SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI GHID DE UTILIZARE A PLATFORMEI
MEET.GOOGLE.COM (aplicație GSUITE)
pentru derularea activităților online în cadrul XXXXXXXXXXXX
CE TREBUIE SĂ FACEȚI DIN PERSPECTIVA INIȚIATORULUI ÎNTÂLNIRII
Pasul 1 : verificați dacă sunteți conectați cu contul dumneavoastră de GSuite furnizat de
UNIVERSITATE (prenume.nume@ubvonline.ro).
Pasul 2 : selectați aplicația MEET din Google APPS

Pasul 3: selectați

Pasul 4 : denumiți întâlnirea (numele webinarului: tema din cadrului cursului) și apăsați
CONTINUAȚI.

Pasul 5. selectați

Pasul 6 : apare fereastra cu detaliile întâlnirii (numele temei de curs). Accesați

Pasul 7: transmiteți linkul către cei care participă la curs. Puteți utiliza mailul sau contul de
Whatsapp.
Felicitări ! Ați inițiat întâlnirea (webinarul-cursul online)! Așteptați să se conecteze studenții. Nu
este obligatoriu ca ei să utilizeze cont dedicat, merg toate conturile. În cazul utilizării
telefoanelor mobile, li se va cere să instaleze o aplicație ușor de folosit.

UTILIZAREA CAMEREI ȘI A MICROFONULUI

MICROFONUL pe fond alb – se transmite sunetul.
CAMERA pe fond roșu – nu se transmite imaginea, camera este închisă.
Sunetul este recepționat.
Cele două butoane se activează prin click. Alb – transmite, roșu – nu transmite.
Recomandăm închiderea microfoanelor când nu se vorbește.
Cadrul didactic (inițiatorul întâlnirii) poate închide microfoanele studenților sau să elimine un
participant.

Camera și microfonul sunt dezactivate.
Se poate vedea lista cu persoanele participante și numărul acestora. Se poate folosi și opțiunea
Chat (mesagerie). Se activează prin click. Se anulează coloana prin click pe imaginea centrală.

ACTIVAREA ȘI REALIZAREA TRANSMISIUNII (PARTAJARE ECRAN)

Se accesează „Prezintă acum”.
Se selectează „Tot ecranul tău” sau „O fereastră” în funcție de preferințe.
Veți fi anunțați că începe prezentarea.

Reveniți la desktop sau la materialul pe care doriți să îl folosiți în prezentare. Nu închideți pagina
transmisiunii, reduceți-o în bară. Partajarea ecranului se oprește apăsând OPRIȚI ACCESUL LA
ECRAN / STOP SHARING.

CE TREBUIE SĂ FACEȚI DIN PERSPECTIVA RECEPTORLUI ÎNTÂLNIRII /
STUDENTULUI
Pasul 1: primirea invitației de a accesa spațiul virtual (meet link primit pe email sau prin mesaj).

Pasul 2: accesarea linkului (click dreapta, selectarea funcției Accesează), în prealabil fiind logat în contul
personal de gmail sau alt cont. Se poate folosi și telefonul mobil, dar se va iniția automat instalarea unei
aplicații.

Pasul 3: activarea funcțiilor necesare comunicării (microfonul – simbolul corespunzător, opțional se
activează camera).
Atenție : verificați în setările laptopului sau calculatorului permisiunile pentru camera video și microfon
dacă sunt solicitate de program.

Pasul 4: identificarea participanților la cursul online (dreapta sus, accesarea simbolului
coordonatelor întânirii (stânga ecranului, jos, la detaliile întâlnirii).

), a

Pasul 5: comunicarea prin canalul de chat (dreapta ecranului, sus).

Pasul 6: realizarea prezentării (distribuirea de informații/accesarea unor surse din spațiul de stocare sau de
pe internet) prin activarea funcției disponibile în partea dreaptă a ecranului, jos (Prezintă), atât de către
profesor, cât și de către student (când are ceva de arătat).

GHID DE UTILIZARE GOOGLE CLASSROOM (aplicație GSUITE)
CONECTAREA ÎN GOOGLE CLASSROOM
Accesați www.class.google.com
Vi se va solicita să vă autentificați cu o adresă de e-mail (de tipul:
prenume.nume@ubvonline.ro.ro) și o parolă care au fost emise de către furnizorul cursului.
SELECTAȚI ROLUL
●
Rolul profesorului: Poate crea și se poate alătura la clase în Google Classroom.
●
Rolul studentului: Poate să se înscrie DOAR la cursuri în Google Classroom.

CREAREA UNEI TEME ÎN GOOGLE CLASSROOM DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE
În pagina Activitate la curs (Classwork), puteți adăuga Teme
(Assignment), Teme cu chestionar (Quiz assignment), Întrebări
(Question), Materiale (Material) pentru clasă și chiar să reutilizați
postări (Reuse post). Pentru a crea o temă din pagina Activitate la curs,
faceți click pe butonul „Creați” și selectați
„Temă”.

Se va deschide o nouă fereastră de creare a temelor cu
următoarele opțiuni:
Adăugați titlul temei și descrierea.
(Sfat: Numerotați-vă sarcinile.)
Atașați fișierele, link-urile sau videoclipurile YouTube existente în legătură cu tema
folosind butonul „Adăugați”.
Puteți, de asemenea, să faceți click pe butonul „Creați” pentru a crea fișiere noi Google
ce urmează a fi atașate la temă.

Selectați grupa de curs sau mai multe grupe pentru a posta anunțul folosind săgeata dropdown. (Dacă aveți mai multe cursuri, puteți să trimiteți la mai multe grupe simultan.)

Selectați studentul, grupurile de studenți sau toți studenții folosind săgeata drop-down.
Acest lucru vă permite să diferențiați temele care sunt individuale, pentru grupuri sau
întreaga grupă.
Opțional, adăugați valoarea punctajului pentru temă sau selectați „Fără notă” (Ungraded).
Adăugați data și ora termenului limită.
Adăugați un Subiect pentru a organiza temele după subiect.

Opțional, atașați o Grilă de evaluare.
Creați o temă, Programați sau Salvați mesajul nefinalizat.

SFAT: Puteți atașa mai multe
fișiere, videoclipuri și link-uri la
temele dvs., deci asigurați-vă că
includeți toate resursele necesare
pentru fiecare postare. Această
caracteristică este, de asemenea, o
modalitate excelentă de a face o
selecție a temelor dvs.! Enumerați
toate opțiunile pentru atingerea
obiectivului de învățare cu sarcina
de diferențiat pentru studenții dvs.

TEME CU ATAȘAMENTE
Puteți adăuga atașamente la tema dvs., cum ar fi fișiere de pe computer, fișiere
Google Drive, videoclipuri YouTube sau link-uri.
Tip de atașament

Indicații
1. Click Drive
2. Selectați item-ul și click pe butonul Adăugați
Dacă adăugați un chestionar din Formulare Google și nu există niciun alt atșament la
temă, notele pot fi importate direct în pagina Temele studenților.
1.
2.

Click Link
Inrtroduceți adresa URL și click pe butonul Adăugați un link

1.
2.

Click Atașați
Selectași fișierul > Încărcați

Pentru a căuta un video pentru a-l atașa:
1. Click YouTube
2. Introduceți cuvintele cheie și click Căutare
3. Click pe video > Adăugați
Pentru a atașa un link video după adresa URL:
1. Click YouTube
> Adresă URL
2. Introduceți adresa URL și click pe butonul Adăugați

Pentru a decide cum interacționează studenții cu un atașament, lângă atașament,
faceți clic pe săgeata drop-down și alegeți o opțiune:
Studenții pot vedea
fișierul: Toți
studenții pot citi fișierul, dar
nu îl

pot edita.
Studenții pot edita
fișierul: toți
studenții
au același fișier și pot

face modificări.

Realizarea unei copii a documentlui pentru fiecare student: Studenții pot
descărca o copie a documentelor adăugate de către cadrele didactice. Dacă alegeți să
copiați fișierul, copiile vor fi stocate automat în dosarele de curs ale studenților din
Google Drive. Pentru documentele Google, Foi de calcul și Prezentări, atât dvs. cât și
studentul puteți edita documentul. Când studenții predau tema, ei nu pot modifica
documentul până nu îl returnați.

