HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GOOGLE MEET ĐỂ HỌC TRỰC TUYẾN
(DÀNH CHO HỌC VIÊN)
I. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ
1. Phần cứng
- Thiết bị điện tử kết nối internet (Smartphone, Tablet, Laptop, Desktop...)
- Hệ thống âm thanh (khuyến nghị trang bị tai phone kết nối với laptop hoặc Smartphone để không
ảnh hưởng đến người khác).
2. Phần mềm
2.1 Đối với Laptop: trên máy tính cần cài đặt các phần mềm
- Trình duyệt web (Mozilla FireFox, Cốc Cốc, Google Chrome...khuyến nghị sử dụng Google
Chrome) (hầu hết các máy tính đều đã được cài đặt)
- Có tài khoản email (khuyến nghị sử dụng tài khoản Gmail)
2.2 Đối với Smartphone (tham gia lớp học bằng điện thoại/ Tablet)
- Cài đặt phần mềm Meet từ kho ứng dụng CH Play (đối với điện thoại/ Tablet chạy hệ điều hành
Android), từ kho ứng dụng Appstore (đối với điện thoại/ iPad chạy hệ điều hành iOS)
- Email (khuyến nghị sử dụng Gmail)
II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
1. Tham gia lớp học bằng Laptop/ Desktop (máy tính xách tay/ máy tính để bàn)
B1. Mở trình duyệt Google Chrome

B2. Truy cập địa chỉ https://google.com/ và đăng nhập tài khoản Gmail (nếu chưa đăng nhập)
B3. Mở ứng dụng Meet từ hộp công cụ hiển thị trên cửa sổ trình duyệt (click vào nút 9 chấm
trắng góc trên bên phải cửa sổ)

>> trong menu sổ xuống click biểu tượng [Meet]

B4. Trong giao diện Google Meet: Nhập mã cuộc họp

nhập mã cuộc họp: (mã cuộc họp được gửi trước cho học viên) có dạng: xxx-yyy-zzz hoặc
xxxyyyzzz (không cần gõ dấu “-”)
- Sau đó click vào nút [Tham gia]
- Cửa sổ mới xuất hiện click vào nút [Tham gia ngay]

Giao diện vào lớp học/cuộc họp thành công như sau:

Lưu ý: sau khi vào lớp thành công, học viên cần tắt micro và camera (chỉ bật khi được
giảng viên yêu cầu)
2. Tham gia lớp học bằng smartphone
B1. Cài đặt Google Meet
- Trường hợp 1. Đối với Smartphone chạy hệ điều hành Android:
1. Mở cửa hàng CH Play

2. Vào ô tìm kiếm gõ từ khóa Google Meet và tiến hành cài đặt

3. Mở ứng dụng Google Meet sau khi cài đặt thành công
(Nếu hệ thống yêu cầu đăng nhập tài khoản thì tiến hành đăng nhập bằng tài khoản
gmail), chấp nhận các quyền yêu cầu truy cập micro/ camera/bộ nhớ nếu được yêu
cầu.

-

Giao diện sau khi cài đặt thành công

- Trường hợp 2. Đối với Smartphone chạy hệ điều hành iOS:

1. Mở kho ứng dụng Appstore :
2. Vào ô tìm kiếm gõ từ khóa Google Meet và tiến hành cài đặt (click nút [Nhận] phía
sau tên ứng dụng Google Meet)

(Nếu hệ thống yêu cầu đăng nhập tài khoản thì tiến hành đăng nhập bằng tài khoản
gmail), chấp nhận các quyền yêu cầu truy cập micro/ camera/bộ nhớ nếu được yêu
cầu.
- Giao diện sau khi cài đặt thành công

B2. Học viên tham gia lớp học bằng cách chạm vào nút [Tham gia bằng mã]
nhập mã cuộc họp: (mã cuộc họp được gửi trước cho học viên) có dạng: xxx-yyy-zzz hoặc
xxxyyyzzz (không cần gõ dấu “-”)

- Sau đó chạm (ấn) vào nút [Tham gia]

- Tiếp theo chạm vào nút [Tham gia]
- Giao diện đăng nhập vào lớp thành công

-

-

Tiến hành tắt mic/camera và theo dõi bài giảng.
Khi muốn trao đổi với giảng viên:
+ Bằng tin nhắn: chạm vào dấu 3 chấm/Tin nhắn trong cuộc gọi và gửi thông điệp
+ Bật míc (chat xin ý kiến của giảng viên trước khi bật): nếu dduocj cho phép thì bật
mic và tiến hành trao đổi.
Kết thúc buổi học: chạm biểu tượng Call (màu đỏ) để kết thúc.

