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Đặt vấn đề:
Trong những năm gần đây Google đẩy mạnh việc đầu tư vào lĩnh vực giảng dạy
với nhiều ứng dụng cho các tổ chức giáo dục. Với ứng dụng “Google apps for
Education” Google đã khẳng định vai trò thiết yếu của những tổ chức giáo dục hiện nay.
Hoặc chẳng hạn giáo viên đã quá quen thuộc với việc sử dụng “Google Drive” để lưu
giữ bài giảng, dùng “Gmail” để liên hệ với học sinh, sinh viên (HSSV), đồng nghiệp, sử
dụng “Google form” để làm những trang đăng ký hoặc bài khảo sát ý kiến, “Google +”
để kết nối với bạn bè, nhà trường.
Với nhu cầu ngày càng lớn của người sử dụng các gói ứng dụng, Google đã cho
ra mắt tiện ích “Google Classroom”. Đây là ứng dụng tích hợp tất cả những ứng dụng
vừa kể trên với mục đích là phục vụ cho các cá nhân và tổ chức trong giáo dục. Đặc biệt
là ứng dụng Google Classroom trong việc xây dựng các lớp học trực tuyến tạo điều kiện
cho giáo viên có thể truyền tải kiến thức cho HSSV mà không bị giới hạn bởi thời gian
trên lớp và HSSV có thể chủ động trong việc học tập hơn.

Hình 1: Danh sách các lớp học được sử dụng với Google Classroom

1. Những lợi ích của Google Classroom
Google Classroom cho phép giáo viên tạo lớp học, mời HSSV tham gia, xây dựng
lịch học, tạo thông báo, câu hỏi, bài tập cho HSSV. Việc kiểm tra tiến độ hoàn thành bài
tập của HSSV, chấm bài, phát bài trở nên dễ dàng, đơn giản giúp giáo viên tiết kiệm
thời gian, công sức.
Đối với HSSV, khi tham gia lớp học giúp HSSV có thể học ở mọi lúc mọi nơi.
Đồng thời, Google Classroom cũng tạo thông báo nhắc nhở việc thời hạn nộp bài giúp
HSSV kiểm soát thời gian để hoàn thành bài được giao. Các tài liệu, các bài kiểm tra đã
làm đều được lưu lại giúp HSSV tra cứu khi cần.
2. Hướng dẫn sử dụng Google Classroom
2.1. Cách đăng ký tài khoản Google Classroom
Để sử dụng dịch vụ “Google Classroom” chúng ta có thể sử dụng tài khoản
Google hoặc tài khoản Gmail hoặc tài khoản gmail giáo dục dạng “abc@edu.com”.
2.2. Tạo lớp học
- Tạo lớp học mới:

+ Truy
cập
vào
https://classroom.google.com

website

+ 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, sau đó click "Tạo".
Chúng ta có thể thêm một số mô tả ngắn
khác để làm rõ thêm cho lớp học.
- Chỉnh sửa hoặc lưu trữ một lớp học:
+ Click vào dấu ba chấm ở góc trên bên
phải của các lớp bạn muốn chỉnh sửa.
+ Chọn yêu cầu để thực hiện các thay đổi.
- Thêm HSSV cho Lớp học:
+ Chọn vào lớp học muốn thêm HSSV.
+ Click vào “Mã lớp” bên trái màn hình và
cung cấp mã này cho HSSV qua email.
+ HSSV sau đó sẽ truy cập
đến https://classroom.google.com, nhấp vào dấu
“+” bên phải màn hình và chọn “Tham gia lớp
học”.
+ HSSV nhập “Mã lớp” và tham gia vào lớp
học.
2.3. Thêm bài tập
Tiếp theo, khi tạo lớp học, thì việc Upload
bài tập là một bước rất quan trọng
- Tạo bài tập:

Hình 2: Tạo lớp học mới

Hình 3: Chỉnh sửa hoặc lưu trữ lớp học

Hình 5: Tạo bài tập cho lớp

+ Chọn vào lớp mà giáo viên muốn thêm một bài tập.

Hình 4: Xem mã lớp học

+ Click vào “Bài tập trên lớp”, sau đó click vào
“+ Tạo” và chọn các yêu cầu cần thực hiện.
+ 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 khi cần.
+ Chọn loại bài tập mà giáo 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”, “
đính
kèm một tập tin từ Google Drive”, “
thêm một video
Hình 6: Tùy chọn tạo bài tập
từ YouTube”, hoặc thêm “
một liên kết đến một trang web”.
+ Click "Giao bài" để đưa bài tập này cho các HSSV.
- Upload tài liệu:
+ Bấm vào lớp mà giáo viên muốn thêm bài tập.
+ Chọn mục “Tài liệu” như trên.
+ Sau đó click chọn Google Drive.
+ Lựa chọn tài liệu như phần chọn bài tập ở trên, sau đó click “Đăng”.
2.4. Chấm điểm bài tập và trả bài cho HSSV:
Sau khi HSSV hoàn thành bài tập, giáo viên có thể thực hiện các bước tiếp theo
chính là chấm điểm và trả bài cho HSSV:
+ Nhấp vào tên của HSSV (A) đã nộp bài để chấm điểm.
+ Khi tài liệu
được mở, sử dụng
các tính năng bình
A
luận trong Drive (B)
để lại phản hồi chi
B
tiết về các phần cụ
thể trong bài tập của
B
HSSV ở mục “Nhận
xét riêng tư”.
+ Nhập điểm
C
vào cho bài làm (C).
+ Click “Trả
bài” để thông báo
cho HSSV bài làm
đã được chấm điểm.
Hình 7: Chấm điểm và trả bài cho HSSV
Tất cả những thay đổi sẽ được lưu tự động.
Tóm lại, Google classroom đang trở thành một công cụ hữu ích về mặt công nghệ,
việc sử dụng Google classroom mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho giáo viên và
HSSV. Giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức cho cả người dạy và người
học.

