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1.

Hướng dẫn sử dụng Google Classroom

1.1

Đăng nhập Google Classroom

 Bước 1: Sử dụng trình duyệt (Chrome, Firefox,…) để truy cập vào địa chỉ
https://classroom.google.com
 Bước 2: Đăng nhập vào Google Classroom với tài khoản là địa chỉ mail của sinh
viên
Lưu ý: Khi đăng nhập phải nhập đầy đủ địa chỉ mail với tên miền @husc.edu.vn
Chú ý nhập đầy đủ địa chỉ
email
và
tên
miền
@husc.edu.vn khi đăng nhập

Ở lần đầu tiên đăng nhập, chọn tham gia Google Classroom với vai trò “TÔI LÀ
SINH VIÊN”

Chọn vai trò là SINH VIÊN khi
tham gia Google Classroom
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1.2

Tham gia lớp học
Để tham gia vào lớp học đã được Giảng viên tạo trên Google Classroom, sinh

viên có thể sử dụng mã lớp học hoặc thông qua thư mời tham gia lớp (tùy thuộc vào
việc giảng viên cho phép sinh viên tham gia vào lớp bằng cách nào)
Cách 1: Sử dụng mã lớp do giảng viên cung cấp
Sinh viên sử dụng cách này trong trường hợp được giảng viên cung cấp mã
lớp học. Đối với cách này, bất kỳ sinh viên nào có mã lớp học đều có thể tham gia vào
lớp học do giảng viên tạo ra trên Google Classroom
 Bước 1: Trong trang Google Classroom nhấp chọn vào nút

nằm ở góc trên

bên phải màn hình, và chọn Tham gia lớp học.

Chọn Tham gia lớp học

 Bước 2: Nhập mã lớp học do giảng viên cung cấp, và nhấn nút Tham gia để bắt
đầu tham gia vào lớp học
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Cách 2: Thông qua lời mời tham gia lớp học của giảng viên
Ở cách này, giảng viên sẽ mời sinh viên tham gia lớp học. Sinh viên tham gia
vào lớp bằng cách
 Bước 1: Đăng nhập vào địa chỉ https://classroom.google.com
 Bước 2: Trong danh sách lớp học được hiển thị, nhấn Tham gia để đồng ý tham
gia vào lớp học mà giáo viên đã gởi lời mời đến bạn

Nhấp vào đây để đồng ý
tham gia lớp học đã
được giáo viên mời

Lưu ý: Sinh viên cũng có thể thông qua thư mời trong hộp thư để đồng ý tham gia vào
lớp học.

1.3

Làm quen với giao diện của Google Classroom
Sau khi truy cập vào https://classroom.google.com, trên màn hình làm việc

sinh viên sẽ thấy được danh sách các lớp học mà mình đã tham gia. Nhấp vào tiêu đề
của lớp học để vào lớp.

Nhấp vào tiêu đề của lớp
học để vào trang giao diện
của lớp
Giao diện của mỗi lớp học khi bạn truy cập vào sẽ như sau:
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Trong đó:
 Khung Sắp đến hạn: là nơi nhắc nhở bạn về các bài tập, bài kiểm tra mà bạn phải
làm theo thời hạn qui định của giảng viên. Bạn phải thường xuyên theo dõi các
nội dung tại khung này để thực hiện việc làm bài tập, bài kiểm tra đúng theo qui
định.

 Trang Luồng: Là nơi đăng các thông báo hoặc các trao đổi liên quan đến hoạt
động của lớp. Bạn có thể thông qua trang này để đăng tải các bài viết, chia sẻ và
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trao đổi các nội dung liên quan đến lớp học với giảng viên và các bạn sinh viên
cùng lớp.

 Trang Bài tập trên lớp: Là nơi giảng viên đăng tải cấu trúc của bài giảng, tài liệu,
các bài tập, bài kiểm tra,.. sử dụng cho hoạt động của lớp học.

 Trang Mọi người: Là nơi bạn có thể thấy được danh sách giảng viên và các bạn
sinh viên cùng tham gia lớp học với mình
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1.4

Xem và nộp bài tập theo yêu cầu của giảng viên
Khi tham gia lớp học trên Google Classroom, một trong những việc bạn

thường phải thực hiện là làm và nộp các bài tập, bài kiểm tra theo yêu cầu của giảng
viên phụ trách lớp học.
Xem bài tập được giao
 Bước 1: Chọn trang Bài tập trên lớp để xem danh sách các bài tập được giao

 Bước 2: Nhấp chọn vào bài tập để xem chi tiết hướng dẫn và nội dung của bài tập
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Trạng thái này cho biết
bài tập được giao cho bạn,
và bạn chưa hoàn thành
(nộp) bài tập.
 Bước 3: Nhấn Xem bài tập để xem chi tiết nội dung của bài tập. Nếu bài tập
được giao có file đính kèm, bạn có thể nhấp vào file để xem hoặc tải file.

Nhấp
vào
file
đính
kèm
(nếu
có) để xem
và tải file
(nếu cần)

Bạn có thể trao đổi với cả lớp về
bài tập bằng cách nhập nội dung
tại đây.

Nhập nội dung tại đây nếu chỉ muốn
trao đổi riêng với giáo viên.

Nộp bài tập cho giảng viên
Sau khi hoàn thành làm bài tập, bạn cần phải nộp bài cho giảng viên để sửa và
chấm bài. Để nộp bài cho giảng viên, bạn thực hiện các bước sau:
 Bước 1: Vào trang Xem bài tập của bài tập cần nộp (xem lại bước 3 ở phần trên)
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 Bước 2: Nếu bài nộp của bạn có các file đính kèm, bạn cần phải gởi các file này
cho giảng viên bằng cách nhấn nút

để chọn file cần nộp cho giảng

viên.

Nhấp vào đây để gởi file bài
tập cho giảng viên (trong
trường hợp bài nộp của bạn
cần đính kèm file)

Lưu ý: Bạn chú ý kiểm tra đã đính kèm đủ các file bài tập (nếu có) trước khi tiến
hành nộp bài cho giảng viên.
 Bước 3: Nhấn nút Nộp và xác nhận để tiến hành nộp bài cho giảng viên

Lưu ý: Trong một số trường hợp, giảng viên có thể chỉ yêu cầu bạn báo cáo là đã
hoàn thành bài tập mà không yêu cầu phải nộp bài dưới dạng có file đính kèm.
Trong trường hợp này, bạn chỉ cần nhấn Đánh dấu là hoàn tất đối với bài tập
được giao để báo cho giảng viên được biết.
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1.5

Theo dõi lịch học của lớp
Trong quá trình tham gia hoạt động của lớp học trên Google Classroom, bạn

phải thường xuyên chú ý đến lịch học của lớp thông qua Google Calendar. Đặc biệt,
bạn phải lưu ý đến lịch học trực tuyến (thông qua Google Meet) mà giảng viên đã lập
để tham gia học đúng theo thời gian qui định.
Bạn có

thể

truy cập vào Google

Calendar

thông

qua

địa

chỉ

https://calendar.google.com hoặc từ giao diện của lớp học bằng cách Chọn trang Bài
tập trên lớp và nhấp chọn liên kết Lịch Google.

11

Nhấp vào đây để xem
lịch

2.

Sử dụng Google Meet để tham gia học trực tuyến

2.1

Giới thiệu về Google Meet
Google Meet là phần mềm cho phép người dùng tổ chức các cuộc họp, học và

hội thảo trực tuyến (webminar). Google Meet cho phép chia sẻ link của cuộc họp để
nhiều người cùng tham gia, cũng như dễ dàng lập lịch cho các cuộc họp.
Sinh viên có thể sử dụng Google Meet trên máy tính (thông qua trình duyệt)
hoặc trên Smart phone bằng cách cài đặt ứng dụng Google Meet từ Google Play hoặc
Apple Store.

Khi sử dụng Google Meet để tham gia vào các buổi học trực tuyến do giảng
viên của Trường tổ chức, sinh viên cần lưu ý một số điểm sau:
 Trước khi sử dụng Google Meet phải sử dụng tài khoản email đã được Nhà
trường cung cấp với tên miền @husc.edu.vn để đăng nhập vào Gmail (không
được sử dụng tài khoản email với tên miền khác).
 Nên tắt micro và camera của cá nhân (trừ trường hợp được giảng viên yêu cầu
bật micro hoặc camera).
 Chỉ nên sử dụng tính năng Chat khi cần trao đổi với giảng viên hoặc các bạn học
trong lớp.

2.2

Tham gia học trực tuyến bằng Google Meet
Để tham gia học trực tuyến bằng Google Meet, sinh viên có thể sử dụng các

cách sau đây (tùy thuộc vào cách thức tổ chức học trực tuyến của giảng viên):
 Sử dụng link tham gia buổi học do giảng viên cung cấp
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 Thông qua lịch học trực tuyến đã được giảng viên lập lịch và thông báo cho lớp.
Tham gia học trực tiếp thông qua link
Với hình thức này, sinh viên sẽ được giảng viên cung cấp link của cuộc họp
(thông qua email, tin nhắn, thông báo trên luồng của lớp…). Link này có dạng:
https://meets.google.com/mã_cuộc_họp
Khi nhận được link này, sau khi đăng nhập, sinh viên có thể truy cập vào buổi
học trực tuyến theo một trong hai cách sau:
 Cách 1: Sử dụng link đã được cung cấp để truy cập trực tiếp vào buổi học
 Cách 2:
o Truy cập vào địa chỉ https://meet.google.com
o Nhấn vào nút Tham gia hoặc bắt đầu cuộc họp
o Nhập mã cuộc họp và nhấn Tiếp tục để tham gia.

Tham gia học trực tiếp thông qua lịch đã được lập
Với hình thức này, giảng viên sẽ tiến hành lên lịch trước cho cuộc họp và
thông báo lịch cho sinh viên (thông qua thư mời trên email hoặc Google Calendar).
Để tham gia buổi học, sinh viên tiến hành các bước sau:

13

 Bước 1: Truy cập và đăng nhập vào Google Calendar bằng tài khoản email với
tên miền @husc.edu.vn

Buổi học trực
tuyến đã được giáo
viên lên lịch

 Bước 2: Nhấp chọn vào mục tương ứng với buổi học trực tuyến đã được giảng
viên lên lịch, tiếp đó nhấp chọn liên kết Tham gia Hangouts Meet để bắt đầu
tham gia vào buổi học trực tuyến.

Click vào buổi
học trong lịch…

…và click Tham gia
Hangouts Meet.
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2.3

Giao diện và thao tác trên Google Meet

Hiển thị danh sách
người tham gia

Hiển thị cửa sổ chat

Hiển thị thông tin
về cuộc họp/buổi
học

Tắt/bật
micro

Thoát
khỏi buổi
học
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Tắt/bật
camera

Chuyển sang chế độ
trình diễn màn hình
máy tính

