CONECTAREA LA PLATFORMA GSUITE
Pentru a vă conecta la platforma Palatului Copiilor Arad destinată orelor online, fiecare copil trebuie
să primească un cod și o parolă de la profesorii coordonatori. După ce ați primit adresa de mail si parola, veți
intra pe GMail (https://www.google.com/intl/ro/gmail/about/)

DACĂ AVEȚI DEJA UN CONT GMAIL ACTIVAT parcurgeți următorii pași:
1. Dați click pe butonul din colțul din drepta sus , unde scrie adresa de email) și din meniul care se
deschide alegeți opțiunea Adăugați alt cont.

2. Adăugați adresa primită de la profesor, exemplu elev.proba@palatulcopiilorarad.ro și parola formată
din cele 8 caractere. Citiți informațiile și dați click pe butonul Acceptați.

3. În fereastra care se deschide introduceți o nouă parolă. Cu această parolă și cu adresa de email,
copilul se va conecta la toate clasele online la care este invitat.

DACĂ NU AVEȚI UN CONT GMAIL ACTIVAT parcurgeți următorii pași:
P. 1.

Dați clic pe opțiunea Creează un cont din colțul dreapta sus.

P. 2.
Din ferestra care se deschide alegeți Conectați-vă cu un cont existent și dați click pe butonul
albastru Înainte

P. 3.
Adăugați adresa primită de la profesor, exemplu elev.proba@palatulcopiilorarad.ro și parola
formată din cele 8 caractere. Citiți informațiile și dați click pe butonul Acceptați.

P. 4.
În fereastra care se deschide introduceți o nouă parolă. Cu această parolă și cu adresa de
email, copilul se va conecta la toate clasele online la care este invitat.

CONECTAREA LA CLASA VIRTUALĂ
După ce ați introdus noua parolă, vi se deschide fereastra GMail, unde veți primi un mail de la
profesorii de la Palatul Copiilor, care vă invită la cursurile lor.

Deschideți mailul primit de la profesori și dați click pe Join pentru a intra în clasă.

Vi se deschide fereastra cu clasa Google Classrom. Verificați ca adresa de e-mail să fie
@palatulcopiilorarad.ro și dați click pe butonul Continue. Alegeți opțiunea I`m a student, iar la pasul
următor sunteți întrebat dacă vreți să intrați în clasă și dați click pe opțiunea Join.

Veți fi introdus în clasă , iar toate informațiile se găsesc în secțiunea Classwork.

