
Instrumente online pentru 
predare şi facilitare

Sesiunea 2 - Google Meet & Mentimetter

Această activitate este realizată cu suportul Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic și 

implementată de către Institutul de Instruire în Dezvoltare ”MilleniuM” și Consiliul Național al Tineretului din Moldova, prin 

intermediul schemei de re-grantare a Forumului Societății Civile (FSCR) și este finantață de către Uniunea Europeană ca parte 

a sprijinului acordat societății civile din regiune.



Ce este Google meet?



Google Meet este un serviciu de 
comunicare video dezvoltat de Google



Cum să folosesc Google meet?



meet.google.com
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- Basic
- GSuite



- Basic             - GSuite
- Până la 100 de participanți
- Până la 60 de minute per 

sesiune 

- Până la 250 de participanți
- Până la 300 de ore per 

sesiune 
- Te poți conecta prin apel 

telefonic
- Poți folosi breakout rooms, 

Q&As, sondaje & ridică 
mâna

Toate versiunile:
- Pot fi folosite pe google chrome
- Pot fi folosite prin aplicație
- Pot face share screen 
- Folosi subtitrările (doar în engleză)
- Modificare de fundal



- Basic



- Basic



- Basic



- GSuite



- GSuite
- Subtitrări (engleză)
- Ridică mâna
- Partajare de ecran



- GSuite



- GSuite

Raised hand - mână 
ridicată, apare în partea 
dreaptă în ordinea în care 
a fost apăsat butonul 



- GSuite



GSuite
1. Rooms - Numărul de 

camere
2. Timer - cât timp să 

dureze repartizarea și 
activitatea

3. Shuffle - participanții să 
fie divizați aleatoriu 

4. Clear - șterge toate 
modificările făcute p

Specifică cât timp 
dorești să aibă loc 
activitatea în camere

Pentru a folosi breakout 
rooms eficient, este 
necesar ca toți 
participanții să fie 
conectați de pe 
laptop/calculator 



Pentru a închide breakout room, apeși pe close rooms

- GSuite



GSuite

1. Start a poll - începe sondajul
2. Limita de opțiuni de răspunsuri este 10
3. Sondajele pot fi pregătite preventiv apăsând save, iar în momentul în 

care dorești să le pornești live, apăsăm pe launch 
4. Pentru a încheia sondajul - end of poll



1. Allow questions - permite întrebări
2. Nu este limită de întrebări
3. Ask a question - adresează o 

întrebare 
4. All questions - toate întrebările
5. Unanswered - care nu au fost 

răspunse
6. Answered - care au fost răspunse
7. Hidden - ascunse
8. Oldest first - primele întrebări care 

au fost adresate să apară primele
9. Newest first - ultimele întrebări care 

au fost adresate să apară apară 
primele



Present now - Partajare de 
ecran

Your entire screen - tot ecranul urmează a fi 
partajat; 
A window - un ecran al unei aplicații deja 
deschise;
A tab - o pagină deja deschisă în google 
chrome.



Present now - Partajare de 
ecran
Your entire screen - tot ecranul urmează a fi 
partajat; 



Present now - Partajare de 
ecran
A window - un ecran al unei aplicații deja 
Deschise;



Present now - Partajare de 
ecran
A tab - o pagină deja deschisă în google 
chrome.

Grid view - pentru a vedea toți 
participanții 
https://chrome.google.com/webstore/
detail/google-meet-grid-
view/kklailfgofogmmdlhgmjgenehkjoi
oip



Adaosuri utile 
Grid view - pentru a vedea toți participanții 
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-
view/kklailfgofogmmdlhgmjgenehkjoioip

Dualless/DUALLESS- SPLIT - pentru a partaja ecranul și a vedea participanții în 
același timp
https://chrome.google.com/webstore/detail/dualless/bgdpkilkheacbboffppjgce
iplijhfpd?hl=en-GB

Meet attendance - pentru a face prezența și a exporta în excel 
https://chrome.google.com/webstore/detail/meet-
attendance/nenibigflkdikhamlnekfppbganmojlg?hl=en

Nod - pentru a primi mai multe interacțiuni din partea participanților
https://chrome.google.com/webstore/detail/nod-reactions-for-
google/oikgofeboedgfkaacpfepbfmgdalabej?hl=en

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/kklailfgofogmmdlhgmjgenehkjoioip
https://chrome.google.com/webstore/detail/dualless/bgdpkilkheacbboffppjgceiplijhfpd?hl=en-GB
https://chrome.google.com/webstore/detail/meet-attendance/nenibigflkdikhamlnekfppbganmojlg?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/nod-reactions-for-google/oikgofeboedgfkaacpfepbfmgdalabej?hl=en




Mentimeter.com
Utilizând www.mentimeter.com creăm instrumente de interacţiune, iar însăşi 

interacţiunea cu participanţii se relizează prin www.menti.com şi codul de 

acces.

http://www.mentimeter.com
http://www.menti.com




Type - Tipuri de întrebări



Type - Tipuri de întrebări



Type - Tipuri de întrebări



Themes
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