùng có định dạng như hình bên dưới

ĐĂNG NHẬP VÀO MOZAWEB.VN

Nhập tên người dùng 

Mật khẩu



6MÀN HÌNH CHÍNH SAU KHI ĐĂNG NHẬP



7LỰA CHỌN NGÔN NGỮ HIỂN THỊ

Để chuyển đổi ngôn ngữ sử dụng, người dùng click vào icon (biểu tượng) lá cờ 

cạnh bên tên tài khoản để lựa chọn ngôn ngữ.

Click để chọn ngôn ngữ



8THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ MẬT KHẨU

Bước 1: Để thay đổi thông tin cá nhân hoặc mật khẩu đăng nhập, người dùng làm

theo hướng dẫn dưới dây.

Bước 1

Bước 2
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Bước 2 : Click vào mục “Chỉnh sửa” để thay đổi thông tin cá nhân

THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ MẬT KHẨU

Click vào để thay đổi thông 

tin
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Tại đây sẽ hiện ra các trường để thay đổi thông tin : Mật khẩu, Quốc gia, Tỉnh, quận, 
Thành phố cư trú

Lưu ý : nhớ click nút “Lưu” để lưu trữ thông tin thay đổi, không lưu lại thông tin mới
sẽ ấn vào nút “Huỷ bỏ”

THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ MẬT KHẨU

Điền thêm thông tin 

Click vào để thay đổi mật khẩu

Nhớ click Lưu để lưu lại thông tin mới
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Nếu click vào mục “Đổi mật khẩu” – sẽ hiện thông tin như hình bên dưới

Lưu ý : nhớ click “Save” để lưu mật khẩu mới

THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ MẬT KHẨU

Điền mật khẩu cũ

Điền mật khẩu mới

Nhớ click Save để lưu lại mật khẩu mới
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Để kiểm tra thông tin về hạn sự dụng tài khoản Mozaik của mình – Click vào mục
“Giấy phép của tôi”

KIỂM TRA THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Click vào để kiểm 

tra license
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Tại đây, sẽ hiện lên thời hạn giấy phép tài khoản premium tài khoản mozaweb của 
người dùng.

KIỂM TRA THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Thời hạn giấy phép Mã giấy phép
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Mục “Tải lên của tôi” – đây là nơi lưu trữ tài liệu cá nhân của người dùng. Học

sinh/phụ huynh có thể gửi bài thuyết trình vào đây để lưu trữ và chia sẻ.

THƯ MỤC LƯU TRỮ CÁ NHÂN

Click vào để vào thư mục lưu 

trữ cá nhân
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Tải lên File bằng cách kéo thả vào màn hình

THƯ MỤC LƯU TRỮ CÁ NHÂN
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Click vào mục “Nhóm quản lý” – để kiểm tra thông tin các lớp học đã tham gia

KIỂM TRA THÔNG TIN LỚP HỌC VÀ BÀI TẬP

Click vào để kiểm 

tra thông tin lớp 

học
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Tại đây, bạn có thể kiểm tra thông tin các lớp học mình đã tham gia; giáo viên / người
quản lý lớp; Số lượng thành viên trong lớp

KIỂM TRA THÔNG TIN LỚP HỌC VÀ BÀI TẬP

Tên lớp học

Số lượng thành viên trong lớp

Tên giáo viên / Người quản lý
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Click vào mục “Bài tập về nhà chưa hoàn thành” – Kiểm tra bài tập được giáo viên
giao

KIỂM TRA THÔNG TIN LỚP HỌC VÀ BÀI TẬP

Click vào để kiểm tra 

bài tập được giao
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Tại đây có các thông tin về Bài tập, Tiến độ hoàn thành, Giáo viên giao bài tập, Thời
hạn nộp bài tập cũng như lời nhăc của giáo viên

KIỂM TRA THÔNG TIN LỚP HỌC VÀ BÀI TẬP

Click vào để làm bài

Tiến độ hoàn thành

Giáo viên giao bài tập

Thời hạn nộp bài
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Khi muốn thay đổi tài khoản hoặc muốn thoát khỏi tài khoản đang sử dụng – Click 
vào mục “Đăng xuất”

ĐĂNG XUẤT

Click vào để thoát khỏi

tài khoản
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ĐĂNG NHẬP BẰNG ỨNG DỤNG (APP)
SỬ DỤNG MÁY TÍNH BẢNG

Bước 1: Truy cập CHPlay/Apple Store tải ứng dụng
mozaBook. Tiến hành cài đặt trên Máy tính bảng của
học sinh. 

Bước 2: Đăng nhập tài khoản vào máy tính bảng: 
CMHS/HS cũng sử dụng tài khoản mozaWeb để đăng
nhập.

Tên đăng nhập: (Đã được cấp qua email)

Mật khẩu: (nhập mật khẩu mà chúng tôi đã cung
cấp cho mỗi học sinh)

ĐĂNG NHẬP tài khoản mozaWeb bằng ứng dụng

mozaBook trên 
CH Play

mozaBook trên
Apple Store

Màn hình đăng nhập

II. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP MOZAWEB
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Sau khi học sinh hoàn tất bước đăng nhập,

học sinh có thể học trên nền tảng trình duyệt

Web www.mozaWeb.vn hoặc học trên ứng

dụng mozaBook đã cài trên Máy tính bảng.

III. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC VỚI MOZAWEB
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LƯU Ý:

Kho học liệu số luôn được Mozaik Education tạo mới và cập nhập thường xuyên, do đó học sinh sẽ luôn được tiếp cận với
nền tri thức mới phong phú, đa dạng!

Học sinh có thể tự học tại nhà hoặc bất kỳ đâu chỉ cần thiết bị có kết nối với internet để đăng nhập vào tài khoản của
mình.

Học sinh nhấp vào mục Đa phương tiện, trong giao diện sẽ có các danh mục để học sinh lựa chọn như hình bên dưới.
Học sinh bấm chọn vào mục mà mình muốn để tự học ở nhà.

Học sinh có thể xem trước những bài 3D, hoặc video mà giáo viên yêu cầu học sinh tự tìm hiểu trước ở nhà. Hoặc học
sinh có thể xem lại, học lại những bài 3D, video đã được giáo viên giảng dạy ở trên lớp để ôn lại, củng cố kiến thức.

Ngoài việc học những bài học theo hướng dẫn và yêu cầu của giáo viên, học sinh có thể tự chủ động tìm hiểu, khám phá
vô vàn kiến thức mới lạ trong kho tàng học liệu số có sẵn của mozaWeb.

HỌC VỚI TRÌNH DUYỆT WEB WWW.MOZAWEB.VN



24KHO HỌC LIỆU SỐ BAO GỒM: 

Gồm hơn 100 bài.

Bài học kỹ thuật số là tài liệu kỹ thuật số hiện đại, các nội dung bài học luôn được cập nhật. Học sinh có thể truy cập các nội
dung bài học trên các thiết bị kỹ thuật số như PC, Laptop, máy tính bảng, hoặc điện thoại. Các bài học rất thú vị, nội dung và
hình ảnh của bài học giúp kích thích sự tìm tòi, khám phá và tinh thần tự học của học sinh.

Nội dung bài học trình bày logic, dễ hiểu, dễ theo dõi tạo ra một trải nghiệm học tập thú vị.

Bài giảng kỹ thuật số: 



25KHO HỌC LIỆU SỐ BAO GỒM: 

Gồm hơn 1200 + bài học bằng cảnh 3D về tất các các chủ đề như: Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Hóa học, Vật lý, Toán học, Âm
nhạc, Ngôn ngữ, ...

Các cảnh 3D được thiết kế chủ yếu cho học sinh từ 8 đến 18 tuổi. Các cảnh giáo dục tương tác liên quan đến Lịch sử, Công
nghệ, Vật lý, Toán học, Sinh học, Hóa học, Địa lý và Nghệ thuật thị giác sẽ biến việc học thành một cuộc phiêu lưu. Một số
cảnh 3D có chức năng đi bộ, cho phép học sinh tự khám phá cảnh bằng cách sử dụng phím điều khiển ảo.

Nếu đặt điện thoại vào kính thực tế ảo (VR glass), học sinh có thể đi dạo ở Athens cổ đại, nhìn xung quanh Nhà hát Quả cầu
hoặc trên bề mặt của Mặt trăng.

Bài học bằng cảnh 3D



26KHO HỌC LIỆU SỐ BAO GỒM:

Hơn 1162 Videos và 5303 Hình ảnh liên quan đến tất cả các chủ đề của các môn học, giúp học sinh tự học và khám phá kiến
thức bao la của nhân loại.

Video, Hình ảnh, Âm thanh



27KHO HỌC LIỆU SỐ BAO GỒM:

Hơn 110 công cụ và trò chơi theo từng chủ đề.

Vô số trò chơi phát triển kỹ năng, công cụ mô phỏng và các thí nghiệm ảo giúp cho việc học và thực hành trở nên thú vị
hơn, ứng dụng thiết kế hướng dẫn học và thực hành một cách độc đáo giúp học sinh chủ động, thực hành nâng cao
kiến thức.

Công cụ và Trò chơi



28Bài học thiết kế sẵn giúp học sinh luyện tập hằng tuần

Khi đăng nhập vào tài khoản mozaWeb của mình, mỗi học sinh sẽ tự động nhận được các bài tập giúp học sinh tự luyện
tập hằng tuần.

Bạn nhấp vào myLearn, giao diện sẽ hiện ra như hình bên dưới, bao gồm bài Luyện tập hằng tuần và Bài tập về nhà khi
được giáo viên giao bài.

Luyện tập hằng tuần Bài tập về nhà
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Học sinh có thể dùng thiết bị Máy tính bảng của mình để học tại lớp và tự học ở nhà.

Sử dụng máy tính bảng tự học ở nhà: Khuyến cáo học trên
www.mozaweb.vn (Học sinh vẫn có thể chọn cách mở ứng
dụng mozaBook) để tự học với kho học liệu số và làm bài tập
về nhà.

Sử dụng máy tính bảng học tại lớp: Khuyến cáo dùng ứng dụng mozaBook
để nhận bài tập hoặc nội dung học giáo viên gửi ngay trên lớp để tương tác. 
Khi đó yêu cầu thiết bị máy tính bảng của học sinh phải được kết nối wifi 
trong lớp học của mình.

HỌC VỚI ỨNG DỤNG MOZABOOK TRÊN MÁY TÍNH BẢNG

http://www.mozaweb.vn/
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Học sinh mở ứng dụng mozaBook trên thiết bị của mình, đăng nhập bằng tài khoản

mozaWeb. CMHS/HS lưu ý chọn chế độ tự động đăng nhập để tự động đăng nhập

lần tiếp theo.

Để tạo kết nối tương tác giữa giáo viên và học sinh trong lớp học:

 Giáo viên sẽ Tạo kết nối lớp học trên Màn hình cảm ứng lớn, sau đó lệnh kết nối

lớp học sẽ được gửi đến từng thiết bị của học sinh.

 Học sinh bấm chọn kết nối để kết nối vào lớp học mà giáo viên đã tạo. Nếu kết

nối thành công, biểu tượng kết nối sẽ hiển thị màu vàng.

Sau khi tạo kết nối lớp học thành công, giáo viên có thể gửi các nội dung học tập

xuống cho từng thiết bị của học sinh, như: Các câu hỏi cần luyện tập ngay trên lớp,

hình ảnh, video, bài 3D,... Học sinh thực hiện các yêu cầu của giáo viên và phản hồi

trực tuyến cho giáo viên ngay tại lớp.

Thao tác kết nối lớp học chỉ cần thực hiện lần đầu. Những lần sau, khi giáo viên mở chức năng tạo kết nối lớp học, thiết bị của học sinh sẽ tự động được kết nối vào lớp học của giáo viên

này.

Học sinh bấm chọn chức năng Tự động kết nối như giao diện ở hình bên dưới.

Trong giờ học, nếu thiết bị của học sinh thoát khỏi ứng dụng và truy cập các nội dung khác, thì thiết bị của học sinh lập tức báo mất kết nối với lớp học, do đó giáo viên sẽ quản lý được

học sinh đang học hay đang chơi game, làm việc riêng,...

Trên giao diện quản lý lớp học của giáo viên trong phần mềm mozaBook, giáo viên có thể thực hiện các lệnh như:

+ Bấm chọn để hiển thị màn hình của bất kỳ học sinh nào.

+ Đóng những ứng dụng khác trên thiết bị của học sinh

Vì vậy, CMHS có thể hoàn toàn yên tâm khi cho con em mình sử dụng thiết bị máy tính bảng/Ipad trong giờ học.

LƯU Ý:

TRÊN LỚP: CHỨC NĂNG KẾT NỐI LỚP HỌC ĐỂ TƯƠNG TÁC TRÊN MÁY TÍNH BẢNG
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Học sinh bấm chọn Media Library/ Thư viện1

Cửa sổ thư viện học liệu số sẽ mở như giao diện bên dưới. 
Học sinh chọn nội dung mình cần để học.2

Ở NHÀ: TỰ HỌC VỚI KHO HỌC LIỆU SỐ TRÊN MÁY TÍNH BẢNG
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Giáo viên giao bài tập cho học sinh thành công1

Học sinh nhận được thông báo tự động qua Email 2

3 Học sinh làm bài tập và gửi bài tập trực tuyến cho giáo viên

HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI TẬP VỀ NHÀ TRÊN TRÌNH DUYỆT WEB WWW.MOZAWEB.VN VÀ TRÊN ỨNG DỤNG 
MOZABOOK
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Nhận và làm bài tập qua thông báo Email
CÁCH 1

Học sinh nhận email tự động

Truy cập email

Nhấp chọn “Bài tập về nhà”

HỌC SINH CÓ 3 CÁCH ĐỂ LÀM BÀI TẬP Ở NHÀ KHI ĐƯỢC GIÁO VIÊN GIAO THÔNG QUA MOZAWEB: 



34Làm bài tập trên Website: www.mozaweb.vn
CÁCH 2

1. Truy cập website: www.mozaweb.vn

2. Chọn biểu tượng tài khoản của mình

3. Nhấp chọn “Bài tập về nhà chưa hoàn 

thành”

3

Học sinh làm các bài tập này ngay trên website và gửi trực
tuyến cho giáo viên.

1

2



35Làm bài tập trên Máy tính bảng
CÁCH 3

Chọn mục Bài tập của tôi/ My homework để làm bài tập

của mình.
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HỖ TRỢ DỊCH VỤ
Nhân viên hỗ trợ: (anh) Trần Minh Long

Điện thoại: 0948522228

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP
Head Office: 57 Huynh Thuc Khang Str., Dong Da District, Ha Noi.

Tel: (+ 84) 24 37741048

Fax: (+84) 24 37741093

Website: https://www.vnpt.vn



37

Trên đây là hướng dẫn chi tiết sử dụng nền tảng tự học

mozaWeb trên các thiết bị và nền tảng khác nhau. Chúc

các em học tập thật tốt và khám phá kho học liệu số bổ ích

này.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP
Head Office: 57 Huynh Thuc Khang Str., Dong Da District, Ha Noi.

Tel: (+ 84) 24 37741048

Fax: (+84) 24 37741093

Website: https://www.vnpt.vn


