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Hiện nay học sinh, sinh viên hầu hết các trường đều phải nghỉ học để phòng
chống dịch, vậy nên việc dạy và học trực tuyến được xem như một trong những
giải pháp duy trì hoạt động dạy và học khả thi, cần thiết, để chương trình không
bị gián đoạn. Thời điểm hiện tại, có rất nhiều công cụ hỗ trợ việc giảng dạy trực
tuyến đã được ứng dụng tại nhiều trường trong cả nước và thế giới có thể kể đến
như: Google HangOuts, Zoom Cloud Meeting, Skype, Microsoft Teams…, mỗi
ứng dụng đều cung cấp đến người dùng những tài khoản miễn phí và phải trả phí.
Các ứng dụng trên chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ cho việc giảng dạy trực tuyến nhưng
chưa hỗ trợ quản lý sinh viên trong vấn đề làm bài tập, bài kiểm tra được giao từ
giảng viên. Google cũng cung cấp ứng dụng Google Classroom để quản lý lớp
học và giảng dạy sinh viên hoàn toàn miễn phí. Để hỗ trợ cho việc giảng dạy và
học tập trực tuyến, Google vừa quyết định triển khai chương trình miễn phí truy
cập đến tháng 7.2020 đối với tính năng hội thảo video cao cấp của Google
Hangouts cho tất cả khách hàng G suite và G Suite for Education trên toàn thế
giới. Hiện nay, Học Viện Cán bộ đã đăng ký sử dụng G Suite for Education nên
khả năng lưu trữ dữ liệu cho ứng dụng Google Classroom là không có giới hạn và
chia sẻ dữ liệu thuận lợi thông qua các ứng dụng lưu trữ Google Drive. Trong bài
viết trình bày các bước sử dụng ứng dụng Google Hangouts kết hợp Google
Classroom trong giảng dạy và quản lý lớp học trực tuyến:
1. Google Hangouts và Google Classroom là gì?
Google Hangouts Meet là ứng dụng chat và Meet, có thể tổ chức các cuộc
họp video ngẫu nhiên khi di chuyển, các lớp đào tạo ảo trên khắp thế giới, phỏng
vấn từ xa.
Google Classroom là công cụ miễn phí cho giảng viên và sinh viên. Giảng
viên có thể tạo lớp học online, mời sinh viên tham dự, tạo và giao bài tập. Trong
Google Classroom, giảng viên và sinh viên có thể thảo luận về bài tập, giảng viên
có thể theo dõi tiến độ học của sinh viên.
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2. Các bước triển khai Google Hangouts và Google Classroom trong
giảng dạy trực tuyến
Để sử dụng ứng dụng Google Hangouts và Google Classroom trong giảng
dạy trực tuyến cần: Giảng viên có laptop hoặc máy tính để bàn hoặc máy tính
bảng, trên thiết bị này sử dụng được Webcam và có trang bị microphone; Sinh
viên có thiết bị điện thoại thông minh hoặc máy tính; Đường truyền Internet: 3G
hoặc wifi hoặc môi trường mạng có dây. Sau đây là các bước triển khai sử dụng
các ứng dụng:
a. Triển khai Google Hangouts
❖ Tạo buổi học trực tuyến
− Trên Google Chrome Đăng nhập vào hệ thống Gmail

− Click vào biểu tượng Google Apps

chọn Hangouts

− Click vào Danh bạ - nhấp chọn Cuộc trò chuyện mới – nhấn vào nhóm
mới và gõ tên nhóm mới.

− Để thêm các thành viên vào danh sách nhóm trò chuyện mới, ta chọn
danh sách các thành viên tham gia và nhấn nút thêm người.
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− Nhấn vào biểu tượng camera
tất cả thành viên trong nhóm.

để bắt đầu cuộc gọi video đến

− Ngoài ra, các thành viên trong nhóm có thể chia sẻ thông tin dưới dạng
tin nhắn bằng cách nhắn vào biểu tượng
và nhập nội dung tin
nhắn cần trao đổi. Bên cạnh đó, các thành viên có thể chia sẻ màn hình
cần trao đổi qua lại với nhau thông qua việc chọn vào biểu tượng

và chọn chia sẻ màn hình
❖ Tham gia học
− Để tham gia vào buổi học, người tham gia đăng nhập vào gmail của
mình, và chọn Google Apps

chọn Hangouts

− Nhấn chọn vào biểu tượng cuộc trò chuyện và chọn biểu tượng camera
để tiếp nhận cuộc gọi video

b. Triển khai Google Classroom
➢ Quản lý lớp học
• Tạo lớp học mới
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− Mở trình duyệt web, nhập vào địa chỉ: https://classroom.google.com
− Nhấp vào dấu "+" ở góc phải trên cùng bên cạnh tài khoản Google.
− Chọn "Tạo lớp học", sau đó đặt tên cho lớp học và học phần và chủ đề,
sau đó nhấn nút “Tạo”.

• Thêm sinh viên cho lớp học
− Chọn vào lớp học mà muốn thêm sinh viên.
− Nhìn vào mã lớp học bên trái màn hình và cung cấp mã này cho sinh
viên qua email hoặc nhấn vào “Mời học viên” và nhập email của học
viên (Lưu ý: Chỉ mời được những học viên có tên miền email là:
hcmca.edu.vn).

− Sinh viên sau đó sẽ truy cập đến địa chỉ https://classroom.google.com,
tại cửa sổ giao diện Google Classrom nhấp vào dấu "+" (dấu cộng) bên
phải màn hình và chọn "Tham gia lớp học".
− Sinh viên nhập mã lớp và ngay lập tức sẽ được tham gia vào lớp học.

• Xóa lớp học
− Nhấn vào nút Menu ở góc trên bên trái của màn hình (kí hiệu 3 dòng
ngang).
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− Nhấp vào dấu ba chấm ở góc trên bên phải của các lớp giảng viên muốn
chỉnh sửa. Chọn đổi tên hoặc xóa để thực hiện các thay đổi giảng viên
cần.
➢ Quản lý tài liệu học tập
• Tạo bài tập
− Bấm vào lớp mà giảng viên muốn thêm một bài tập. Tiếp theo hãy nhấp
vào "Bài tập" ở giữa trang.
− Đặt một tiêu đề cho bài tập và thêm hướng dẫn khác hay một mô tả
trong khung bên dưới.
− Chọn một ngày để là hạn chót cho bài tập, và thêm thời gian nếu giảng
viên muốn.
− Chọn loại bài tập mà giảng viên muốn tạo ra bằng cách nhấp vào một
trong các biểu tượng ngay bên dưới bao gồm “Tải lên một tập tin từ máy
tính của bạn”, “Đính kèm một tập tin từ Google Drive”, “Thêm một
video từ YouTube”, hoặc “Thêm một liên kết đến một trang web”.
− Nhấp vào nút "Giao bài" để đưa bài tập này cho các sinh viên của mình.

• Chia sẻ tài liệu
− Bấm vào lớp mà giảng viên muốn thêm bài tập.
− Chọn mục bài tập ở giữa trang.
− Sau đó click chọn Google Drive. Chọn tài liệu gửi đến sinh viên.
− Sinh viên có thể xem các tập tin, chỉnh sửa tập tin.
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− Tạo một bản copy cho mỗi sinh viên.
Tóm lại, việc sử dụng ứng dụng Google Hangouts trong giảng dạy trực
tuyến thật đơn giản, người dạy chỉ cần trang bị thiết bị máy tính hoặc thiết bị điện
thoại thông minh có kết nối đường truyền internet, đăng ký tài khoản của Google
và người học cần có máy tính hoặc thiết bị điện thoại thông minh có kết nối
internet. Ngoài ra, giảng viên có thể kết hợp với ứng dụng Google Classroom từ
việc tạo lớp học, quản lý bài tập giao cho sinh viên, chia sẻ tài liệu thông qua các
bước sử dụng Google Classroom và đồng thời tận dụng khả năng lưu trữ không
giới hạn và chia sẻ thông tin thuận lợi từ ứng dụng được Google triển khai cho
các tổ chức giáo dục./.
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