
 

 

 

Cont de Profesor 
Creați-vă contul de profesor, faceți cursuri, 
și adăugați studenți 
 
Crearea contului dvs. de profesor 
Accesați acest link pentru a începe: https://scratch.mit.edu/educators/register 
 
Vi se va solicita să creați un nume de utilizator și o parolă. 
 
Asigurați-vă că numele dvs. de utilizator nu conține numele dvs. sau informații personale, cum ar fi 
școala, locația sau adresa de e-mail. 
 
În cadrul comunității Scratch, toți utilizatorii sunt rugați să se abțină de la partajarea informațiilor 
personale prin numele lor de utilizator. Este important ca atât dvs., cât și elevii dvs. să urmați 
aceste instrucțiuni. Conturile care nu respectă aceste reguli vor fi șterse. 
 
  

Crearea contului dvs. de profesor 

 
  

Sfaturi pentru crearea numelui de utilizator 
 

● Incorporați numele subiectului pe care îl predați 
- ex: ProfesorulCiudatDeArtă 

   
● Folosiți un instrument sau un termen din 

subiectul pe care îl predați 
- ex: RociMetamorfice 

 
● Adăugați o dată importantă, pentru a crea un 

nume de utilizator unic 
- ex: Bibliofil1440 

● Fă-l memorabil cu un joc de cuvinte sau o 
aliterare! 

- ex: ProfesorTyrano 

https://scratch.mit.edu/educators/register


   
Asigurați-vă că notați numele de utilizator și parola. 

 

● Faceți clic pe fiecare pas pentru a finaliza 
înregistrarea.  

 
  

 

● Conectați-vă la adresa de e-mail și confirmați adresa 
de e-mail. 

● Verificați folderul de spam dacă nu vedeți e-mailul. 
● După ce vă confirmați adresa de e-mail, vă vom 

examina contul. 

 

● După examinarea contului dvs., veți primi un e-mail 
de bun venit. Faceți clic pe buton pentru a vă 
confirma adresa de e-mail. 

● Acum vă puteți conecta la contul dvs. de profesor la 
scratch.mit.edu! 

 
Crearea claselor 
Crearea de cursuri vă permite să gestionați grupuri de studenți și să creați studiouri unde elevii dvs. 
își pot adăuga proiectele. 
 

Crearea claselor 

 

● După ce v-ați conectat cu succes la contul dvs. de 
profesor, va exista o bară în partea de sus a ecranului 
cu trei opțiuni. 

● Selectați Clasele mele.  

 

● Pentru a crea o clasă, faceți clic pe butonul + Clasă 
nouă din partea dreaptă sus a paginii. 

● Introduceți numele clasei și descrierea. 
○ Nu includeți nume și locații reale, cum ar fi 

numele școlii sau orașului. 

http://scratch.mit.edu/


 

● După ce ați creat o clasă, puteți adăuga elevi. 
 

● Faceți clic pe fila Studenți pentru a începe să 
adăugați studenți.  

 

 
Adăugarea elevilor 

Există trei moduri de a adăuga elevi la clasa ta. Următoarele trei tabele vă vor ghida prin fiecare 
metodă. Prima metodă vă permite să adăugați un elev individual la o clasă. Metodele 2 și 3 vă 
permit să adăugați mai mulți elevi la o clasă. 
 

Metoda 1: Adăugarea de studenți individuali 

 

 

● Click + Elev Nou pentru a adăuga elevi individual. 
- Vi se va solicita să creați un nume de utilizator 

pentru acest student. 
 

● Asigurați-vă că numele de utilizator pe care le 
creați nu conțin informații de identificare despre 
dvs., elevii dvs. sau școala dvs. 
 
 

● Parola pentru acest nume de utilizator student 
va fi setată automat ca numele dvs. de utilizator 
pentru contul dvs. de profesor. 

● Rugați elevii să se conecteze la conturile lor și să-și 
schimbe parolele. 

 

Sugestie:  Creați o convenție de denumire ca ghid pentru generarea numelor de utilizator. De 
exemplu, este posibil să doriți ca fiecare nume să includă o abreviere pentru numele cursului, 
secțiunea clasei și numărul elevului pe lista dvs. (de exemplu: VisArts-02-17). 
 
Folosiți acest tabel pentru înregistrare pentru a consemna care sunt numele de 
utilizatori asociate elevilor dvoastră. 
 

 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1Ln3AyS9IIYsk-YX1v4dX_9Po-WtaeQ1Ya3f1KTYEb5c/edit?usp=sharing


 

 
 

Metoda 2: Link de înregistrare pentru elevi 
Create a sign-up link which allows students to create their own usernames and passwords 

 

● Dacă faceți clic pe butonul Student Sign-Up Link, 
se va genera un link care le va permite elevilor să se 
alăture cursului pe care tocmai l-ați creat. 

 

● Distribuiți acest link elevilor dvs. 
Când îl accesează, li se va solicita să își creeze 
propriul nume de utilizator și parola. 
 

 

● Utilizați foaia de înscriere pe care am creat-o pentru a 
înregistra numele de utilizator și parolele pe care le-au 
creat elevii dvs. Foaie de înscriere 

 

 
 

Metoda 3: Urcarea unui document CSV 
Creați nume de utilizator și parole pentru toți elevii dvs. simultan folosind o foaie de calcul 

 

● Faceți clic pe butonul CSV Upload din pagina clasei. 

 

● Folosind șablonul furnizat, creați un nume de utilizator 
și o parolă pentru fiecare dintre studenții dvs. 
Coborâți șablonul de aici. 

● Va trebui să descărcați acest document Google 
Sheets ca fișier CSV (Fișier > Download > .csv)  

 

● După ce ați creat nume de utilizator și parole pentru 
fiecare student, faceți clic pe Încărcare CSV, pentru 
a încărca fișierul. 

● Conturile dvs. de elevi vor apărea sub fila Elevi 
pentru clasă. 

 

https://docs.google.com/document/d/16qFfW1NPUxzHbvEuEDhVpOvt_0iukDSoZ-3LJEvtJXg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cOlD3uJ4lGFpj1KRmNfelLmTwXc7R2mrXlnkEnkgoPw/edit?usp=sharing
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