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Platforma educaţională  
GOOGLE CLASSROOM & GOOGLE MEET 

 
STUDENŢII UB trebuie să folosească platformele electronice pentru comunicare 

şi colaborare. Platforma educaţională utilizată de mai mulţi ani în cadrul Direcției ID-IFR este 
Google Classroom (https://classroom.google.com/h). Studenții beneficiază de suportul 
întregului pachet de servicii şi aplicaţii Google G Suite. 

 
Următoarele specificări şi indicaţii au fost concepute pentru conturile 
instituţionale de tipul  @credis.unibuc.ro SAU @fpse.unibuc.ro ŞI 
FUNCŢIONEAZĂ pe ORICE tip de cont GOOGLE. 
 

A. Un singur cont. Toate serviciile Google 
Cu un singur nume de utilizator şi cu o singură parolă aveţi acces la serviciile Google. 
➢ My Account 
➢ Search, 
➢ Mail, 
➢ Calendar,  
➢ Drive, 
➢ Hangouts Meet  

➢ Docs, 
➢ Sites, 
➢ Groups, 
➢ Youtube, 
➢ CLASSROOM, 
➢ Contacts, etc. 

 

  
Fig. A1. - Aplicaţiile Google 

https://classroom.google.com/h
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B. Platforma Gmail 
Aceasta va fi folosită pentru a comunica cu profesorii sau colegii. 

 
Fig. B1 – Platforma Gmail 

 
C. Google Classroom 

Classroom reprezintă o platformă de învăţare mixtă. Din august 2014 a fost introdusă ca 
un serviciu al Google Suite for Education, destinat instituţiilor de învăţământ, un serviciu ce 
reprezintă o alternativă în vederea simplificării procesului de predare-învăţare – evaluare. 
Începând cu anul 2016, platforma s-a transformat în G Suite for Education. 

 

 
Fig. C1.1- Cele mai utilizate aplicaţii G Suite for Education  

 
 

Fig. C1.2 – Google classroom 

 

  

 

Profesorul: 
-dă teme,  
-înregistrează progresul 
studenţilor, 
-evaluează şi notează temele 
acestora, 
-oferă feed-back studenţilor. 

 Studentul: 
-are acces la suporturile de curs, 
-află în timp real de orice modificare poate 
apărea în programul de desfăşurare a 
cursurilor, 
-poate să-şi încarce temele, cu un singur 
click. 
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Soluţia Google Classroom din cadrul suitei G Suite 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”).  

Pentru studiul individual, comunicarea, colaborarea cu profesorii şi colegii devine foarte 
importantă utilizarea platformei educaționale. 
 

Platforma Google Classroom va avea rolul unei CLASE VIRTUALE 
În Google Classroom: 

➢ se transmit anunţuri cu caracter administrativ pentru toţi studenţii, 
➢ studenţii adresează întrebări la care pot răspunde profesorii şi/sau colegii, 
➢ sunt încărcate suporturile de curs şi materialele auxiliare recomandate de către profesori, 
➢ sunt transmise temele de control. Platforma permite evaluarea, notarea temelor de 

control, dar şi oferirea de feedback studenţilor. 
 

D.  Accesare Classroom 
Pentru a accesa aplicaţia Classroom aveţi două posibilităţi: 

1. Introduceți într-o filă noua adresa: https://classroom.google.com/ 
Aplicaţia Classroom poate fi accesată cu condiţia de a avea o conexiune la Internet, de pe: 

✓ Laptop,  
✓ PC – Desktop, 
✓ Tabletă, 
✓ Smart Phone (în prealabil, trebuie descărcată din Google Play aplicația Device 

Police). 
2. Din căsuța de e-mail aveți acces la toate aplicațiile Google, printre care și la aplicația 

Google Classroom. Pictograma acesteia  este accesibilă din partea dreaptă sus , de 
lângă numele dumneavoastră. 
 

D1. Înrolarea într-o clasă virtuală se poate face prin două modalități: 
1. Prin codul clasei  
Codul clasei este unic și poate fi transmis doar de către cadrul didactic.  

https://classroom.google.com/
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Odată ce aveți codul, accesați ap  
classroom folosind variantele de ma   
apoi apăsați pictograma +, disponib   
partea dreaptă sus și alegeți opțiunea  
CLASS. 

 
Fig. D1.1 - Invitaţia de înrolare în clasă prin cod 

În fereastra care se va deschide, 
introduceți codul clasei în câmpul 
aferent, iar apoi apăsați butonul 
JOIN. 
 

 
Fig. D1.2 - Invitaţia de înrolare în clasă prin cod 

 
 
2. Prin e-mail 
La prima accesare a e-mailului, veţi regăsi în Inbox-ul căsuţei de e-mail invitaţia 

transmisă de către profesor privind înrolarea dumneavoastră în clasa virtuală aferentă 
programului de studiu. 
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Fig. D1.3 - Invitaţia de înrolare în clasă prin e-mail 

 

 
Fig. D1.4 - Acceptul invitaţiei  

 
În momentul accesării invitaţiei, aplicaţia vă solicita să vă declinaţi calitatea de student.  

 
Fig. D1.5 Declararea rolului de student şi înrolarea 

în clasă 

 
Fig. D1.6 Înrolarea în clasă 
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D.2 Organizare Google Classroom 
Platforma Google Classroom este structurată astfel: 

✔ FLUX / STREAM are rolul unui AVIZIER unde sunt postate informaţii de interes 
general de către managerul de an; 

✔ ACTIVITATE / CLASSWORK informaţii care vizează programul de studiu, 
materialele suport de curs şi cerinţele pentru teme de control; 

✔ STUDENȚI ŞI CADRE DIDACTICE / PEOPLE - cuprinde lista tuturor membrilor 
înrolaţi în clasa virtuală, dedicată comunicării intercolegiale; 
 

 
Fig. D2.1 - Google Classroom 

 
D.3 Comunicarea în clasa virtuală 
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. 

Modul în care va fi folosită pagina de anunțuri (flux/stream): 
⮚ cadrele didactice postează anunţuri cu caracter general şi de interes pentru toţi 

studenţii; 
⮚ studenţii postează întrebări la care pot răspunde cadrele didactice şi 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. D3.1). 
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Fiecare membru are opţiunea de a adauga comentarii la toate informaţiile şi 
materialele transmise de către cadrele didactice.  

 
Fig. D3.1. - Adăugare anunțuri și comentarii în clasa virtuală 

  

D.4 Materiale educaţionale în clasa virtuală 
În secţiunea Activitate / Classwork sunt disponibile informaţiile generale privind 

programul de studiu şi toate materiale educaţionale aferente (plan de învăţământ, calendarul 
academic, orar, calendar sesiune, materiale suport de curs, materiale auxiliare, etc.).  

 

 
Fig. D4.1. - Secțiunea Classwork/ Activitate 



UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
Direcţia Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă 

Instrucţiuni pentru studenţii UB 
 

11 
 

D.4.1.Temele de control în clasa virtuală 
Pe parcursul anului universitar vor fi transmise, prin intermediul aplicaţiei, teme de 

control. Temele de control sunt vizibile în zona CLASSWORK. 
În această zonă aveţi acces la informaţiile care vă sunt necesare în vederea realizării temelor, 
inclusiv termenul limită până la care trebuie să le predaţi (vezi Fig. D4.1.1). 

Fig. D4.1.1 -  Teme/Assigment 

 
O altă modalitate de a vizualiza temele de realizat o reprezintă accesarea opţiunii 

Upcoming în partea stângă – sus lângă informaţiile din STREAM, accesând folderul VIEW 
ALL ( vezi fig. D41.2). 

 
Fig. D4.1.2.a) Opţiunea Upcoming/View All 
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Fig. D4.1.2.b) Vizualizarea tuturor temelor 

 
D.4.2 Încărcarea temelor de control (TC) în Classroom 
Unul dintre avantajele majore ale comunicării în clasa virtuală este reprezentat de 

posibilitatea accesării şi redactării temelor de control direct din aplicaţie, întrucât utilizatorii o 
pot preda oricând, cu un simplu click, de pe orice dispozitiv conectat la Internet.  

Temele de control transmise în clasa virtuală pot utiliza două modele: 
✓ Teme de control la care studentul poate ataşa un fişier salvat în contul Drive 

sau de pe un alt dispozitiv (Fig. D11), 
✓ Teme de control care impun realizarea sarcinilor direct în documentul 

transmis ca model. În această situaţie, aplicaţia va crea un document individual, 
la care se adaugă automat numele dumneavoastră. (Fig. D12). 

 

 
Fig. D4.2.1 - Teme de control cu ataşament 
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Fig. D4.2.2 Teme de control cu model impus 

 
Pentru a transmite o tema de control, indiferent de tipul acesteia, la final, trebuie să 

apăsaţi butonul Predaţi / Turn in. 
 

 
Fig. D4.2.3 Predarea temei de control 

 

D.4.3 Confirmarea transmiterii temei de control 
Aplicaţia Classroom modifică automat statusul unei teme în momentul în care aceasta a 

fost predată. Astfel, în secţiunea View your Work (vezi Fig. D10) din CLASSWORK tema 
va trece automat ca fiind predată/Turned in. Temele ce nu au fost predate vor fi marcate cu 
eticheta Assigned. (vezi Fig. D14).  

OBSERVAŢIE:  
Excepţie de la cele prezentate mai sus, sunt situaţiile în care sunt ataşate şi materiale 

auxiliare, la cerinţele temelor de control. În acest caz tema realizată şi predată va rămâne în 
secţiunea Assigned.  
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Fig. D4.3.1 Confirmare transmitere temă 

 
************************ 
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D5. DESCRIERE SUPLIMENTARĂ 
Printre AVANTAJELE utilizării platformei Classroom se numără: 

➢ administrarea cu uşurinţă,  
➢ integrarea tuturor instrumentelor şi aplicaţiilor Google (drive, gmail, calendar, 

youtube, maps, search, hangouts, picasa etc.), 
➢ stocarea în cloud (Drive) a tuturor materialelor utilizate/create atât de profesori cât şi 

de către studenţi, 
➢ utilizarea de resurse multimedia în realizarea temelor de control ale studenţilor, 
➢ independenţa în raport cu programul întâlnirilor tutoriale, platforma putând fi 

accesibilă 24/24 ore, 7/7 zile. 
 
Utilizatorii clasei virtuale sunt organizați pe categorii, cu funcții și drepturi diferite: 

▪ cadre didactice; 
▪ studenți. 

Fiecare clasă virtuală este administrată de către cadrele didactice, astfel: 
▪ creează grupul/clasa virtuală; 
▪ adaugă direct sau invită membri; 
▪ administrează aplicaţiile G Suite (Drive, Calendar, etc.); 
▪ creează categorii de discuţii; 
▪ moderează forumul de discuţii; 
▪ administrează resursele de studiu în mediu virtual şi urmăresc modul de 

utilizare a acestora de către studenţi; 
▪ organizează și gestionează temele de control; 
▪ oferă feedback studenților; 
▪ asigură toate informaţiile și materialele necesare studenţilor; 
▪ popularizează în rândul studenţilor evenimentele organizate în spaţiul 

universitar.  
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E. Google Drive 
Reprezintă un mediu de stocare în „cloud” a informaţiilor/ fişierelor / prezentărilor etc. 

la care aveţi acces din contul dumneavoastră. Documentele personale încărcate în această 
aplicaţie vor apărea în secţiunea My Drive/Discul meu.  

Materialele de curs şi documentele auxiliare, aferente fiecărei discipline din planul de 
învăţământ, se regăsesc în Shared with me/Accesibile pentru mine.  

OBSERVAŢIE: 
Aplicaţia Google Classroom creează automat în Google Drive un folder “Classroom”, în care 
sunt salvate toate documentele primite şi realizate în Classroom, aşa cum se poate vedea în 
imaginea de mai jos (Fig. D15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. E.1 - Folderul Google Classroom creat automat în aplicaţia Google Drive 
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F. Google Hangouts Meet 
Google Meet este un instrument de video conferință 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 atat pe computer (varianta Desktop) cât și pe mobil 
(variante pentru Android si iOS se pot descarca din Playstore).  

Cerințe tehnice minimale: 
✔ Laptop/computer/ telefon smart; 
✔ Conexiune la Internet; 
✔ Cameră 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. 
✔ Pentru a accesa video conferința lansată de un cadru didactic trebuie să accesați 

linkul primit pe Google Classroom.  
Daca se utilizează o adresă instituțională va trebui să solicitați acceptul profesorului 

pentru a întra in clasă (vezi Fig. F1) 

 
Fig. F1 - Link de acces 

 
 
După permisiune, veți fi redirecționati în clasă (vezi figura  F.2). 
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Fig. F2. Intrare în clasă și principalele opțiuni 

 
Atenție! Este de preferat ca înainte de a intra în clasa să opriți microfonul pentru 

a nu perturba activitatea deja începută. În orice moment in care doriți sa interveniti, 
puteti redeschide microfonul/camera. 

 
Odată ce intrați în spațiul video conferinței, în partea dreaptă veți regăsi un panou în 

care sunt afișați toți participanții și profesorul. De asemenea, pe ecran, profesorul poate rula un 
material, o prezentare, poate face o demonstrație, etc.  

În cazul în care doriți să transmiteți către ceilalti participanți ceea ce se întâmplă pe 
computerul dvs., să rulați o prezentare sau să faceți o demonstrație aveți posibilitatea de a 
partaja întregul ecran (optiunea Your entire screen) sau una din ferestrele pe care le aveți 
deschise (Optiunea A window). Aceste acțiuni se executa din butonul Present now aflat în 
partea dreapta jos a ferestrei (Fig. F3). 

 

 
Fig. F3. Partajarea conținutului 
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Iconița   va oferă acces la următoarele opțiuni: 
● Change Layout – personalizarea aspectului 
● Full screen – proiectarea pe întreg ecranul 
● Turn on captions – activarea notițelor/ 

textului 
● Settings – setari privind microfonul și camera 

video 
● Report a problem – raportarea unor posibile 

erori către Google 
● Help – Ajutor/Suport 

 

 
 Fig. F4 Opțiuni 

Pentru a încheia/părăsi întâlnirea faceți click pe iconița cu telefonul roșu (Fig. F5). 
 
 

Fig. F5 Părăsirea/Încheierea unei întâlniri 

 
 
 
 
 

IMPORTANT! 
Studiaţi şi exersaţi modul de utilizare al acestor platforme electronice 

deoarece abilitatea de a le folosi se câştigă prin practica individuală (“learning by 
doing”).  

Găsiţi explicaţiile şi informaţiile necesare utilizării acestor platforme în 
HELP-ul fiecărei platforme, sau sub formă de secvenţe audio/video pe YouTube. 
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