ANUNȚ FOARTE IMPORTANT!
Având în vedere faptul că aplicația ADMA (de sincronizare cu datele din SIIR și de
validare a conturilor de acces) nu mai funcționează la nivel național, au fost create alte conturi
atât pentru elevi cât și pentru profesori.
Noile conturi pentru elevi sunt de forma: clasa.nume.prenume@stefanodoblejacraiova.ro,
totul fiind cu litere mici, fără diacritice, fără spații și fără liniuțe.
De exemplu, dacă ești elev în clasa a X-a B și te numești POPESCU I. ANA-MARIA
ȘTEFANIA, contul creat pentru tine este:
10a.popescu.anamariastefania@stefanodoblejacraiova.ro.
Alt exemplu: dacă ești elev în clasa a XIII-a I seral și te numești RADU-MIC A. IONUȚANDREI, contul creat pentru tine este: 13i.radumic.ionutandrei@stefanodoblejacraiova.ro .
Profesorii diriginți vor primi tabele conținând contul fiecărui elev și vă vor comunica
parola implicită, pe care o veți schimba OBLIGATORIU la prima logare. NU MAI ESTE
NEVOIE DE CODURILE DE ACTIVARE.
Noile conturi pentru profesori sunt de forma:
prof.nume.prenume@stefanodoblejacraiova.ro . Domnilor profesori li se va comunica
parola implicită, în mod individual, de către informaticianul unității.
Atât profesorii, cât și elevii sunt rugați să se logheze la noile conturi astfel:
Accesați https://accounts.google.com

Alegeți Use another account, în cazul în care aveți deja salvate alte conturi.

Introduceți noul cont, dați Next, introduceți parola implicită.
Odată conectați, accesați Personal Info și faceți click pe săgeata din dreptul parolei,
pentru a o schimba. Va trebui să mai introduceți o dată parola implicită și apoi veți introduce de
două ori parola aleasă de dumneavoastră.

Notați într-un fișier text: noul cont de acces și noua parolă. Păstrați fișierul în
condiții de siguranță!
Elevii au fost deja arondați la grupuri, pe clase. Profesorii au un grup separat, cu acces
restricționat.
Cadrele didactice sunt rugate să se alăture grupurilor claselor din încadrare, astfel:
Faceți click pe Google apps, în colțul din dreapta-sus

Alegeți Groups

Alegeți Browse all

Alegeți prima clasă din încadrare:

Faceți click pe Join group

Va fi afișată următoarea fereastră:

Nu schimbați nimic și apăsați Join this group

Puteți vedea elevii clasei, apăsând Members, în colțul din dreapta-sus:

Reluați procedura până adăugați toate clasele din încadrarea dumneavoastră.

