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3. Một số chức năng trong giờ học
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CÁCH ĐĂNG NHẬP VÀO MICROSOFT TEAM1
Dùng trình duyệt web Google Chrome 
hoặc Microsoft Edge (không hỗ trợ
Firefox) để truy cập vào Microsoft Teams 
Teams: https://teams.microsoft.com.B
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Từ giao diện chính, click "Create or join 
team" ở góc trên bên trái màn hình.
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 3 Nhập vào mã code lớp học đã được nhà trường cung cấp qua email và click 
"Join team”.
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Nhập mã
code lớp
học tại đây

Đăng nhập với email Học sinh do trường UTS cung cấp (@Utschool.edu.vn). 
Lưu ý: nếu được hỏi, chọn "Work or school account”. Trong trường hợp phụ
huynh/học sinh không chắc về địa chỉ email hoặc mật khẩu do nhà trường
cung cấp, vui lòng liên hệ Hotline: 028.710.78887 - Ext: 204 hoặc 306.B

Ư
Ớ

C
 2

Chọn”Work
or school 
account”

https://teams.microsoft.com/


CÁCH ĐĂNG NHẬP VÀO MICROSOFT TEAM1

Tham gia lớp online thành công, SV sẽ thấy được giao diện chính và các
hoạt động mà GV đã đăng tải. Giao diện như hình dưới:
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sinh chỉ cần phải đăng nhập một lần, sau đó các lớp
học sẽ được lưu trên tài khoản Microsoft Teams của
học sinh dưới dạng như bên dưới.LƯ
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English – Mr. Petter Math – Mr. David Science – Mr. Noah Literature – Ms. Lan



CÁCH THAM GIA LỚP HỌC2
Trong giao diện lớp học, sẽ xuất hiện các tiết học do Giáo viên lên lịch sẵn như bên dưới. Học sinh click vào đúng
tiết học của ngày hôm đó.
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 1 Mr. David – Math

Cửa sổ mới xuất hiện, bấm chọn “Tham gia”
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Giao diện lớp học xuất hiện, chọn “Tham gia ngay”
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Chọn
“Tham gia
ngay”

Chọn “Tham gia”



MỘT SỐ CHỨC NĂNG TRONG GIỜ HỌC3

Kết thúc
bài học

Tắt/mở
Camera

Gửi tin nhắn
cho Giáo viên

Mở/tắt
Microphone

Ghi hình & ghi âm bài giảng

B1: Click vào biểu tượng
dấu 3 chấm và danh mục
các chức năng khác hiện ra 
như trên

B2: Bấm chọn



QUY ĐỊNH KHI THAM GIA LỚP HỌC TRỰC TUYẾN4

Luôn luôn tắt
microphone khi giáo
viên đang giảng bài
và chỉ mở khi được
yêu cầu.

“Hãy nhớ rằng tiết học sẽ được ghi âm và thu hình lại (bao gồm cả lời nói và tin nhắn
công khai trên nhóm). Do đó, học sinh luôn giữ thái độ lịch sự và tôn trọng giáo viên
cũng như những bạn học cùng lớp trong quá trình học”

Trong suốt quá trình
học, nếu có bất kỳ
câu hỏi nào, học
sinh gửi tin nhắn vào
nhóm lớp. Giáo viên
sẽ giải đáp sau đó.
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Chúc các em Học sinh có
những bài học trực tuyến
thật hiệu quả!

Mọi thắc mắc xin vui lòng gửi mail về địa chỉ:
office@utschool.edu.vn

mailto:office@utschool.edu.vn

