
                                

 

 

 

Oggetto: Activarea G Suite și activarea contului studentului. 

Dragi părinți,  

învățămîntului la distanță, oferim tuturor elevilor și personalului didactic și nedidactic un pachet de servicii 

educaționale (Google Suite for Education, fără spam și publicitate) necesar pentru extinderea ofertei de 

formare și dezvoltarea competențelor cheie europene, sub îndrumarea atentă a profesorilor. 

Prin urmare, în anul școlar 2019/2020, Institutul a lansa platforma Google Suite for Education pentru tot 

personalul și elevii care vor avea un cont creat come în modelul prenumele.numele@primoicpadova.edu.it. 

Prima dată când se accesează situl parola este aceeași pentru toată lumea; sistemul vă va solicita să acceptați 

condițiile de utilizare și să schimbați parola cu una aleasă de voi. Parola este personală și trebuie păstrată cu 

atenție, în cazul în care este pierdută sau uitată, va fi necesar să contactați segreteria școlii. 

Mai jos, procedura de accesare a profilului de utilizator. 

● Accesați Google, procedura funcționează cu toate browserele, dar este recomandat să utilizați Google 

Chrome. 

● Căutați link-ul CONECTARE (în dreapta sus: butonul albastru): nu trebuie să vă înregistrați, deoarece 

înregistrarea a fost făcută de școală. 

● Introduceți datele de autentificare personale (e-mail în ecranul „Conectare”, come in imaginea laterală, 

faceți clic pe Următorul, parola așa cum este indicat mai sus) și apăsați butonul „Conectare”. Urmați 

instrucțiunile pentru a schimba parola și pentru a accepta contractul Google. 
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În acel moment, veți intra în profilul personal: vor apărea în partea 

dreaptă sus inițialul numelui de utilizator (o ștampilă cu inițialele 

propriului nume) și articolele „Gmail” și „Imagini”. 

 

● Apăsați butonul „Gmail” pentru a intra în contul dvs. de e-mail 

și după ce ați intrat pe e-mail-ul școlii gmail, vor fi afișate în 

partea dreaptă sus sigla instituției și inițialul dvs. confirmând că 

vă aflați în G Suite a domeniului. Alături de logo va exista o 

mică tablă de șah, făcând clic pe ea vor apărea afișate 

pictogramele serviciilor disponibile. 

● Făcând clic pe pictograma Classroom, elevul va putea accesa la 

clasa lui. 

● Elevul va fi invitat la cursurile CLASSROOM de către profesorul materiei printr-un link de invitație la 

noua sa e-mail  școlară  (prenumele.numele@primoicpadova.edu.it). Vă rugăm să vă verificați căsuța 

poștală. Pentru cei care se conectează de pe un dispozitiv mobil (smartphone sau tabletă) va fi necesar 

să descărcați aplicațiile G Suite și să introduceți fiecare cu contul Institutului 

(prenumele.numele@primoicpadova.edu.it) și parola temporară. Vi se va cere apoi să introduceți una 

nouă și personală. 

● Aplicații utile de descărcat dacă elevul folosește dispozitivul mobil: 

Gmail, Classroom, Hangout Meet, Drive, Documenti și Presentazioni. Orice altre aplicații de identificare 

pentru Classroom vor fi solicitate de către fiecare profesor in parte. 
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Cu datele tale de acreditare personală, vei deschide fiecare aplicație de care ai nevoie. 

NU UITA: 

Drive-ul îți permite să vizualizezi diferite documente, dar pentru a le modifica, trebuie să deschidezi aplicațiile 

individuale. Este specificat că tot ceea ce va fi încărcat în Google Suite este proprietatea intelectuală a 

cadrelor didactice, de aceea divulgarea este interzisă, cu excepția cazului în care ești autorizat de către 

aceștea. 

Pe dispozitivele mobile este necesar să operați cu aplicațiile individuale, dar trebuie avut grijă ca contul 

utilizat să fie cel al utilizatorului G Suite (al elevului) și nu cel personal. Acest lucru este necesar pentru a 

evita încărcarea neintenționată a documentelor de utilizator sau fotografii personale într-un mediu de lucru 

școlar. De asemenea, este interzisă utilizarea contului Institutului în alte scopuri (comunicări prin e-mail, 

logări pe alte site-uri etc.) și modificarea documentelor care nu vă aparțin, cu excepția cazului de producție 

colaborativă întotdeauna cu acordul profesorilor și a colegilor de clasă. 

Echipa digitală, în calitate de administrator al Google Suite, va putea monitoriza orice acțiune întreprinsă de 

utilizatorii individuali ai sistemului, prin urmare, utilizarea incorectă a serviciului prin urmare, invităm 

utilizarea numai în scopuri școlare. 

Profesorii echipelor/consiliul clasei, împreună cu Referenții Complexului, membrii echipei de Animație 

digitală și Animatorul Digital vor avea sarcina de a monitoriza utilizarea corectă a G Suite, pe baza unor 

observări și a valutării  certificatelor  abilităților digitale dobândite. 

Pentru probleme cu parola sau accesul la G Suite contactați segreteria școlii. 

Pentru explicații educaționale, scrieți-le profesorilor: prenumele.numele@primoicpadova.edu.it (de 

exemplu: Maria Rossi rossi.maria@primoicpadova.edu.it)  

Cu sinceritate. 
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