HƯỚNG DẪN
Tham gia tập huấn trực tuyến công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy
trong trường học - Năm học 2021-2022
DÀNH CHO GIÁO VIÊN
1. Đối tượng:
- Giáo viên các trường THPT, Trung tâm GDTX, GDNN – GDTX và các
đơn vị trực thuộc (1.500 người):
+ Đại diện Ban Giám hiệu;
+ Giáo viên môn Sinh học;
+ Giáo viên môn Giáo dục Công dân;
+ Trợ lý thanh niên;
+ Nhân viên phụ trách công tác y tế trường học.
2. Thời gian, địa điểm:
a. Thời gian:
- 08g00, ngày 03 tháng 12 năm 2021.
b. Địa điểm:
+ Tập huấn trực tuyến, trên đường truyền: https://live.hcm.edu.vn (đính kèm
hướng dẫn tham gia họp).
+ Giáo viên tham gia tập huấn trực tuyến đăng nhập bằng tài khoản của Sở (Tài
khoản đăng sử dụng để đăng nhập vào phần mềm Shub Classroom)
3. Nội dung:
+ Triển khai định hướng một số nội dung trọng tâm trong công tác phòng chống
ma túy trong trường học năm học 2021-2022.
+ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma
túy, đặc biệt là những điểm mới của Luật phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14
ngày 30 tháng 3 năm 2021.
+Các loại ma túy và một số loại ma túy gây ảo giác dưới các dạng thực phẩm.
+ Tác hại của ma túy đối với học sinh, sinh viên.
+ Tội phạm liên quan đến ma túy hiện nay và một số giải pháp phòng, chống tệ
nạn ma túy.
+ Truyền thông giáo dục cho học sinh, sinh viên về kiến thức, kỹ năng phòng
ngừa ma túy; hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái
phép chất ma túy, Thông tư 31/2009/TT-BGDĐT ban hành quy định về công tác
phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Nghiên cứu lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy vào các hoạt
động giáo dục trong năm học 2021-2022.
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HƯỚNG DẪN THAM GIA TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN
1. Tài khoản tham dự:

- Giáo viên tham gia tập huấn trực tuyến đăng nhập bằng tài khoản của Sở (Tài
khoản đăng sử dụng để đăng nhập vào phần mềm Shub Classroom)
2. Hướng dẫn tham gia tập huấn:
- Bước 1: Để truy cập chương trình tập huấn, yêu cầu người dùng tải phần mềm ClassIn:
- Dành cho máy tính Windows:
https://download.eeo.cn/client/classin_win_install_4.2.3.61h1_s.exe
-

Dành cho máy tính MacOS:
https://download.eeo.cn/client/classin_mac_install_4.2.3.61h1_s.dmg

-

Dành cho điện thoại iOS:
https://apps.apple.com/us/app/classin-online-classroom/id1226361488
Dành cho điện thoại Android:

-

https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.eeo.classin&hl=en&gl=US

***Lưu ý: Không đăng nhập bằng số điện thoại
- Bước 2: Truy cập website https://live.hcm.edu.vn.
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- Bước 3: Đăng nhập theo tài khoản SGD đã cấp. Nếu chưa có TK, vui lòng liên hệ
admin trường cấp lại tài khoản.

- Bước 4: Chọn link vào học.
- Bước 5: Chọn tiết học.
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- Bước 6: Chọn vào học.

- Bước 7: Chọn “Open Classin”

-

Vui lòng chờ để hệ thống tự động kết nối với ClassIn
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-

Truy cập vào hội thảo trực tuyến hoặc chờ 5 giây hệ thống tự động chuyển vào

-

Truy cập các tính năng trên hội thảo trực tuyến.

3. Link xem phát live tập huấn
Trong trường hợp không truy cập được vào ClassIn, quý thầy/cô và học sinh có thể truy
cập xem phát live theo đường dẫn bên dưới:
Người tham dự Thời gian
Giáo viên
THPT, Trung
8:00
tâm GDTX và
03/11/2021
các đơn vị trực
thuộc.

Link xem trực tuyến
https://live.classin.com/pc.html?lessonKey=604ec6f9bec927e7

