
I/ Cố định ID và Mật khẩu vào phòng 

 

 

Click vào mũi tên của mục New Meeting  

 

 

Giáo viên đánh dấu ô Use My Personal Meeting ID (PMI) , hình trên bên 

phải. Lúc này ID sẽ không đổi nữa. Trong trường hợp đang trong tiết dạy bị “rớt 

mạng”,  “văng ra” thì đăng nhập lại, không cần thông báo ID cho người học nữa 

nhé.  

Riêng mục Start with video cần chú ý trang phục cá nhân tránh sự cố đáng 

tiếc. 

  



II/ Chặn không cho Chia sẻ hình ảnh, chát, đổi tên. 

 Trong quá trình học, học sinh tự ý Share Screen (chia sẻ màn hình) hoặc 

chat không tập trung học… GV vào phần Security 

 

Phần Security này ngay khi vào phòng với vai trò Host các thầy cô click 

chuột bỏ dấu check tại các mục  Share Screen   +    Chat    +     Rename 

Themselves 

Việc này để  học sinh Không Chia sẻ màn hình + Không chát  +  Không 

tự ý đổi tên  

Riêng Enable waiting room (dòng thứ 2 từ trên xuống) các thầy cô click để 

xuất hiện dấu check  Lý do: để học sinh tại phòng chờ, kiểm tra danh tính sau đó 

Admit (cho phép vào học; chậm nhưng an toàn hơn) 

III/ Không cho viết, vẽ bậy trong giờ học 

 Học sinh có thể vô tình hoặc cố ý viết vẽ bậy  

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi chọn chia sẻ màn hình các thầy cô chọn dấu ba chấm (chỗ vòng tròn 

đỏ)  Chọn Disable participants annotation    Sẽ khoá phần vẽ của các em lại 



IV/ Mời ra khỏi phòng học, cách ly 

Các thầy, cô! Để đề phòng các thành phần ngoài lớp đăng nhập vào và có 

những hành vi xấu,… thì ta mời ra khỏi phòng (lịch sự, thực tế là đuổi). 

 

 

 Khi có học sinh trong lớp có thái độ, hành vi không đúng, phòng học có vấn 

đề. Các thầy cô làm như sau: 

Đưa trỏ chuột lên tên học sinh đó trong phòng xuất hiện   

 

 

 

  



Đưa chuột vào xuất hiện hộp thoại và dòng thứ 2 từ dưới lên    

 

 

Khi các thầy cô lick vào đây  là chuyển học 

sinh đó ra phòng chờ. Không phát biểu, chat,… gì được (cách ly). 

  Nếu quá đáng hơn các thầy, cô click dòng thứ 1 từ dưới lên  . Đây 

là đuổi học sinh ra khỏi phòng. Nếu muốn quay lại chỉ  có cách là tất cả thoát ra 

(giáo viên + học sinh) sau đó mở buổi học khác. 

 


