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Un hub temporar de informații și unelte 
menite să ajute profesorii pe perioada 
crizei cauzate de Coronavirus.



Predarea de acasă va necesita în mod clar o abordare 
diferită față de predarea în școală. Am creat un hub 
temporar de informații și unelte care să ajute cadrele 
didactice pe durata crizei cauzate de Coronavirus.

Pentru a testa oricare dintre sugestii, conectați-vă cu contul 
dvs. G Suite for Education. Dacă nu aveți deja un cont, puteți 
crea unul aici.  

Și verificați-l frecvent, vom adăuga mai multe informații pe 
măsură ce îmbunătățim acest instrument și primim feedback 
de la dvs.

Predarea de acasă

Teaching from home

https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none


Organizarea
1. Spațiul dvs. de lucru de acasă
2. Creați un „Curs” și invitați elevii 
3. Stabiliți un apel video (adică „Întâlnire”)
4. Reduceți lățimea de bandă. Împărţiţi sarcinile

Pregătirea predării
1. Pregătiți o prezentare pentru elevi
2. Creați un test online
3. Stabiliți o temă de rezolvat în „Classroom”

Predarea
1. Intrați în apelul video
2. Prezențați ecranul dvs.
3. Verificați dacă participanții au înțeles

Colaborarea
1. Folosirea aplicaţiei „Jamboard”
2. Întrebări și răspunsuri (Q&A) în Prezentări
3. Lucrul împreună

Acces pentru toți
1. Adăugarea de legende într-un apel video
2. Tastare vocală în Documente

Sprijin pentru elevi
1. Utilizarea aplicației „Classroom” pentru 
comunicare
2. Programarea timpului de discuție 1:1 cu elevii dvs.
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1. Spațiul dvs. de lucru de acasă
2. Creați un „Curs” și invitați elevii
3. Stabiliți un apel video (adică „Întâlnire”)
4. Reduceți lățimea de bandă. Împărțiți 

sarcinile

Organizarea

Setting up



Spațiul dvs. de lucru 
de acasă

1. Găsiți un loc cu semnal WiFi puternic

2. Asigurați-vă că aveți suficientă lumină 
naturală

3. Găsiți un loc liber și ordonat pe care să îl 
folosiți drept fundal pentru prezentarea pe 
webcam

Luați în considerare spațiul de lucru al 
elevilor dvs. Nu toate locuințele au 
același acces la tehnologie.

Your workspace at home



Creați o „Clasă” și 
invitați elevii

1. Accesați classroom.google.com și apăsați 
butonul + pentru a adăuga o clasă
Mai multe informații

2. În secțiunea People, invitați elevii din clasa 
dvs. 
Mai multe informații

3. Decideți dacă doriți ca elevii să poată adăuga 
comentarii în secțiunea Stream
Mai multe informații

Create a ‘Class’ and invite students

http://classroom.google.com
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020273
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020282?hl=en&ref_topic=9049977
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6099424?hl=en&ref_topic=9049977


Stabiliți un apel video 
(adică „Meet”)

1. Accesați meet.google.com și inițiați o nouă 
întâlnire

2. Copiați URL-ul din bara de adresă

3. În Classroom, apăsați pe Create, adăugați un 
„Material” și lipiți linkul astfel încât elevii să se 
poată alătura apelului atunci când aveți o 
lecție de predat
Mai multe informații

Elevii care nu au acces la 
calculator de acasă pot să 
participe la lecție prin aplicația 
Meet.

Set up a video call (aka ‘Reuniune’)

http://meet.google.com
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9123621


Reduceți lățimea de 
bandă. Împărțiți 
sarcinile. 

1. Limitarea lățimii de bandă este utilă. 
Administratorul dvs. IT poate face acest lucru 
rapid in consola Google Admin

2. Încercați în schimb un Livestream. Pentru a face 
lucrurile mai amuzante, utilizați Slides Q&A. Sau 
înregistrați o lecție în avans și trimiteți-o ulterior 
elevilor.

3. Opriţi camera foto şi afişaţi profilul dvs.!

Reduce bandwidth

Verificați cu administratorul IT dacă fiecare elev 
are propriul cont G Suite. Nu ar trebui să existe 
conturi partajate.

https://support.google.com/a/answer/1279090?hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9308630?visit_id=637194739713570017-1285924519&rd=1
https://support.google.com/docs/answer/6386827?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en


1. Pregătiți o prezentare pentru elevi
2. Creați un test online
3. Stabiliți o temă de rezolvat în „Classroom”

Pregătirea predării

Prepare to teach



Pregătiți o prezentare 
pentru elevi

1. Click aici pentru a crea o nouă prezentare în 
Prezentări Google
Mai multe informații

2. Stabiliți pauze adecvate pentru discuții și 
întrebări

3. Utilizați meniul Inserare pentru a adăuga 
materiale video și imagini dacă este cazul

Prepare a presentation for students

http://slides.new
https://support.google.com/docs/answer/2763168


Creați un test online

1. Mergeți la forms.google.com și creați un 
formular sau utilizați un șablon
Mai multe informații

2. Transformați formularul într-un chestionar 
(quiz), selectați răspunsurile corecte și 
stabiliți punctajul
Mai multe informații

3. Previzualizați formularul și finalizați-l

4. Familiarizați-vă cu pagina cu răspunsuri

Create an online test

http://forms.google.com
https://support.google.com/docs/answer/6281888
https://support.google.com/docs/answer/7032287


Stabiliți o temă în 
„Classroom”

1. Mergeți la secțiunea „Classwork” din „Clasa” dvs.

2. Creați o temă (assignment) și completați detaliile pe 
care le cereți

3. Adăugați fișiere de orice fel (ex. fișe de lucru, 
prezentări) pe care doriți să le acceseze elevii și 
decideți  dacă doriți să aibă acces în vizualizare sau 
realizați o copie pentru fiecare elev
Mai multe informații

4. [Opțional] Stabiliți o dată și oră de predare a temei, 
care va apărea în secțiunea Calendar Google a 

elevilor dvs.

Set an assignment in ‘Clasa’

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020265


1. Intrați în apelul video
2. Prezentați ecranul dvs.
3. Verificați dacă participanții au înțeles

Predarea

Teach



Intrați în apelul video

1. Utilizați ID-ul întâlnirii pentru a vă înscrie la 
sesiunea Google Meet (sau apăsați pe linkul 
din materialele din Classroom) 
Mai multe informații

2. Puteți previzualiza imaginea și opri camera 
sau sunetul înainte de a intra în apel

3. Dacă doriți să înregistrați lecția alegeți din 
meniul mai multe opțiuni
Mai multe informații

Camera dvs. utilizează o cantitate mare 
de date. Aveți în vedere să cereți elevilor 
să oprească propriile camere pentru o 
derulare fără întreruperi a lecției.

Join the video call

https://support.google.com/meet/answer/9303069
https://support.google.com/meet/answer/9308681


Prezentați ecranul 
dvs.

1. Mergeți la secțiunea „Prezintă acum” din Meet pentru a 
afișa ecranul dvs. (de ex. materialele din Google Slides)
Mai multe informații

2. Selectați ecranul sau fila pe care doriți să îl/o prezentați

3. Ar putea fi util să intrați pe Google Meet de pe un alt 
dispozitiv (de ex., telefon sau tabletă) pentru a-i putea 
vedea pe elevi și a discuta în timp ce faceți prezentarea

4. Utilizați pointerul în modul prezentare pentru a evidenția 
porțiunile dorite de pe slide

Present your screen

https://support.google.com/meet/answer/9308856


Verificați dacă 
participanții au înțeles

1. Țineți minte să includeți timp necesar pentru 
a verifica elevii, precum și pauze pentru 
întrebări

2. Utilizați funcția chat din Meet pentru a 
permite elevilor să adreseze întrebări fără a 
întrerupe fluxul prezentării

3. Utilizați Formulare Google pentru a verifica 
rapid și ușor nivelul de înțelegere al elevilor

Check understanding



1. Folosirea aplicației „Jamboard”
2. Întrebări și răspunsuri (Q&A”) în Prezentări
3. Lucrul împreună

Colaborarea

Collaborate



Folosirea aplicației 
„Jamboard”

Jamboard este o tablă online care vă permite să 
colaborați în timp real.

1. Creați un Jamboard nou accesând 
jamboard.google.com 
Mai multe informații

2. Adăugați conținut, cum ar fi imagini sau 
documente 
Mai multe informații

3. Partajați tabla (Jam) cu elevii dvs. prin intermediul 
Google Classroom
Mai multe informații

Using ‘Jamboard’

http://jamboard.google.com
https://support.google.com/jamboard/answer/7384353
https://support.google.com/jamboard/answer/7389322
https://support.google.com/jamboard/answer/9426431


Întrebări și răspunsuri 
(Q&A) în Prezentări

1. Elevii pot adresa întrebări pe parcursul 
prezentării utilizând secțiunea Q&A în 
Prezentări

Mai multe informații

2. Ei pot vedea alte întrebări și le pot vota pe 
cele care le plac

3. Puteți afișa întrebările din secțiunea unelte 
pentru participanți

Q&A in Slides

https://support.google.com/docs/answer/6386827


Lucrul împreună
Toți editorii din Google Drive (Documente, Foi de calcul, Prezentări 
etc.) au încorporată funcția de colaborare în timp real pentru până la 
100 de utilizatori simultan.

1. Elevi pot crea fișiere și le pot partaja cu colegii și cu profesorii 
– foarte util pentru activitatea de grup
Mai multe informații

2. Utilizați istoricul versiunii pentru a identifica rapid contribuțiile 
individuale 
Mai multe informații

3. Adăugați comentarii pentru a oferi feedback reciproc imediat 
și sfaturi de la distanță
Mai multe informații

Work together

https://support.google.com/drive/answer/2375091
https://support.google.com/docs/answer/190843
https://support.google.com/docs/answer/65129?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en


1. Adăugarea legendelor într-un apel video
2. Tastare vocală în Documente

Acces pentru toți

Access for all



Adăugarea legendelor 
într-un apel video

Utilizatorii individuali din Google Meet pot porni 
opțiunea legende care afișează textul conversației.
Mai multe informații

Adding captions in a video call

https://support.google.com/meet/answer/9300310


Tastare vocală în 
Documente

1. Mergeți la Unelte (Tools) > Tastare vocală  
(Voice typing) pentru a activa tastarea vocală 
într-un Document Google

2. Puteți indica verbal semnele de punctuație, 
cum ar fi virgula sau un nou alineat
Mai multe informații

Voice typing in Docs

https://support.google.com/docs/answer/4492226


1. Utilizarea aplicației „Classroom” pentru 
comunicare

2. Programarea timpului de discuție 1:1 cu 
elevii dvs.

Sprijin pentru elevi

Student support



Utilizarea aplicației 
„Classroom” pentru 
comunicare

1. Decideți dacă elevii pot posta și comenta în 
secțiunea Stream
Mai multe informații

2. Postați actualizări regulate și sondaje pentru a 
menține conversațiile active și în afara orelor 
de lecție

3. [Opțional] Personalizați alertele prin e-mail 
dacă primiți prea multe notificări
Mai multe informații

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6099424?hl=en&ref_topic=9049977
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6141557


Programarea timpului 
de discuție 1:1 cu elevii 
dvs.

1. Mergeți la Google Calendar și apăsați + pentru a crea 
și a alege „Intervale de programare discuție” 
(Appointment slots)

2. Selectați orele pe care doriți să le puneți la dispoziție 
pentru rezervarea discuțiilor, precum și durata fiecărei 
discuții și apăsați 'Save‘ (Salvare). Puteți adăuga 
intervale multiple și seta intervale repetitive
Mai multe informații

3. Apăsați pe un interval și alegeți „Mergi la pagina de 
programare pentru acest calendar”. Copiați linkul și 
distribuiți-l către elevii dvs. prin Google Classroom sau 
prin e-mail

Set up 1:1 time with your students

https://calendar.google.com
https://support.google.com/calendar/answer/190998


Va urma...

Informațiile conținute în această prezentare nu sunt complete. Pe 
măsură ce primim feedback de la cadrele didactice și de la parteneri 
vom continua să prezentăm, să creăm și să descoperim instrumente 
noi, pentru a încerca să ajutăm la depăşirea cât mai ușor a acestei 
situații.
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To be continued ...


