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Prezentul ghid a fost realizat ca sprijin pentru cadrele didactice pentru facilitarea întâlnirilor 
online cu studenții, sincrone sau asincrone,  în contextul suspendării activităților față în față. 

Ghidul are la bază informațiile din “Ghidul studentului ID - IFR” dezvoltat în cadrul Direcției 
Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă. 

Informațiile sunt structurate pe doua secțiuni: platforma Google Classroom, care vă oferă 
instrumentele necesare comunicării asincrone, distribuirii de materiale și forme de evaluare; 

Google Meet, un instrument util în comunicarea sincronă, cu video și sunet, de tip 
videoconferință. 
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GOOGLE APPS FOR EDUCATION 

 
Direcţia Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă (Direcția ID – IFR) a Universității 

din București (UB) utilizează în procesul educațioanal platforma Google Classroom. Este o 
platformă de învăţare mixtă, care a fost introdusă din august 2014 ca un serviciu al Google Apps 
for Education, destinat instituţiilor de învăţământ şi reprezintă o alternativă în vederea simplificării 
procesului de predare- învăţare – evaluare.  

Soluţia Google Classroom şi 
Google Meet din cadrul suitei Google 
Apps pentru educaţie, propune un 
sistem complet online, cunoscut ca şi 
„cloud”, unde informaţiile pot fi stocate 
şi diseminate în funcţie de nevoi 
particulare ale studentului  („orice, 
oriunde, atunci când vrei”). Fig. 1 Cele 
mai utilizate aplicaţii GAFE 

 
 

 

PARTEA I 
INFORMAȚII PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE PE PLATFORMA GOOGLE APPS 
(GOOGLE CLASSROOM) 

 
Platforma Google Classroom a fost concepută pentru ca profesorii şi studenţii să poată 

comunica şi colabora eficient în mediul on-line. Astfel, alături de întâlnirile faţă în faţă, studenţii îşi 
desfăşoară studiul individual, accesând suporturile de curs disponibile în format eLearning. Întreg 
procesul educaţional este mediat în permanenţă de cadre didactice universitare. 

 
1.1. Scurtă prezentare a platformei 

Platforma Google Classroom are rolul unei clase virtuale care poate funcţiona pentru 
fiecare an din cadrul unui program de studiu, sau separat pentru fiecare disciplină. Este la fel ca o 
sală de clasă fizică în care se întâmpla activități de învățare, doar că actorii implicați pot fi prezenți 
aici în momente diferite însă  fără a periclita procesul educațional.   

Utilizatorii clasei virtuale sunt organizați pe categorii, cu funcții și drepturi diferite: 
▪ cadre didactice; 
▪ studenți; 

Cadrele didactice pot: 
▪ crea grupul/clasa virtuală; 
▪ adăuga membri noi (studenți, dar și alte cadre didactice împreună cu care să 

faciliteze învățarea); 
▪ administra aplicaţiile Google Apps (Drive, Calendar, etc.); 
▪ crea categorii de discuţii; 
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▪ modera forumul de discuţii; 
▪ administra resursele de studiu în mediu virtual şi urmări modul de utilizare a 

acestora de către studenţi; 
▪ organiza și gestiona temele de control; 
▪ oferi feedback studenților; 
▪ comunica cu studenții:  asigură toate informaţiile și materialele necesare studenţilor; 

popularizează în rândul studenţilor evenimentele organizate în spaţiul universitar, 
etc. 

 

1.2. Crearea claselor  
Accesul se va face cu adresa instituţionala de tip @credis.unibuc.ro.. 

Pași pentru crearea claselor virtuale: 
1. Autentificarea pe https://classroom.google.com/, cu un cont instituțional; 

 
2. Din semnul + din dreapta sus, alegeți opțiunea “Creați un curs” (Fig. 8). Completați 

câmpurile cu informațiile necesare și faceți click pe “Creați”. 
 

Revenirea în clasa virtuală se face prin linkul https://classroom.google.com/ 
 
  

Fig.1 Crearea claselor virtuale 
 
1.3 - INVITAŢI studenţii în Google Classroom 
Invitaţia adresată studenţilor poate fi realizată în două moduri: 

1. dacă ŞTIM toate adresele de email, trimitem invitaţii din People - Invite student; 
2. dacă NU ştim toate adresele de email: 

a. se identifică codul clasei : din secţiunea setări (“rotița” din dreapta sus) - 
subsecţiunea “General” - “Class code” SAU de sub numele clasei , acelaşi “Class 
code” ; 

b. acest cod se trimite către studenţi (spre exemplu către reprezentantul de an sau pe 
un grup deja format); 

c. studentul urmează paşii din ghidul său 
(https://drive.google.com/file/d/1F9DMoIM88aXY8I-
7uMhTs5sadszuRAQh/view?usp=sharing). 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://drive.google.com/file/d/1F9DMoIM88aXY8I-7uMhTs5sadszuRAQh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F9DMoIM88aXY8I-7uMhTs5sadszuRAQh/view?usp=sharing
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1.4. Organizarea clasei 
Clasa este structurată pe  secțiuni:  

▪ Flux / Stream - are rolul unui avizier unde sunt postate informaţii de interes general 
de către cadrele didactice; 

▪ Activitate / Classwork – cuprinde informaţii care vizează programul de studiu, 
materiale şi documente administrative, resurse de învăţare, sarcinile de lucru, temele 
de control şi portofoliile pentru evaluarea finală; 

▪ Cadre didactice şi studenți / People - este dedicată comunicării educaționale între 
toți membrii clasei virtuale. 

▪ Note / Grades - aici vor fi afișate toate notele obținute de studenți în urma 
activităților de tip “Assignment”. 

▪  

 
Fig.2 Google Classroom 

 
1.4.1. Secţiunea Flux/Stream 

 
Clasa virtuală permite 

comunicarea bidirecţională: unu la unu 
(profesor-student, student-student) sau 
unul către toți (profesor - studenți). 
Interacțiunea și colaborarea profesor 
/student sunt facilitate, permiţând 
studenţilor să inițieze conversații cu 
personalul didactic și să adreseze 
întrebări la care pot primi răspuns în 
timp real.   

 

 Fig.3 Crearea unei postări (anunț) 
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Modul în care poate fi folosită pagina de anunțuri (flux/stream): 
▪ Puteți posta aici anunţuri cu caracter general şi de interes pentru toţi studenţii; 
▪ Studenţii pot posta întrebări la care pot răspunde cadrele didactice, colegii 

acestora; 
▪ Membrii ajută alţi membri cu răspunsuri la întrebări.  

Din secţiunea flux/stream, accesând opţiunea “Share something with the class” aveți 
posibilitatea de a crea şi transmite o postare nouă către toţi membrii înrolaţi în clasa respectivă 
(vezi Fig. 10). Fiecare membru are opţiunea de a adăuga comentarii la toate informaţiile şi 
materialele transmise de către cadrele didactice.  

 
1.4.2. Secţiunea Activitate / Classwork 
În funcţie de cee ace doriţi să 

transmiteţi către studenţi, aplicaţia vă 
permite să alegeţi din următoarele categorii 
(vezi Fig. 11): Assignment – permite 
crearea temelor de control şi a portofoliilor 
de evaluare finală; 

▪ Material – permite partajarea 
materialelor educaţionale; 

▪ Quiz assignment – permite crearea de 
teste grilă;  

▪ Question – permite crearea de 
întrebări; 

▪ Material - pentru încărcarea oricărui 
material de învățare;  

 Fig.4 Categorii de informaţii și materiale educaționale 

▪ Reuse post - în cazul în care aveți mai multe clase virtuale, puteți utiliza materiale, teme de 
control, întrebări, anunțuri, etc. dintr-o clasă în alta. 

▪ Topic – permite crearea categoriilor pentru informaţiile şi materialele partajate. 
Se recomandă crearea de topicuri (subiecte de discuție) pentru a putea urmări mai ușor 

informațiile din clasă. 
Fig.5 Exemple de organizare a topicurilor. 
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1.4.3. Teme de control: transmitere și gestionare 

Platforma Goole Classroom permite stabilirea temelor de control pentru fiecare disciplină 
din planul de învățământ. Temele de control sunt create și transmise de către profesori, în secțiunea 
Activitate/Classwork, prin selectarea categoriei assignment. 

Aplicația beneficiază de mai multe opțiuni: 
▪ transmiterea temei către un singur student, către un număr de studenți sau către toți 

studenții din clasa virtuală; 
▪ stabilirea datei până la care studenții pot transmite tema; 
▪ anexarea instrucțiunilor și sarcinilor de lucru sau a altor materiale (imagini, video, link-

uri, etc). 
 

 

Fig. 6.a) Crearea și transmiterea temelor de control 
 

 
Fig. 6. b) Crearea și transmiterea temelor de control 

 
1.4.4. Evaluarea şi notarea temelor studenților 

Sistemul de transmitere a temelor în forma electronic facilitează munca cadrului didactic, 
întrucât acesta poate accesa de oriunde și la orice oră materialele încărcate de către studenți. 
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Aplicația oferă posibilitatea cadrului didactic să vadă data și ora la care studentul a transmis tema, 
putând astfel să decidă asupra respectării termenelor. De asemenea, cadrul didactic are posibilitatea 
de a transmite în mod individual punctajul obținut de către fiecare student în parte, dar și a unui 
feed-back individualizat.  
 

Fig. 7 Accesarea temelor de control 
  
Temele încărcate de către studenți pot fi vizualizate accesând secțiunea 

activitate/classroom – topicul teme de control sau prin pictograma din partea stângă sus a 
ferestrei, iar din meniul deschis selectaţi butonul de făcut/to do (vezi fig. 14 și 15). 

 
Fig. 8 Accesarea temelor de control 

 

Nota se completează în căsuța aferentă din dreptul numelui studentului, iar transmiterea ei 
către student se va face prin apăsarea butonului return. Feedback-ul se transmite prin opțiunea de 
adăugare a unui mesaj privat, disponibilă în partea de jos a ferestrei. 
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Fig. 9.a) Transmiterea notelor 

 
În secţiunea Note/Grades sunt centralizate, pentru  fiecare student, notele obținute în urma 
activităților de tip Assignment (teme, portofolii, teste, întrebări etc.). 

Fig. 9.b). Secțiunea Note/Grade 

 
NOTĂ: informații suplimentare 

Printre AVANTAJELE utilizării platformei Google Classroom se numără: 
▪ administrarea cu uşurinţă; 
▪ integrarea tuturor instrumentelor şi aplicaţiilor Google Apps (Gmail, Drive, 

Calendar, Forms, Docs, Groups, Maps, Search, Hangouts Meet, Youtube, 
Picasa etc.); 

▪ stocarea în cloud (Drive) a tuturor materialelor utilizate/create atât de 
profesori cât şi de studenţi; 

▪ utilizarea de resurse multi-media în realizarea temelor de control ale 
studenţilor; 

▪ independenţa în raport cu programul întâlnirilor tutoriale, platforma putând 
fi accesibilă 24/24 ore, 7/7 zile. 
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Fiecare clasă virtuală poate fi  administrată de cadrele didactice și managerul de an (în 
cazul ID sau IFR). 
 

Fig 10. Relația actorilor implicați cu platforma de învățare 
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PARTEA a II – a 
UTILIZAREA GOOGLE MEET PENTRU COMUNICARE SINCRONĂ 

 
2.1. Descriere și accesare 

Google Meet este un instrument de videoconferință care face parte din Suita Google și poate 
fi accesat la adresa: https://meet.google.com/. Este oferit gratuit de către Google domeniilor 
educaționale și funcționează atât pe computer (varianta Desktop) cât și pe mobil (variante pentru 
Android și iOS se pot descărca din Playstore).  

Cu Google Meet puteți avea întâlniri video cu studenții oriunde în lume, oricând - toate de 
pe un computer sau dispozitiv mobil. 

1. Accesați: 
https://meet.google.com 

2. Autentificați-vă cu adresa de 
@credis.unibuc.ro 

3. Click pe opțiunea Join or Start 
a new meeting =>Start 
meeting  
 

4. Stabiliți un nume pentru întâlnire (ex. Curs Psihologie – anul I). În acest moment întâlnirea 
dvs. este creată.  

5. Definiți instrumentele pe care doriți să le utilizați în timpul întâlnirii: microfonul și/sau 
camera video. 
 

Fig. 11 Activare/dezactivare microfon/camera web 
6. Pentru a vă alătura acestei întâlniri faceți click pe opțiunea Join meeting. 

 

 
Fig. 12 Înscrierea/alăturarea la o întâlnire 

  

https://meet.google.com/_meet
https://meet.google.com/
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2.2. Adaugarea studenţilor 
 

7. După ce v-ați alăturat întâlnirii veți avea acces la următoarele opțiuni: 
⮚ Copiați linkul întâlnirii (Copy joining info) 
⮚ Adăugați/invitați persoane la întâlnire (Add people) 

Fig.13 Opțiuni pentru 
întâlnire 

 

 
 

Linkul întâlnirii poate fi 
accesat în orice moment. 
Acesta se regăsește jos, 
în partea stângă a 
ecranului, la numele dat 
de dvs. întâlnirii. 

 
Fig. 14. Link-ul pentru întâlnire 

 

2.3. Caracteristici utile 

Puteți adăuga oricând persoane noi și puteți discuta cu acestea pe chat (în partea dreaptă 
sus). 

 
Fig. 15 Invitarea/adăugarea de persoane 
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8. Pentru a partaja un 

conținut (aflat pe 
ecranul dispozitivului) 
cu persoanele care 
participă la aceasta 
întâlnire trebuie să 
faceți click pe 
opțiunea Present 
Now. 

Fig. 16. Partajarea conținutului 

Puteți partaja tot ecranul sau doar o anumită fereastră. 

Iconita   vă oferă acces la următoarele opțiuni: 
⮚ Record meeting – înregistrarea întâlniri; 
⮚ Change Layout – personalizarea aspectului; 
⮚ Full screen – proiectarea pe întreg ecranul; 
⮚ Turn on captions – activarea notițelor/ textului; 
⮚ Settings – setări privind microfonul și camera 

video; 
⮚ Report a problem – raportarea unor posibile erori 

către Google; 
⮚ Help – Ajutor/Suport. 

 

Fig. 17. Opțiuni disponibile 
 

 
Întâlnirile înregistrate se salvează automat în contul dvs. Google Drive, într-un folder creat 
automat sub numele Meeting recordings. 

 
9. Pentru a vă alătura unei întâlniri pe baza unui 

link intrați în Inbox-ul căsuței de email sau 
acolo unde v-a fost trimis linkul și dați click pe 
butonul Join meeting 

 
Fig. 18. Alăturarea la o întâlnire pe baza unui link 
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10. Pentru a încheia/părăsi întâlnirea faceți click pe iconița cu telefonul roșu  

11. Fig. 19 Părăsirea/Încheierea unei întâlniri 
 

 
NOTĂ:  
Informaţii suplimentare 
În contextul actual Google oferă instituțiilor educaționale, gratuit, serviciul de 

videoconferință cu următoarele caracteristici1: 
▪ 250 de utilizatori simultan într-o sesiune online, cu posibilitatea de suplimentare a 

locurilor; 
▪ pana la 1000.000 de vizualizări într-o sesiune streaming; 
▪ posibilitatea de înregistrare și salvare în Google Drive a sesiunilor. 

Cerințe tehnice minimale: 
▪ Laptop/computer/ telefon smart; 
▪ Conexiune la Internet; 
▪ Camera video, microfon (încorporate sau separate). 

Recomandări: 
▪ Utilizarea browserului Google Chrome; 
▪ Înainte de a utiliza pentru prima dată Google Meet, vi se va cere să permiteți 

accesarea camerei, respectiv microfonului. Se recomandă permiterea 
accesului. 

 
  

                                                           
1 Conform anunțului Google, aceste caracteristici vor fi disponibile gratuit pana la 1 iulie 2020. 
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