
MANUAL APLICAŢIE GOOGLE CLASSROOM - ELEVI
Google Classroom (https://classroom.google.com) 

Pentru conectare, vă sugerăm să folosiți numai browser-ul Google Chrome.

Pentru conectare folosiţi numele utilizator şi parola create la activarea contului. 
Numele utilizator este (în general) de forma: nume.prenume@scoalamihailsadoveanu.ro 
Intrați pe site-ul classroom.google.com, nu cu contul personal de Gmail!

Introduceți Parola:



Atunci când vi se cere modificarea parolei, introduceți noua parolă și confirmați parola. 

Introduceți o noua parolă.
Nu uitați să o notați, ca să nu o uitați.
ATENȚIE! Nouă parolă trebuie să aibă cel puțin 8 caractere (din cele 8 caractere, 

trebuie să folosiți minim o litera mare și o cifră). 

Apăsați Acceptați

Apasați 
Continuați



Alegeți-vă rolul de STUDENT
Apăsați pe SUNT STUDENT

Apoi pentru a accesa un curs trebuie să apasaţi pe + în partea dreaptă sus, 
să aleageți Join class(Inscrietivă-vă la curs) și introduceti codurile date de fiecare profesor/
diriginte

Introduceți codul și apăsați Înscrieți-vă



OBSERVAŢIE IMPORTANTĂ 

Dacă veţi accesa classroom.google.com cu alt cont de Gmail, veţi 
ajunge în pagina voastră și nu vei putea participa la cursuri!!!

Va scrie Codul este nevalid.

Vezi imaginea de mai jos.

Pentru a fi siguri apăsați  în partea dreaptă sus sa va dea   detalii despre cont si contul să fie 
cu ...@scoalamihailsadoveanu.ro

Dacă este alt cont apăsați Adăugați alt cont sau Deconectați-vă



TUTORIALE PENTRU APLICAŢIA GOOGLE CLASSROOM 

1. Vizualizați următorul videoclip pentru a învăța cum vă puteți conecta la
Google Classroom 

https://www.youtube.com/watch?v=P3-IgxTr40c 

2. Vizualizați următorul videoclip care prezintă două reguli de încărcare a
temelor pe Google Classroom 
https://www.youtube.com/watch?v=cX5O-rvxKec 

3. Cum preluăm și expediem tema pentru acasă
https://www.youtube.com/watch?v=_VYlktfhGMY 

IMPORTANT! 
Cum îmi încarc tema pe Classroom

 Intrați la Activitate de curs alegeți tema, apoi 
La fiecare tema în partea dreaptă apasați pe + Adăugați sau creați un atașament, iar 
aici adăugați fișerul/fișierele dorite 

ATENTIE! Nu postați temele în Flux !!!

Cum imi fac tema pe Google Classroom - (toate dispozitivele)4.

https://www.youtube.com/watch?v=ng4AMbaLE1Q

https://www.youtube.com/watch?v=Rw7HanPxAVU 
5.5.

 ATENTIE!
Citiţi Instrucţiunile pentru fiecare Activiate de curs!
Cititţi cu atenţie cerinţele! (De exemplu dacă întrebarea este : "Spune ce 
reprezintă serviciul WWW !" Nu daţi răspunsul World Wide Web, pentru că 
întrebarea nu este Ce însemnă prescurtarea/acronimul www) 
Cei cu calculator/desktop/laptop pot facă PrintScreen(PrtScr)(apăsând aceată 
tastă) şi apoi în Desene/Documente apasaţi CTRL+V sau click dreapta Inseraţi
Cei cu telefon/tableta pot să facă o poză. (Urmăriţi Tutorialul 2)
Ce puteţi să trimiteţi:
Desene(Paint) 
Fişiere text în Documente(WORD)
Prezentările în Prezentări(POWER POINT)
Foi de calcul(EXCEL)
Fişier(orice fişier de pe diapozitivul vostru)
Apoi apasaţi Predaţi

Tutorial Google Classroom pentru elevi cu smartphone

https://www.youtube.com/watch?v=P3-IgxTr40c
https://www.youtube.com/watch?v=cX5O-rvxKec
https://www.youtube.com/watch?v=ng4AMbaLE1Q



