
GHID ACTIVARE LICENȚE GSuite&Office 365  

 

UUTTIILLIIZZEEAAZZĂĂ  OO  PPLLAATTFFOORRMMĂĂ  EEDDUUCCAAȚȚIIOONNAALLĂĂ  ÎÎNN  ȘȘCCOOAALLAA  TTAA!!  
 

 

În contextul actual, soluția propusă pentru continuarea activităților didactice este 

desfășurarea acestora în mediul on-line. Acest soluție poate fi pusă în practică cu ajutorul unei 

platforme educaționale.  

Câteva recomandări pentru alegerea unei astfel de platforme din oferta existentă la ora 

actuală: 

- identificarea unei platforme care și înainte de declararea stării de urgență să fi fost 

gratuită (altfel există posibilitatea ca după încetarea perioadei respective să fie 

percepute taxe pentru utilizarea acesteia); 

- să asigure o bună securitate a datelor personale atât a cadrelor didactice cât și a 

elevilor; 

- să ofere o paletă diversificată de aplicații care să poată fi aplicată în activitatea 

educațională desfășurată online;  

- să ofere posibilitatea generării unor rapoarte privind activitatea pe platformă; 

 

În continuare vă prezentăm o soluție gratuită pentru desfășurarea activităților didactice 

online: 

Clasa Viitorului înseamnă acces la cele două aplicații  

– G Suite for Education & Office365 – 

  

G Suite for Education & Office365 A1 oferă posibilitatea fiecărui elev și profesor să 

acceseze o formă modernă și atractivă de învățământ. 

Pentru a activa aceste licențe gratuite este necesar ca școala dumneavoastră să aibă un 

domeniu de internet ( a nu se confunda cu site) al cărui proprietar să fie școala. 

Etapele activării acestor licențe sunt: 

1. Activați licențele GSuite și Office 365 A1 ; 

2. Instalați aplicația ADMA SIIIR – Modul Basic din consola de administrare Google, 

sincronizați datele folosind un cont de utilizator SIIIR, printați și distribuiți codurile de 

activare pentru conturile G Suite for Education (profesori, elevi). 

 

Pentru a ajuta unitățile școlare să activeze aceste licențe gratuite vă punem la 

dispoziție ghidul care vă îndrumă de la etapa de activare a licenței Google pentru educație 

până la distribuirea codurilor de activare pentru utilizatorii G Suite for Education, cu ajutorul 

aplicației ADMA pentru învățământul preuniversitar 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1X6ZxbUKhlrHsxlV8fokdrqIe7-x8eyxs8C9G2BDWkpQ/preview
https://www.g4e.xyz/
https://gsuite.google.com/marketplace/app/adma/301153175373?pann=cwsdp&hl=ro

