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Google Contacts 

Adăugarea unui grup de 
persoane 



1. Accesați: https://gmail.com 

Adăugarea unui grup de 

persoane 

2. Autentificați-vă cu adresa dvs de e-mail 

3. Click pe aplicația  

4. Click Crează o etichetă nouă 

5. Dați-i un nume 

6. Creează o intrare în agendă 

6. Faceți click pe opțiunea Creează mai multe 

intrări în agendă 

7. Introduceți e-mail-urile persoanelor din grup 

8. Click pe butonul Creează 

https://meet.google.com/


Google Meet 

Care sunt funcțiile Google 

Meet 
01 

03 

02 

04 

Cum se inițiază o sesiune 

instantanee 

Cum se inițiază o sesiune 

programată 

Caracteristici utile 



Care sunt funcțiile Google Meet? 01 



Google Meet 

Întâlniri limitate până la 1 oră 

după 30 septembrie 2020 

până la 100 de participanti 

pentru utilizatorii persoane fizice 

Întâlniri nelimitate 

până la 30 septembrie 2020 

Google Meet este un instrument de videoconferință care 

face parte din Suita Google și poate fi accesat la 

adresa: https://meet.google.com/. 



Funcții 

Inițierea sesiunilor 

programate 

Inițierea 

sesiunilor 

instantanee 



Cum se inițiază o sesiune instantanee? 
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1. Accesați: https://meet.google.com 

Inițierea sesiunii instantanee 

2. Autentificați-vă cu adresa dvs de e-mail 

3. Click pe opțiunea Întâlnire nouă  apoi  Începe o 

întâlnire instantanee 

4. Definiți instrumentele pe care doriți să le utilizați 

în timpul întâlnirii: microfonul și/sau camera video 

5. Faceți click pe opțiunea Participă acum 

6. Copiem link-ul de participare și îl transmitem 

elevilor 

https://meet.google.com/


Cum se inițiază o sesiune programată? 
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1. Accesați: https://meet.google.com 

Inițierea sesiunii programate 

2. Autentificați-vă cu adresa dvs de e-mail 

3. Faceți click pe opțiunea Întâlnire nouă 

4. Selectați opțiunea Programează în Google 

Calendar 

https://meet.google.com/


a. Adăugați titlul evenimentului 

Inițierea sesiunii programate 

b. Setați data, ora începutului, ora finalizării 

evenimentului 

c. Setați detaliile evenimentului 



d. Adăugați invitați 

Inițierea sesiunii programate 

e. Setați opțiunile de permisiune pentru invitați 

f. Salvați 



Caracteristici utile: 
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Caracteristici utile 

Puteți adăuga oricând persoane noi și 

puteți discuta cu acestea pe chat  

Puteți partaja tot ecranul sau o 

anumită fereastră 

Puteți înregistra evenimentul 

pe Google Drive 

Puteți părăsi evenimentul în 

orice moment 

Puteți activa subtitrări 



Caracteristici utile 

Puteți seta durata lecției – Google Meet 

Clock Timer 

Puteți vizualiza și salva 

prezența copiilor la lecție – 

Attendance Google Meet 

Puteți vedea pe o singură 

pagină prezența live pînă la 

250 persoane – Google Meet 

Greed View 

Puteți închide Microfoanele 

participanților – Mute All on 

Meet  

Puteți permite conectarea la 

sesiune automat – Meet auto 

admit 


