
“Trợ Thủ Tiếng Anh Đắc Lực. Mang lại nhiều
giá trị hữu ích cho việc dạy và học Tiếng Anh.”

www.https://ocanus.com



Ocanus là gì

Ocanus trong bối cảnh hiện nay

“?”
Ocanus là trợ thủ đắc lực cho giáo viên và học sinh 
trong việc dạy và học tiếng Anh. Tạo ra một hệ sinh 
thái dạy và học tiếng Anh một cách hiệu quả, giúp 
học sinh đạt được thành tích cao trong học tập

Sau hơn 2 năm ảnh hưởng của Covid thì việc học online 
trở nên khá quen thuộc với học sinh và phụ huynh. 

Hiệu quả của việc học online đang dần được công nhận, 
cạnh tranh trực tiếp với việc học offline. 

Với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ mới, học sinh có thể học 
online một cách dễ dàng, hiệu quả 
mang lại đôi khi cao hơn học of-
fline. Hơn nữa, phụ huynh có thể dễ 
dàng theo dõi việc học của con em 
mình.

Hiệu quả của việc học online đang 
dần được công nhận, cạnh tranh 
trực tiếp với việc học offline. 

01



[Ocanus với giáo viên]
Ocanus là một trợ thủ đắc lực trong việc dạy tiếng 
Anh - hoàn toàn miễn phí đối với giáo viên

Là công cụ tạo đề thông minh 
* Đáp ứng được tất cả các dạng đề
* Chèn không giới hạn ảnh, file nghe, video cho bài tập thêm 
sinh động
* Trộn đề ngẫu nhiên, tự động (Tạo ra nhiều mã đề cho kỳ thi)
* Tự động gửi đáp án khi học sinh đạt yêu cầu 
* Cài đặt thời gian làm đề.
* Điều chỉnh ngày bắt đầu, ngày kết thúc cho đề.
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[Là trợ giảng 4.0,

[Kho đề đa dạng, phong phú]

cánh tay phải đắc lực của thầy cô]
- Chấm điểm tự động 

- Quản lý bảng điểm theo lớp, theo học sinh 

- Tạo động lực cho học sinh luyện tập đề.

- Quản lý số lần làm đề của học sinh

- Bộ đề hoàn chỉnh cũng như kho câu hỏi,

  bài tập khổng lồ  

- Tinh năng xuất đề từ kho đề 

- Tính năng chọn lọc các câu hỏi từ kho câu hỏi

900++

đề phong phú

và đáp án



[Tạo bài thi online nhanh chóng, với thời gian chính xác nhất]

[Giảng dạy cùng Ocanus - Thầy Cô đã thử chưa?]

900++

đề phong phú

và đáp án

Lưu bài thi “Real time” (Real time tức là bài thi sẽ được
lưu ngay lập tức, không cần lo lắng những trường hợp
ngoài ý muốn mà chưa kịp nộp bài).

Như một công cụ hỗ trợ thầy cô giảng dạy một cách
hiệu quả, trực quan, giúp học sinh tương tác trực tiếp
với bài giảng.
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[Thu nhập thụ động cùng Ocanus]

Đồng hành cùng ocanus xây dựng hệ sinh thái tiếng
anh cho học sinh Việt Nam và nhận lại những giá trị
xứng đáng.



[Lớp học của cô giáo Thanh - Quảng Ninh đã thay đổi như thế nào với Ocanus?]

[Khi có Ocanus đồng hành ]

[3 bước đơn giản cùng Ocanus]

Thực trạng lớp học của cô Thanh: 
Cô Thanh hiện có 150 học sinh khối cấp 2, 3. Có cả lớp online và offline

Trước khi sử dụng Ocanus 
- Bài tập về nhà của học sinh rất nhiều, hàng ngày cô phải thức rất muộn để chấm bài
- Chữa bài cẩn thận, tỉ mỉ nhưng học sinh không ghi chép lại => vẫn mắc phải các lỗi sai 
cũ
- Mất thời gian nhập điểm vào file excel để quản lý bài tập về nhà của học sinh. 
- Vì thời gian ngắn nên có rất nhiều bài tập học sinh đã làm nhưng chưa được chữa.

- Toàn bộ đề của các khối lớp được sắp xếp một cách logic trên hệ thống Ocanus. 
- Bộ đề được dùng qua các năm, cập nhật nội dung kịp thời => Giảm chi phí in đề
- Không mất thời gian chấm bài tập cho học sinh vì tất cả đã được tự động hóa trên hệ 
thống
- Gửi đáp an tự động, kịp thời và có giải thích chi tiết cho học sinh => Học sinh của cô 
Thanh đã có thể chủ động ôn tập.
- Học sinh của cô đã trở nên rất thích thú với việc làm bài tập về nhà vì ngay sau khi làm 
bài đã biết được số điểm mình đạt được và mình cần thêm bao nhiêu điểm nữa để đạt yêu 
cầu cô giao.
Thành tích học tập của học sinh cô Thanh đã tiến bộ đáng kể.
Mất thời gian nhập điểm vào file excel để quản lý bài tập về nhà của học sinh. 
Vì thời gian ngắn nên có rất nhiều bài tập học sinh đã làm nhưng chưa được chữa.

05

BƯỚC 1
Tạo đề
(tạo đa dạng bài tập)

BƯỚC 2
Giao đề cho học sinh, lớp 

BƯỚC 3
Xem kết quả tự động trả về

Chọn lớp học
Lớp 2
7A1
7A2
Lớp ngữ pháp 9
Lớp 10A1
English 6



- Kho tài liệu từ các giáo trình nôi tiếng
- Kho đề chất lượng từ đội ngũ cô vấn học tập của Ocanus nghiên cứu
   và xây dựng.
- Kho tài liệu từ chính các giáo viên đang sử dụng hệ thống Ocanus

- Luyện đề theo kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết
- Luyện đề theo cấp học, chương trình học: THCS, THPT, Ielts, Toeic, …
- Tiết kiệm chi phí in đề, làm đi làm lại nhiều lần

[Kho đề + tài liệu phong phú với tất cả các cấp học, chương trình học]

[Công cụ giúp luyện đề một cách ưu việt]

“Ocanus với học sinh”

“Tự động
chấm bài,
tạo bảng

điểm”

06

* Luyện tập mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có kết nối internet.
* Không cần đợi thầy cô trả bài, biết ngay kết quả sau khi làm bài



[Cùng luyện phát âm với Ocanus nhé]

[Đấu trường tiếng Anh sôi động]

[Môn Tiếng Anh sẽ không còn là ám ảnh, kết quả thay đổi rõ rệt sau 1 tháng luyện tập cùng Ocanus.]

Với tính năng check phát âm của từ, học sinh sẽ luyện thêm được phát âm ngay khi
làm đề

- Tham gia các kỳ thi do Ocanus tổ chức với sự tham gia của hàng trăm thí sinh trên
    khắp mọi miền Tổ quốc
- Phần thưởng hấp dẫn

Nhật Minh - Học sinh lớp 9 chia sẻ về quá trình đồng hành cùng Ocanus 
Trước khi biết đến Ocanus 
Trước đó mình học và luyện đề tiếng Anh một cách khá thụ động. Mình thường tìm nguồn đề trên mạng, 
sau đó in ra làm. Nhiều đề lại không có đáp án chính xác nên làm xong mình phải tra từng câu một. Hơn 
nữa, làm xong cũng không có ai chấm điểm giúp nên mình cũng không biết kết quả làm bài như thế nào, 
nhiều khi cũng không có động lực 
Sau 1 tháng luyện tập thường xuyên cùng Ocanus 
- Mình dễ dàng tìm được đề phù hợp vs chương trình học của mình, cũng như các kỹ năng mình muốn cải 
thiện. 
- Một ưu điểm là mình sẽ biết kết quả của mình ngay sau khi nhấn nút nộp bài trên hệ thống, biết đúng sai 
ở đâu để sửa. Và hơn nữa, với một đề, mình có thể làm đi làm lại nhiều lần để đạt được kết quả cao nhất 
mà không cần phải in đề nhiều lần như ngày trước. Với mình, phương pháp làm đi làm lại một đề rất hay 
và hiệu quả
- Luyện đề ngữ pháp nhưng phát âm của mình cũng cải thiện đáng kế bởi Ocanus có tính năng kiểm tra 
phát âm của từ. Nhờ đó mình đã hạn chế được thói quen đọc bừa, hay đọc kiểu Việt hóa như ngày xưa

Đơn giản,

dễ dùng

24/7
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1. Lựa chọn khối lớp hoặc lộ trình muốn luyện tập 

2. Làm đề (đầy đủ dạng bài: nghe, đọc hiểu, chia động từ, chia dạng từ, trọng âm, …)

3. Kiểm tra kết quả, xem giải thích đáp án
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[3 Bước luyện tập cùng Ocanus]
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với các phần mềm
tiếng Anh hiện tại

* Đáp ứng tất cả các dạng bài tập hiện có 

* Dễ dàng tải ảnh, video, file nghe

* Chấm điểm tự động tất cả các dạng bài (trừ bài viết đoạn văn)

* Bảng điểm chi tiết cho từng lớp, từng học sinh, xuất được qua file excel

* Lưu bài làm của học sinh ngay lập tức

* Luyện phát âm, luyện nghe, luyện ngữ pháp, tất cả đều có ở Ocanus

* Nền tảng kiếm tiền thụ động cho giáo viên

* Học liệu đa dạng để học sinh luyện tập 

* Sân chơi trí tuệ với nhiều cuộc thi bổ ích cho học sinh.
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CỦA MỌI NHÀ
TRỢ THỦ TIẾNG ANH

ĐĂNG KÝ NGAY

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ocanus Global
Số điện thoại: 0353 128 722
Email : admin@ocanus.com
Website: https://ocanus.com
Địa chỉ: Khu Đô Thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội


