Tutorial realizare videoconferință Meet prin browser
Necesitatea acestui tutorial a apărut ca urmare a comunicării dificile prin aplicația Meet la orele
online unde elevii ce folosesc tablete cu sistem de operare Android sunt auziți încet/deloc.
S-a observat că o conectare a unei tablete la meet.google.com (făcută prin browser = navigatorul
internet Google Chrome) și nu prin aplicația propriu-zisă Meet instalată pe tabletă, permite o
conexiune cu un nivel al sonorului net superior. Una din condițiile realizării unei astfel de sesiuni
Meet prin browser este ca browserul să aibă activată opțiunea „Versiune site desktop”.

Etapele realizării conexiunii pe tabletă:
1) Se pornește aplicația Google Chrome, se introduce în bara de adrese: „google.ro”

2) Se apasă butonul din dreapta sus: „Conectați-vă”, apoi se introduce adresa de e-mail a
elevului de tipul prenume.nume@domeniulscolii.ro și parola.
3) Dacă se deschide o fereastră în partea de jos a ecranului în care suntem întrebați dacă vrem
să salvăm parola putem apăsa butonul „Salvează” (pentru o conectare mai facilă la
următoarea sesiune)
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4) Se apasă pe cele 3 puncte verticale din colțul din dreapta sus al ecranului (meniul setări al
browser-ului) și se bifează căsuța „Versiune site desktop”. La o nouă apăsare pe cele 3
puncte putem verifica prezența bifei.
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5) Se introduce în bara de adrese: „classroom.google.com”

6) Se apasă pe cursul dorit, în cazul exemplului nostru Franceza

7) Se apasă lung pe link-ul Meet
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8) Se apasă pe „Copiază adresa linkului”
9) Se deschide în browser altă fereastră cu tasta „+” din partea de sus a ecranului și se apasă
pe cele 3 puncte verticale din partea dreapta sus a ecranului și se bifează DIN NOU
opțiunea „Versiune site desktop”. La o nouă apăsare pe cele 3 puncte putem verifica
prezența bifei.
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10) Se trece adresa copiată anterior din classroom.google.com în bara de adrese (cea de sus),
astfel:
-

se apasă scurt bara de adrese:
se apasă scurt pe adresa care a apărut.
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11) Se permite pentru meet.google.com utilizarea camerei foto și a microfonului.

12) Se apasă butonul „Participă acum”.
Observații:
1) Este esențial ca în tot procesul descris mai sus să nu se deschidă aplicațiile Meet și
Classroom de pe tabletă și comunicarea să se facă exclusiv prin browser la adresele:
meet.google.com, respectiv classroom.google.com.
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