
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ZOOM CHO LỚP TK-ONLINE  

Bước 1: Cài đặt 

★ Học sinh cần có tối thiểu smartphone/máy tính có kết nối internet để học tập (bắt buộc). 

Học sinh có thể dùng thêm laptop/máy tính bàn có kết nối internet để hỗ trợ nhìn hình ảnh 

rõ nét hơn. 

Cách cài đặt như sau: 

- Android: vào CH PLAY  Tìm kiếm ZOOM Cloud Meetings  Cài đặt 

- IOS: vào App store Tìm kiếm ZOOM Cloud Meetings  Cài đặt 

- Máy tính/Laptop:  

+ Vào : https://zoom.us/join 

+ Phần mềm Zoom sẽ tự động được tải về máy. 

 

+ Nhấp vào và cài đặt phần mềm vào máy: Chọn Run  Yes 

 

https://zoom.us/join


 

Bước 2: Tham gia lớp học 

TH1: Nếu sử dụng ứng dụng trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại 

- Click mở ứng dụng Zoom → Join a Meeting  

- Nhập mã số ID và Password được đăng trong bài Post Edmodo trước buổi học. Nhập họ và tên 

(có dấu tiếng Việt hoặc không dấu tiếng Việt). Ví dụ: Thai Quyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đến giờ học bắt đầu thì màn hình hiển thị như hình bên dưới. Như vậy đã kết nối thành công. 

 

 



 

TH2: Nếu sử dụng Zoom trực tiếp bằng trình duyệt WEB (trong trường hợp máy tính không tải 

được Zoom) 

- Truy cập https://zoom.us/join 

 

- Nhập ID và Password được cung cấp và bấm Join hiện ra như hình dưới và thực hiện các thao 

tác tiếp theo 

 

- Bấm Cancel → Click here →Cancel →Join from your browser  

 

https://zoom.us/join


 

- Sau đó màn hình hiển thị: Nhập tên HS (như trong TH1) → Bấm Join 

- Thao tác trước khi kết nối: Join Audio by Computer → Start Video  

 

 

Bước 3: Tương tác trong lớp học 

Học sinh có thể chuẩn bị thêm các thiết bị sau để dễ tương tác trong lớp học: 

+ Webcam 

+ Tai nghe có sẵn micro 

+ Nếu chỉ dùng tai nghe thì nên có thêm Micro riêng kết nối với máy. 

Khi kết nối thiết bị, học sinh có thể vào TEST COMPUTER AUDIO để xem thiết bị loa và micro đã kết 

nối với phần mềm thành công chưa. 

 

 

 



 

Khi đã tham gia meeting:  

+ Nếu MIC chưa kết nối thì nhấn vào biểu tượng Join Audio ở góc trái màn hình. Chọn Join 

with Computer Audio. 

 

+ Nếu các em muốn phát biểu mà người tham gia meeting không nghe được tiếng của mình, 

kiểm tra ký hiệu MIC có bị gạch chéo không. Nếu có thì nhấp vào biểu tượng đó để kết nối. 

Nếu người khác vẫn không nghe được thì chọn vào mũi tên nhỏ gần biểu tượng MIC. Trong 

vùng Select a Microphone chọn thiết bị nghe nói đang sử dụng. 

 

+ Nếu không tự thấy hình ảnh của mình hiện trên màn hình (khung nhỏ): kiểm tra ký hiệu 

VIDEO có bị gạch chéo không. Nếu có thì nhấp vào để kết nối lại. 

 



 

Các chức năng hỗ trợ việc học (nằm ở thanh công cụ ở cạnh dưới của màn hình):  

- CHAT: sử dụng khi học sinh không có micro. 

- FILE (NẰM TRONG CỬA SỔ CHAT): gửi/lưu file bài giảng hoặc hình ảnh bài giảng. Chỉ sử 

dụng được trên app, không sử dụng được khi vào meeting từ trình duyệt. 

 

Gửi bài làm cho giáo viên sửa bài: 

- Học sinh làm bài trên tập và chụp hình gửi cho giáo viên qua chức năng File trong phần 

chat. 

- Học sinh dùng máy tính bảng có thể chụp hình trực tiếp và gửi file. 

- Học sinh dùng laptop/máy tính bàn có thể truy cập meeting song song từ smartphone và 

dùng điện thoại chụp hình để gửi bài cho thầy cô. 

 

 

 

 

 

 

 

 


