
Hướng Dẫn Sử Dụng GOOGLE MEET – GOOGLE MEET 101 

A.CÁCH TẠO CALENDAR CHO LỚP HỌC: 

1.Tạo contact cho học viên: 

 

Người tham gia vào lớp học gmeet nên được add vào contacts. Để tạo contacts ta thực hiện như hướng 

dẫn ở hình trên. 



 

Chọn “Create contact”, điền các thông tin cần thiết rồi chọn save như hình trên 

2.TẠO LỊCH HỌC CHO LỚP: 

 



 

 

Thông tin cần nhập ở các mục từ 1 -> 6 

1. Là tiêu đề của lịch học 

2. Ngày lịch học bắt đầu, kế đến là giờ học của lớp 

3. Múi giờ 

4. Chọn ngày học trong tuần (ví dụ ở hình trên là ta chọn thứ 3 và thứ 5 hàng tuần 

5. Chọn “Hangouts Meet” 

6. Nhập danh sách học viên sẽ tham gia lớp học 

7. Chọn thông báo trước 10 phút khi bắt đầu lớp học. Nếu có cài đặt email trên smart phone thì 

smart phone sẽ thông báo cho ta biết 



Sau khi điền đủ thông tin trên thì ta chọn “Save” 

 

Chọn “Send” để gởi calendar đến học viên 



 

Chọn “Invite external guests”  



 

Ta thấy lịch học đã được cập nhật vào calendar của gmail. Khi ta gởi calendar cho học viên thì calendar 

của học viên cũng sẽ được cập nhật lịch học luôn. 

B.CÁCH JOIN VÀO LỚP HỌC 

I.CÁCH 1: 

Mở trình duyệt Web chrome đăng nhập vào gmail. 



 

Click chuột vào Icon “Calendar” ở vị trí mũi tên đỏ như hình trên. 

 

Màn hình Calendar sẽ hiển thị list lịch học của Lớp, ta chọn đúng ngày giờ học. Như ví dụ ở hình trên đã 

đến giờ học 15:45 13/04/2020 thì ta chọn lịch giờ học 15:45 ngày 13/04/2020. 



 

Sau đó chọn vào “Join Hangouts Meet” ở vị trí mũi tên đỏ như hình trên  

 

Rồi chọn “Join now” để vào lớp 

 

II.CÁCH 2: 

Mở trình duyệt Web chrome đăng nhập vào gmail. 

 



 

Click chuột vào vị trí 1 và 2 như hình trên để vào “Calendar” 

 

Nếu có màn hình “..notification?” thì ta chọn “Dismiss” 

 



 

Màn hình Calendar sẽ hiển thị list lịch học của Lớp, ta chọn đúng ngày giờ học. Như ví dụ ở hình trên đã 

đến giờ học 15:45 13/04/2020 thì ta chọn lịch giờ học 15:45 ngày 13/04/2020. 

 

 

Sau đó chọn vào “Join Hangouts Meet” ở vị trí mũi tên đỏ như hình trên  



 

Rồi chọn “Join now” để vào lớp 

B.CÁCH SỬ DỤNG: 

 

 



 

 

C.CÁCH PRESENT (TRÌNH BÀY CHO MỌI NGƯỜI CÙNG XEM): (chủ yếu cho giáo viên sử dụng) 

 

Ta chọn vào “Present now” như hình trên. Khi chọn “Present now” thì ta có 2 lựa chọn 

1.”Your entire scree” là cho mọi người xem toàn bộ màn hình của mình. Khi chọn “Your entire screen” 

thì màn hình bên dưới sẽ hiện ra 



 

Click chuột chọn theo thứ tự như hình trên để bắt đầu cho mọi người xem màn hình của mình. 

 

Khi Meet google thông báo như hình trên là mọi người tham gia họp đã thấy được màn hình cùng toàn 

bộ các cửa sổ và ứng dụng trên màn hình của người Present. Lúc này ta có thể mở file tài liệu, phim, 

ảnh… để trình bày cho mọi người xem. 

 

2.Chọn “A windows” chỉ cho mọi người xem 1 cửa sổ màn hình. Khi ta chọn “A windows” thì màn hình 

bên dưới sẽ hiện ra 



 

Sẽ có nhiều cửa số hiện ra, ta sẽ chọn cửa sổ (Windows) muốn cho mọi người thấy rồi chọn “Share” như 

hình trên. 

 

Ta chọn cho mọi người xem cửa sổ (Windows) của Phiếu bài tập số 2 nên ở cửa sổ này sẽ có biểu tượng 

“Stop sharing” bên dưới và các học viên tham gia lớp học chỉ thấy được đúng cửa sổ “PHIẾU BÀI TẬP SỐ 

2” còn những cửa sổ, những ứng dụng khác trên PC họ sẽ không thấy được. 

 

Sau khi trình bày xong thì ta quay về màn hình Meet google 



 

Chọn “Stop presenting” 

Trong quá trình học nếu học viên làm ồn quá thì giáo viên hoặc thành viên khác trong phòng họp có thể 

tắt Mic của học viên đó đi như hình bên dưới. 

 

Chọn vào “People” -> chọn tên học viên –> click chuột vào Mic để tắt. Khi tắt Mic thì mọi người sẽ không 

nghe thấy học viên đó phát biểu nữa. Muốn bật lại Mic thì học viên tự bật lại Mic (lưu ý chỉ có học viên 

mới bật lại Mic của mình được) 



 

Để bật lại Mic thì trên màn hình Meet google của mình học viên chọn theo thứ tự như hình trên để bật 

lại Mic 

 

 

 


