
Dragi colegi profesori din grupul sgciar.ro, 

În așteptarea activării conturilor elevilor, doresc să vă prezint modul de creare 

a unei clase virtuale pe GoogleClassroom unde vom comunica de acum încolo 

cu elevii pe care îi vom invita să participe la lecțiile noastre.  

ȘTIU că există și alte căi de lucru, DAR , în cazul nostru, date fiind condițiile în 

care a evoluat situația vă propun ca fiecare dintre noi SĂ CREĂM în Classroom 

CLASELE (din propria încadrare) având ca subtitlu materia pe care o predăm. 

Apoi fiecare dintre noi va invita în acele clase grupurile de elevi pe care le voi 

crea după ce elevii se vor autentifica si ei! 

Vom folosi exclusiv adresele de email create pt școală pe domeniul SGCIAR.RO 

Vă rog să citiți cu atenție și să urmați pașii de mai jos 

(e indicat să faceți toți pașii de mai jos pe un calculator) 

E DIFICIL să creezi și să gestionezi lecții de pe telefon  

Pasul 1 (CONECTAREA LA CONTUL ȘCOLII) 

Pe internet, conectați-vă pe o pagină GOOGLE (gmail.com) folosind Chrome 

(instalati daca nu aveti de aici https://www.google.com/chrome/) la contul d-voastră 

de la școală (de ex. cristian.romanov@sgciar.ro)  Apăsăm pe Gmail-Google și se 

deschide următoarea fereastră. Introducem in caseta CONECTARE (scriem de la 

tastatura) adresa de email (INTREAGA ADRESĂ cu tot cu @sgciar.ro ) 

 

Introduceți parola pe care 

o aveți pentru acest cont 

și veți fi în căsuța d-

voastră de email de la 

școală 

Faceți abstracție de domeniul 

ltamg.ro, la noi apare sgciar.ro !!!  

Am folosit tutorialul creat pentru 

colegii mei din Liceul German și l-

am adaptat în mare parte, mai 

puțin imaginile capturate atunci. 

 

https://www.google.com/chrome/
mailto:cristian.romanov@sgciar.ro


 

 
 

Pasul 2 (ACCESAREA APLICAȚIEI CLASSROOM) 

Se face din zona din COLȚUL DREAPTA SUS al paginii în care vă găsiți (apăsați 
ACOLO unde este pătrățelul format din PUNCTE) și accesați GOOGLE 
CLASSROOM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUCCES TUTUROR! 

 



 

OBS În momentul accesării aplicației GOOGLE CLASSROOM trebuie 

să vă alegeți rolul de professor adică I’M A TEACHER!!! 

 

Pasul 3 (CREAREA CLASEI si A LECȚIEI) 

Acum sunteți  în poziția în care puteți  începe să creați CLASE și ACTIVITĂȚI (cred că vă apare la 

început și ecrane de ajutor care vă indică unde să apăsați pt început la creare) 

Veți apăsa butonul + (aflat în colțul din dreaapta sus al ferestrei) și veți putea alege să 

participați la un curs al unui coleg sau să creați d-voastră un curs 

(CLASĂ_LECȚIE_ACTIVITATE)  Alegeti CREATI UN CURS!!!! 

            

            

            

   

 

 

 

 

 



Pasul 4  (CREAREA CLASEI si A LECȚIEI) 

RECOMAND introducerea informațiilor ca în fig de mai jos (pt cazul nostru de 

funcționare- în care fiecare prof va face o clasă si lecții pt disciplina lui) 

 

 

Pasul 5  (PERSONALIZAREA CLASEI) 

După pasul anterior veți obține fereastra de mai jos (AICI PUTEȚI COMUNICA CU ELEVII ca pe chat… ) 

     

 

Nu uitați să 

apăsați apoi 

butonul CREAȚI 



 

OBS. DACĂ doriți să faceți modificări  asupra elementelor deja introduce NUME CLASA, DISCIPLINA,  

PROF etc aveți posibilitatea să APĂSAȚI PE BUTONUL din dreapta sus al ferestrei (cel cu ROTIȚA) –

SETĂRI (settings) și veși obține (RECOMAND să optați la FLUX pe opțiunea  NUMAI PROF POT POSTA 

SI COMENTA … apoi SALVATI – în partea dreaptă sus …..altfel veti avea f multe mesaje din partea 

elevilor… nu neapărat despre curs…) 

 

Pasul 6 (INTRODUCEREA MATERIALELOR) 

În partea superioară a ferestrei voastre aveți 4 SECȚIUNI importante (cele mai 

importante fiind ACTIVITATE LA CURS și PERSOANE) 

 

 

 



Pentru CREAREA UNEI LECȚII veți intra în secțiunea ACTIVITATE LA CURS 

 

Aici TREBUIE să apăsați pe butonul CREAȚI și veți putea face 

1. Un SUBIECT ( veți pune numele lecției voastre) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ați ajuns la fereatra lecției voastre  

 

Pentru a crea materialele associate lecției veți apăsa din nou butonul CREAȚI 

  

 



Acest lucru vă va permite să puteți alege între 

Oricare din ele, nu neapărat toate,  

depinde de ceea ce vă propuneți. 

 

AM ALES UN EXEMPLU de lecție de prezentare a 

acestei platforme, în care voi alege să pun 

1. Un material 

2. O temă cu chestionar 

3. O întrebare 

 

1. Pentru încărcare MATERIAL (alegeți opțiunea MATERIAL) 

OBS: Puneți un TITLU (eventual o descriere- puteti preciza si cerintele pt elevi) apoi în partea 

DREAPTĂ a ferestrei alegeți la SUBIECT –numele lecției la care doriți să puneți acest material si 

apăsați POSTAȚI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adăugați materialul (de pe DRIVE, fișier din calculator, de pe youtube, sau un link…) și obțineți  

 

 

 

 

 

 

 Eu am optat pentru încărcarea acestui material de pe calculator (adică FIȘIER) 



 

2. Pentru concepere TEMĂ (cu CHESTIONAR) – am apăsat pe butonul CREAȚI (din nou) apoi am 

ales TEMĂ (cu CHESTIONAR) pentru că vreau să obțin un feedback în urma parcurgerii 

materialului postat. 

 Din nou am ales un titlu și o descriere DAR NU UITAȚI în partea dreaptă, la SUBIECT să 

alegeți lecția pt care creați chestionarul apoi trebuie să optați pentru una din variantele:  

• BLANK QUIZ (adică creați pe loc chestionarul) sau  

• ADĂUGAȚI un chestionar deja creat  de pe drive. (Eu am ales să-l creez acum (pt d-

voastră – al meu este cu punctaj – dar e opțional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• .Eu am ales să-l creez acum (pt d-voastră – al meu este cu punctaj – dar e opțional

          

          

          

          

          

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dacă DUPĂ încărcare de pe drive a formularului creat acesta apare 

sub prima activitate (îl puteți MUTA MAI SUS) – apăsați pe cele trei 

puncte și alegeți MUTAȚI ÎN SUS)   

 

Astfel veți obține, în final, la secțiunea ACTIVITATE LA CURS 

 

 

 



iar la secțiunea FLUX veți avea acum 

 

MAI RĂMÂNE SĂ INVITAȚI ELEVII SĂ ACCESEZE LECȚIA CREATĂ 

Mergeți la secțiunea PERSOANE și  INVITAȚI STUDENȚI (elevi) la lecția 

d-voastră apăsând butonul 

 

INVITAȚIA PENTRU ELEVI se poate face DOAR după ce elevii au 

conturi activate de tip @sgciar.ro 

 

 



În acel moment TOȚI ELEVII vor primi în emailul creat de școală pt ei 

(pe ltamg.ro) O INVITAȚIE de participare la curs (în engleză JOIN) pe 

care trebuie să apese! 

OBS Se pot adăuga la PROFESORI la aceea CLASĂ (însă nu uitați, în 

cazul nostru, fiecare professor îsi crează CLASA PT DISCIPLINA PE 

CARE O PREDĂ EL…) 

 

PS  

SCUZE 

Am uitat de întâlnirile online LIVE PE VIDEO cu meet 

Trebuie să întrați pe fereastra principal la setări și la secțiunea 

GENERALE – la MEET să apăsați pe activarea linkului pentru meet. Și 

să-l faceți vizibil pentru elevi  apoi trebuie să SALVAȚI (colt dreapta 

sus) 

 

 



 

AM ȚINUT SĂ PREZINT MAI ÎN AMĂNUNT MODUL DE UTILIZARE (pe 

care îl văd posibil la școala noastră! Mult SUCCES tuturor! 

Vă stau la dispoziție pentru lămuriri (pe email sau WhatsApp (privat)- 

vă rog) 

 


