
FOLOSIREA GRUPURILOR DE EMAIL CREATE pe sgciar.ro 
 

Dragi colegi, revin cu modalitatea de a avea ca studenti la cursurile create de 

către d-voastră pe Classroom pe elevii din clasele  la care predați! 

Așa cu  v-am spus la întâlnirile pe care le-am avut la școală, fiecare clasă are 

elevii introduși într-un grup al clasei căruia îi corespunde o anumită adresă de 

email. 

Adresele de grup ale CLASELOR sunt: 

• (ATENȚIE s-au schimbat adresele la pregătitoare!!!)

• clasa0a@sgciar.ro 

• clasa0b@sgciar.ro  

• clasa0c@sgciar.ro  

• clasa0d@sgciar.ro 

• clasa1a@sgciar.ro 

• clasa1b@sgciar.ro  

• clasa1c@sgciar.ro  

• clasa1d@sgciar.ro  

• clasa2a@sgciar.ro  

• clasa2b@sgciar.ro  

• clasa2c@sgciar.ro  

• clasa2d@sgciar.ro  

• clasa3a@sgciar.ro  

• clasa3b@sgciar.ro  

• clasa3c@sgciar.ro  

• clasa3d@sgciar.ro  

• clasa4a@sgciar.ro  

• clasa4b@sgciar.ro  

• clasa4c@sgciar.ro  

• clasa4d@sgciar.ro  

• clasa5a@sgciar.ro  

• clasa5b@sgciar.ro  

• clasa5c@sgciar.ro  

• clasa5d@sgciar.ro  

• clasa6a@sgciar.ro  

• clasa6b@sgciar.ro  

• clasa6c@sgciar.ro  

• clasa7a@sgciar.ro  

• clasa7b@sgciar.ro  

• clasa7c@sgciar.ro  

• clasa8a@sgciar.ro  

• clasa8b@sgciar.ro 

 

De asemenea am creat și grupurile: 

• Elevilor din ciclul primar -  eprimar@sgciar.ro  

• Elevilor din ciclul gimnazial – egimnaziu@sgciar.ro  

• Diriginți clasele 5-8 – diriginti@sgciar.ro  

• Profesori  - profesori@sgciar.ro  

• Învăvțători – invatatori@sgciar.ro  
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• Personal administrativ – personal@sgciar.ro  

• Se pot face si altele… de ex CA – pt membrii CA ai scolii etc… 

TOATE acestea functionează ca niște adrese de email obișnuite- dar se trimite 

respectivul email TUTUROR membrilor grupului. Se pot utiliza și în invitarea 

acelor membrii in videoconferintele MEET organizate cu clasa sau profesorii, 

invatatorii… etc… cu diverse ocazii (ședințe, lecții etc) 

 

INVITAREA ELEVILOR IN CLASELE CREATE (de către fiecare 

profesor) ÎN CLASSROOM 
 

1. Veți deschide cursul creat în Classroom 

2. Veți accesa secțiunea PERSOANE  

 
3. Apăsați pe butonul + de la STUDENȚI 
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4. Introduceți adresa de grup a clasei la care predați acea disciplină 

 

5. Apoi apăsați pe butonul INVITAȚI 

6. După ce se procesează invitația vor apărea ca invitați toți elevii clasei 

respective 

 

 

 

 

 

 

 



Pentru ca acei elevi invitați de d-voastră să poată vedea conținutul cursului d-

voastră aceștia vor trebui să ACCEPTE invitația d-voastră care va ajunge ca mail 

în căsuța lor de email pe adresa lor creată în sgciar.ro. SFĂTUIȚI-I SĂ ACCESEZE 

ACELE EMAILURI și să accepte TOATE INVITAȚIILE de la profesorii lor. 

De exemplu (pt un elev fictiv Alex Ionescu pe care l-am invitat la MATEMATICA 

7A)  

Cum procedează elevul? 

- Acesează gmail.com și se CONECTEAZĂ cu datele cunoscute 

- La UTILIZATOR  scrie alex.ionescu@sgciar.ro (adresa proprie de email) 

- Apoi parola  

- Apoi consultă emailurile primite și vede invitațiile sosite pe acea adresă 

 

 

- Deschide emailul care conține invitația și apasă pe butonul PARTICIPAȚI 
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După ce se procesează înscrierea elevul are acces la conținutul cursului 

respectiv 

 

 

- La d-voastră în Classroom vor apărea mai vizibil (nu estompat ca în 

momentul invitării) 

 
 

Elevul Alex 

Ionescu 



O ULTIMĂ REMARCĂ … 
 

După ce elevul este activ ( a acceptat invitația), în dreptul lui apare 

opțiunea INVITAȚI TUTORI. Aceasta se referă la faptul că puteți 

introduce adresa de email a tutorelui/părintelui 

  

 

 Părintele NU ARE ACCES LA MATERIALELE CURSULUI și NU APARE CA 

INVITAT LA CURS ci va putea primi rapoarte săptămânale sau lunare (după cum 

optează) despre activitatea copilului la cursul la care l-ați invitat ca tutore! 

 

 

SUCCES ÎN CLASSROOM CU ELEVII D-VOASTRĂ !!!! 


