
Office 365 – Instrucțiuni de conectare pentru elev – Accesare internet și aplicație 

1. Instrucțiuni pentru accesarea Microsoft Teams prin Internet 

Accesează https://digitallearningteam.org/  

Selectează Learners (Cursanţi)- Office 365 Login (Conectare Office 365) 

 

Se va deschide următoarea fereastră: 

 

În caseta username (nume utilizator), introdu codul unic de elev, format din 9 cifre, din fișa de informare 

privind parola (adresa ta de e-mail este acest număr urmat de @ea.edin.sch.uk sau așa cum este tipărit pe 

fișă). 

În caseta password (parola), introdu codul furnizat în fișa de informare privind parola – acesta este o 

combinație de litere (minuscule și majuscule) și numere. 

Dă click pe sign in (înregistrare) – ar trebui să vezi următoarea pagină (un mesaj de bun-venit poate apărea 

la prima conectare) 

 

https://digitallearningteam.org/


E-mail-ul și Teams vor fi utilizate pentru comunicarea cu elevii în grupurile de clasă. Dacă întâmpini 

dificultăți la conectare te rugăm să contactezi școala pentru a obține asistență.  

2. Instrucțiuni pentru accesarea Microsoft Teams prin intermediul aplicației 

 

Selectează pictograma App Store (sau Google Play pentru Android) de pe 
smartphone sau tabletă. 

 

Caută Microsoft teams. 

 

Dă click pe download (descărcare) aplicație Microsoft Teams. 

 

Deschide aplicația Microsoft Teams descărcată. 

 

Găsește pictograma Microsoft Teams pe smartphone și dă click pe ea. 

 

Ți se va cere să introduci adresa e-mail de conectare.  
 

 

Aceasta este numărul de 9 cifre urmat de @ea.edin.sch.uk 
De exemplu: 123456789@ea.edin.sch.uk 

 

Dacă utilizezi pentru prima dată Teams, este posibil să vezi ecranul de conectare 
Learning and Teaching. Introdu codul de 9 cifre în caseta username (nume 
utilizator) și parola ta unică. 

 

Te sfătuim să dai click pe „don’t allow” (nu accept) informări. 

 

Te sfătuim să dai click pe „don’t allow” (nu accept) accesarea microfonului. 

 

Dacă utilizezi pentru prima dată Teams, vei vedea câteva informații de bun venit. 
După aceea vei vedea Team-ul pe care l-ai accesat. 

 

Dă click pe careul echipei clasei tale și alătură-te acesteia! 

 

mailto:123456789@ea.edin.sch.uk


Dacă întâmpini dificultăți la conectare te rugăm să contactezi școala pentru a obține asistență. 

 


