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Được viết bởi Kasey Bell
ShakeUpLearning.com

The Google Classroom Cheat Sheet được cấp phép dưới một Creative
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QUÍ VỊ ĐƯỢC PHÉP:
Chia xẻ: bản sao và tái phân phối tài liệu.

Dưới các điều khoản theo sau:
Chỉ Định: Quí vị phải đưa một tín dụng phù hợp.

NonCommercial: Quí vị không dùng tài liệu này cho mục đích thương mại.

NoDerivatives: Nếu quí vị phối hợp, thay đổi, hay xây dựng dựa trên tài liệu, quí vị
không được phân phối tài liệu đã sửa đổi.

No additional restrictions: quí vị không được áp dụng các điều khoản pháp lý hay các
biện pháp công nghệ để hạn chế về mặt pháp lý cho những người khác làm
bất cứ điều gì cho việc cấp giấy phép.
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CHÀO MỪNG TỚI LỚP HỌC GOOGLE
Lớp Học Google được lập ra để giúp các giáo viên và học sinh trao đổi và cộng tác, quản lý các
bài tập không cần giấy tờ, và giữ ngăn nắp.

ĐĂNG NHẬP LẦN ĐẦU CHO CÁC HỌC SINH

Từ Chrome Browser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Đi tới: classroom.google.com.và nhấn vào “Go to Classroom”
Đánh tên tài khoản và nhấn vào “Next”
Đánh mật khẩu của bạn và nhấn vào “Next”
Nếu có tin nhắn vào chào mừng, đọc và nhấn “Accept”
Nhấn vào “I’m a student”
Nhấn vào “get started”
Nhấn vào lớp học bạn muốn nhập vào học

Hay từ Clever:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Đi tới: https://clever.com/in/scusd
Nhấn vào “Log on with Google” (“Đăng nhập với Google”)
Đánh tên tài khoản và nhấn vào “Next”
Đánh mật khẩu của bạn vào nhấn vào “Next”
Di màn hình và nhấn vào ô “Google Classroom”
Nhấn vào lớp học bạn muốn nhập vào để học

Hoặc Từ Clever with a badge:
1.
2.
3.
4.

Đi tới: https://clever.com/in/scusd
Nhấn vào “Clever Badge Log In” (hình hay mã QR)
Di màn hình và nhấn vào ô “Google Classroom”
Nhấn vào lớp học bạn muốn nhập vào để học

The Google Classroom Cheat Sheet for Students - By Kasey Bell, ShakeUpLearning.com

3

HƯỚNG DẪN HỌC SINH
Main Menu (3 thanh): Truy cập tất cả các lớp học, thời khoá biểu, công việc của học sinh và
cài đặt.
Stream: stream là nơi bạn sẽ tìm các thông báo của giáo viên, thời hạn chót sắp đến, và là
nơi bạn có thể nộp và đưa nhận xét (nếu giáo viên cho phép bạn làm điều này).
Classwork: Trang Classwork là nơi bạn sẽ tìm thấy các bài tập và các tài liệu học của lớp.
People: Trang People là nơi bạn có thể gởi email tới giáo viên và các bạn học.
G Suite Apps: Đây là mục đại diện cho G Suite Apps của bạn. Bạn có thể nhấn vào mục
này để mở các ứng dụng G Suite khác.
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MAIN MENU
Main menu sẽ luôn có sẵn phía trên cùng bên trái (ba thanh).

Xem các Lớp

1

Xem thời khoá biểu

2

Xem tất cả công việc
cho các lớp của bạn

3

Mỗi lớp của bạn sẽ
được liệt kê ở đây.

Các lớp lưu trữ
của bạn.

Cài đặt Lớp Học Google của bạn
Đây là chỗ bạn có thể bật hay tắt
thông báo của mình.

4

5
6

The Google Classroom Cheat Sheet for Students - By Kasey Bell, ShakeUpLearning.com

5

STREAM CỦA HỌC SINH
Stream là nơi bạn sẽ tìm thấy các thông báo của giáo viên, thời hạn chót sắp đến để nộp bài, và
nơi bạn có thể đăng và đưa đề nghị (nếu giáo viên của bạn cho phép bạn làm điều này).
Thời hạn chót sẽ phải nộp các bài tập sẽ xuất hiện ở thanh phía bên trái.
Nếu giáo viên cho phép bạn đăng (gởi), bạn sẽ nhìn thấy một hộp như thế này ở phía
trên đầu của stream. Nhấn vào hộp để chia xẻ vài điều với lớp của bạn. Phù hợp!
Giáo viên của bạn cũng có thể đăng các thông báo như thế này trong Stream.
Giáo viên của bạn cũng có thể đăng thông báo về các bài tập mới trong Stream. Nhưng bạn
luôn nhìn thấy bài tập của mình trên trang Classwork.
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CLASSWORK CỦA HỌC SINH
Trang Classwork là chỗ bạn sẽ tìm các bài tập và các tài liệu của lớp.
Xem công việc, tình trạng nộp bài, ngày hết hạn, và điểm học của bạn.
Xem thời khoá biểu lớp, bao gồm ngày hết hạn để nộp bài tập.
Xem Class Drive folder (thư mục ổ đĩa của lớp) trong Google Drive.
Giáo viên của bạn có thể tổ chức các bài tập tùy theo chủ đề, tài liệu, đơn vị, modules, loại
công việc, theo ngày, hoặc bất cứ cách nào họ chọn. Các chủ đề này sẽ xuất hiện ở phía
bên trái. Nhấn vào một chủ đề để xem tất cả các bài tập của chủ đề đó. Bạn cũng sẽ xem
các chủ đề như là tiêu đề thông qua các bài tập và các tài liệu.
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CÁC BÀI TẬP TRÊN TRANG CLASSWORK
Các bài tập được đăng sẽ xuất hiện trên trang Classwork. Bạn có thể được yêu cầu khởi động lại
để xem các tin tức cập nhật mới nhất. Bên dưới là một ví dụ của một bài tập.

Tên bài tập
Ngày nộp bài
Đây là tình trạng của bài tập. Nó hiển thị Nhiệm Vụ, Nộp bài, Trễ, hay Thiếu bài.
Hướng dẫn các bài tập của giáo viên.
Giáo viên có thể chọn đính kèm một đề mục. Nếu có, đây là nơi sẽ hiển thị. Nhấn vào để mở.

Bất kỳ tập tin giáo viên đã đính kèm (attached) về bài tập sẽ hiển thị ở đây.
Nhấn vào đây để mở trang bài tập.
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TRANG BÀI TẬP
khi bạn nhấn vào “View assignment” từ trang Classwork, bạn sẽ được dẫn tới một trang mới chi tiết hơn
về bài tập của bạn.
Tựa đề của bài tập và ngày đến hạn nộp
Total points: Tổng giá trị điểm của bài tập (điểm cao nhất mà bạn đạt được).
Instructions: Các hướng dẫn về bài tập của giáo viên.
Rubric: Tin tức của thư mục nếu giáo viên đã bổ sung một thư mục. (Nhấn vào mũi tên chỉ xuống
để xem thêm tin tức)
Class comments: Nếu giáo viên cho phép bạn đóng góp ý kiến, bạn sẽ thấy phần này. Các học sinh
có thể nhìn thấy các ý kiến đóng góp của lớp.
Your work: Chỗ này sẽ hiển thị cho bạn bất kỳ tập tin mà giáo viên tạo ra cho bạn, và bất kỳ tập tin mà bạn
đạ tạo ra cho bài tập này.
Add or create button: Nhấn vào nút này để tạo ra một tập tin mới hay tập tin đính kèm mà bạn đã tạo
ra cho bài tập.
Turn in button: Nhấn vào nút này khi bạn sẵn sàng để nộp bài tập của bạn. Một khi bạn nộp xong,
bạn sẽ không thể chỉnh sửa tập tin của bạn nữa.
Private comments: Dùng các ý kiến riêng tư để nói với giáo viên và đặt câu hỏi. Bạn và giáo viên
của bạn là những người duy nhất có thể nhìn thấy các ý kiến riêng tư.
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NỘP BÀI TẬP
Tuỳ thuộc vào bài tập, bạn có thể nộp một tài liệu mà giáo viên chỉ định tới bạn, tạo ra tài liệu cho riêng
bạn, hay thêm tập tin vào bài tập.
ĐỂ NỘP MỘT BÀI TẬP
Đi tới Class, chọn trang Classwork, rồi nhấn vào “View Assignment.” Có
ba cách khác nhau mà bạn có thể hoàn tất công việc của bạn:
Dùng thư mục giáo viên đính kèm (attached) cho bạn:

1.

Nhấn vào phần đính kèm bên dưới Your work với tên của bạn trong đó .

2.

Nhập bài làm của bạn

3.

Nhấn vào nút “Turn in” (nộp bài) trong tài liệu và xác nhận, hay
Nhấn vào nút “Turn in” trong bài tập trong Lớp Học Google.
Đính kèm (attach) một hạng mục mà bạn đã tạo ra trước đó:

1.

Bên dưới Your work, nhấn vào Add or create và rồi
chọn Google Drive, Link, hoặc File.

2.

Thêm hay tạo ra (Add or create) tập tin công việc của bạn

3.

Chọn phần đính kèm hay nhập vào URL cho một đường dẫn vào nhấn vào Add.

4.

Lưu ý: Bạn không thể đính kèm một tập tin không phải của bạn.
Đính Kèm và tạo ra một tập tin mới:

1.

Bên dưới Your work, nhấn vào Add or create và rồi
chọn các Docs, Slides, Sheets, hay Drawings.

2.

Một tập tin mới đính kèm cho công việc của bạn và mở ra.

3.

Thêm và tạo ra các tập tin công việc của bạn

4.

Nhấn vào tập tin và nhập tin tức của bạn. Lưu ý: Bạn có thể đính kèm hay tạo ra nhiều tập tin

5.

(Tuỳ ý) loại bỏ phần đính kèm, kế bên tên đính kèm, nhấn Remove.

6.

Nhấn vào Turn In và xác nhận.

7.

Tình trạng của bài tập thay đổi thành Đã Nộp.
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ĐÁNH DẤU KHI HOÀN TẤT NHƯNG CHƯA NỘP
ĐÁNH DẤU KHI HOÀN TẤT
Một số bài tập sẽ có một nút Đánh dấu khi hoàn tất (Mark as done) thay vì Nộp.
Thật Lưu Ý: bất kỳ bài tập nào đã nộp hay đánh dấu khi hoàn tất sau ngày hết hạn sẽ bị
ghi nhận là nộp trễ, ngay cả trước đó bạn đã gởi bài tập trước ngày hết hạn (nhưng chưa
nộp).

1.

Đi tới Class, rồi đến Classwork page, rồi nhấn vào “View
Assignment.”

2.

Hoàn tất bài tập.

3.

Nhấn vào Mark as done và xác nhận.

4.

Tình trạng của bài tập thay đổi thành Đã Nộp.

CHƯA NỘP (GỞI) BÀI TẬP
Sau khi bạn đã nộp bài tập hay đã đánh dấu khi hoàn tất, bạn sẽ
nhìn thấy mục chọn chưa nộp. Sử dụng mục này nếu bạn cần thay
đổi bài tập và muốn nộp lại cho giáo viên. Nếu bạn chưa nộp một
bài tập, nhớ nộp lại nó trước ngày hết hạn.

1.

Đi tới Class, rồi đến Classwork page, rồi nhấn vào “View
Assignment.”

2.

Nhấn vào Unsubmit và xác nhận.

3.

Lưu ý: bài tập này hiện chưa nộp. Nhớ nộp lại nó (resubmit)trước ngày hết hạn.
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TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA BÀI TẬP
Khi một câu hỏi trắc nghiệm hay câu hỏi trả lời ngắn đã được giáo viên đưa ra cho bạn, nó sẽ ngay
lập tức xuất hiện trên trang Classwork. Nhấn vào “View question” để hoàn tất bài tập.

Ngày hết hạn
Câu hỏi được đưa cho bạn.
Tổng số điểm có thể

Hướng dẫn của giáo viên
Your Answer: Hộp này là chỗ mà bạn đánh máy câu trả lời cho các câu hỏi trả lời ngắn, hoặc chọn
câu trả lời cho câu hỏi trắc nghiệm.
Add a Class Comment: Dùng chỗ trống này để đặt câu hỏi hay đưa ra các đề nghị tổng quát. Đây
KHÔNG phải là chỗ cho bạn đánh máy câu trả lời.
Add a Private Comment: Dùng chỗ trống này để đưa ra các đề nghị hay đặt câu hỏi cho giáo viên.
Turn In: Khi bạn đã hoàn tất công việc của mình, nhấn vào nút Nộp bài (Turn in).
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STUDENT TO-DO: XEM TẤT CẢ CÁC CÔNG VIỆC CỦA MÌNH
Bạn có nhiều cách để xem xét công việc của mình trong lớp:
●

Xem thật nhanh các công việc sắp tới trên trang Classes

●

Xem tất cả các công việc của bạn trong lớp trên trang Your work cho lớp học đó.

●

Xem công việc đã sắp xếp theo chủ đề trên trang Classwork

●

Sàng lọc công việc theo lớp trên trang To-do (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Trang To-Do cho phép bạn xem tất cả các công việc của bạn của tất cả các lớp bạn lấy. Trong một
nơi.
To-Do: Tại đây các học sinh có thể xem một danh sách của tất cả các bài tập đang chờ xử
lý, bao gồm tựa đề, tên lớp và ngày hết hạn. Nhấn vào tên để trực tiếp đến trang chi tiết về
bài tập đó.
Done: Tại đây các học sinh có thể xem một danh sách tất cả các bài tập mà các em đã nộp
hay đánh dấu đã hoàn tất.

Nhấn vào Mũi Tên chỉ
xuống kế bên “All
classes” để sàng lọc
công việc của bạn cho
mỗi lớp.

The Google Classroom Cheat Sheet for Students - By Kasey Bell, ShakeUpLearning.com

13

