
Google có các sản phẩm 
nào cho giáo dục?

Google cung cấp bộ G Suite cho Giáo Dục G Suite for Education. Đây 
là một loạt công cụ hiệu quả miễn phí có thể được dùng từ bất kỳ 
thiết bị nào để dạy và học cho hơn 100 triệu giáo viên và học sinh trên 
toàn thế giới. Với bộ G Suite cho Giáo dục, Phần mềm Hội nghị trực 
tuyến Hangouts Meet có thể kết nối giáo viên và học sinh qua cuộc 
gọi video và Lớp học Google Classroom cho phép giáo viên tạo, chấm 
điểm và thu bài tập trực tuyến. Bạn có thể xem tất cả các nỗ lực về 
giáo dục khác của chúng tôi tại www.edu.google.com

Google đang làm gì để giúp các 
trường học đang bị ảnh hưởng 
bởi COVID-19?

Google cung cấp các tính năng Meet cao cấp miễn phí cho trường 
học đến ngày 1 tháng 7 năm 2020 bao gồm tính năng gọi 250 người 
cùng lúc, ghi lại bài giảng và truyền phát trực tiếp. 

Chúng tôi ra mắt trang Teach from Home site mới. Đây là một mạng 
lưới toàn cầu chứa thông tin, các mẹo, nguồn tài liệu và công cụ để 
giúp giáo viên tiếp tục giảng dạy trong đợt khủng hoảng đóng cửa 
trường học vì dịch COVID-19. 

Google.org giới thiệu Quỹ Học Từ Xa 10 triệu đô giúp các nhà giáo 
dục truy cập các công cụ và tài liệu cần thiết để giảng dạy các nhóm 
thua thiệt trong cộng đồng. 

Đồng thời, chúng tôi tạo nguồn lực mới cho việc học từ xa bao gồm 
bộ tài liệu tập huấn, Trung Tâm Học Tập YouTube Learning Hub, loạt 
bài đăng blog và webinar, cũng như mẹo và các cách thực hành tốt 
nhất trên khắp các kênh mạng xã hội của chúng tôi.

Các trường học bắt đầu và 
tìm hiểu thêm như thế nào?

Để bắt đầu, người sử dụng cần đăng ký G Suite cho Giáo dục miễn 
phí. Chúng tôi đang nỗ lực để thúc đẩy việc đăng ký ở những khu vực 
chịu ảnh hưởng để nhiều trường có thể thiết lập nhanh hơn.

Để nhận giúp đỡ thiết lập tên miền của bạn, hãy xem hướng dẫn của 
chúng tôi. 

Để làm quen với công cụ, hãy truy cập g.co/teachfromhome cũng 
như Trung Tâm Giáo Viên của chúng tôi để được tập huấn và hỗ trợ.

Hỗ trợ trường học tiếp tục hoạt động 
trong khi đóng cửa vì COVID-19

Khi nhiều học viện giáo dục đang đối mặt và lên kế hoạch 
đóng cửa vì dịch COVID-19, Google Giáo Dục cung cấp các 
giải pháp học từ xa, tập huấn và nguồn tài liệu để giúp giáo 
viên và học sinh giữ  kết nối. Hãy truy cập edu.google.com để 
tìm hiểu thêm.

https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/helping-businesses-and-schools-stay-connected-in-response-to-coronavirus
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://edu.google.com/?modal_active=none
https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/helping-businesses-and-schools-stay-connected-in-response-to-coronavirus
http://g.co/teachfromhome
https://edu.google.com/latest-news/covid-19-support-resources/?modal_active=none&topic=view-all
https://www.youtube.com/channel/UCdxpofrI-dO6oYfsqHDHphw
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/
https://educationonair.withgoogle.com/events/distancelearning
https://twitter.com/GoogleForEdu
https://support.google.com/a/answer/2856827?hl=en
https://docs.google.com/document/d/1iSAa1EGbR7t3inUBkkANeY8qKMT9ROWZeTh2V8Cmfi8/edit
http://g.co/teachfromhome
http://g.co/teachfromhome


Tôi có cần thiết bị đặc biệt 
nào để dùng các sản phẩm 
giáo dục của Google không?

Các trường học có thể truy cập bộ công cụ G Suite cho Giáo 
dục, bao gồm Docs, Forms, Meet và Classroom từ bất kỳ thiết 
bị nào bao gồm trình duyệt máy tính bàn, điện thoại hay máy 
tính bảng.

Có cách nào để tìm nội dung 
giáo dục trên YouTube không?

Thông qua quan hệ hợp tác với các tổ chức chuyên về giáo 
dục, chúng tôi đang củng cố và sẽ mở rộng Hub Học Tập 
YouTube để cung cấp nội dung học liên quan đến chương trình 
giảng dạy bổ sung cho học sinh trên 13 tuổi. Đối với lứa tuổi 
nhỏ hơn, chúng tôi có kênh YouTube Kids, nơi chúng tôi cung 
cấp danh mục Học tập trên màn hình chính của chế độ mẫu 
giáo và Nhỏ hơn và các chương trình dạy học khác từ các 
nguồn bên thứ ba đáng tin cậy.

Chính phủ và Bộ Giáo dục 
có thể làm gì để giúp đỡ?

Chúng tôi sẽ rất vui mừng khi có thể phối hợp với các tổ chức 
giáo dục địa phương để thông báo với các trường học và nhà 
giáo dục rằng chúng tôi có cung cấp các công cụ này và sẽ hỗ 
trợ họ sử dụng.

Tìm hiểu thêm về công việc của chúng tôi 
trong ngành giáo dục
edu.google.com

https://www.youtube.com/channel/UCdxpofrI-dO6oYfsqHDHphw
https://www.youtube.com/channel/UCdxpofrI-dO6oYfsqHDHphw
https://youtube.com/kids/?gclid=Cj0KCQjwpLfzBRCRARIsAHuj6qXtEOKvR9rFxy-K62M9rXwI6orAsqQeLu-1C10mc0OJkMcZ2SN629caAjjeEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

