
Przewodnik po Chromebookach dla opiekunów
Wszystko, co warto wiedzieć o Chromebookach w szkole Twojego dziecka

Dziecko używa w szkole Chromebooka, a Ty masz kilka pytań. Chromebook może być inny 
od komputera, którego używasz w domu, dlatego chcemy Ci objaśnić, czym jest 
Chromebook, i jak jest wykorzystywany w szkole.

Dlaczego Twoja szkoła wybrała 
Chromebooki?
Nauczyciele mogą tworzyć projekty i dodawać 
do nich wszelkie niezbędne dla uczniów 
dokumenty. Po pojawieniu się nowego projektu 
uczniowie otrzymują e-maila z powiadomieniem. 
Kiedy zrealizują zadanie, oddają je przy pomocy 
Classroom. Z kolei Classroom wysyła do uczniów 
powiadomienia, gdy dostaną ocenę. Uczniowie 
mogą sprawdzać wszelkie oceny i otrzymywać 
informacje zwrotne.

Czym właściwie jest Chromebook?
Jest to laptop z systemem operacyjnym Google Chrome. 
System operacyjny Chrome został opracowany pod kątem 
pracy w chmurze, co oznacza, że prawie wszystko – pliki, 
aplikacje, a nawet pulpit użytkownika – jest przechowywane 
online (a nie na laptopie). Niezależnie skąd ktoś się zaloguje, 
wszystko będzie wyglądało tak samo. Dzięki temu nigdy nie 
zgubisz swoich plików ani nie utracisz rozpoczętej pracy 
(wszystko znajdziesz w chmurze). Brak Wi-Fi? Chromebooki 
przechowują też lokalnie kopie plików i umożliwiają pracę offline.

Co Twoje dziecko robi na 
Chromebooku?
To zależy od szkoły, ale w zasadzie odpowiedź 
mogłaby brzmieć: „właściwie wszystko”. 
Popularne narzędzia, takie jak Prezentacje, 
Dokumenty i Arkusze Google ułatwiają pracę 
w klasie. Dostępne są też aplikacje do nauki 
różnych umiejętności, takich jak nagrywanie 
filmów, tworzenie podcastów 
i programowanie. Być może Twoje dziecko 
wspominało też o Google Classroom. Jest to 
narzędzie używane przez część nauczycieli do 
przygotowania materiałów na lekcje oraz 
przypisywania zadań domowych i projektów.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, z jakiego typu 
narzędzi edukacyjnych nauczyciele 
korzystają na Chromebookach, zajrzyj do 
Chromebook App Hub na stronie 
g.co/chromebookapphub

Aby kontynuować naukę szkolną 
w domu, uczniowie mogą użyć 
swoich kont edukacyjnych

https://support.google.com/chromebook/answer/3214688?hl=en


● Czy masz w szkole własnego Chromebooka, czy dzielisz go z innymi 
uczniami?

● Co najbardziej lubisz robić na Chromebooku?

● Jakie zasady dotyczące korzystania z Chromebooków obowiązują 
w Twojej szkole?

● Kiedy korzystasz ze swojego Chromebooka w szkole?

● Jak zmienił się Twój dzień w szkole, odkąd korzystasz z Chromebooka?

● Co najbardziej niesamowitego możesz zrobić lub stworzyć przy pomocy 
Chromebooka?

Popularne narzędzia edukacyjne dostępne na Chromebookach obejmują:

Materiały z internetu

Dostęp do różnorodnych stron 
edukacyjnych z bogatą zawartością: od 
materiałów na lekcje matematyki, 
przez audiobooki i wirtualne zwiedzanie 
muzeów, po kamery internetowe do 
obserwacji dzikich zwierząt.

Edytowanie filmów

Tworzenie, oglądanie i edytowanie 
filmów, które dziecko może następnie 
udostępniać swojej klasie, rodzinie 
i przyjaciołom.

Chcesz uzyskać więcej informacji?
Możesz zadać dziecku te pytania:

Aby dowiedzieć się więcej o Chromebookach, 
zapoznaj się z informacjami na stronie 

edu.google.com/products/chromebooks
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Programowanie

Nauka programowania w różnych 
językach, od Scratcha do Pythona.

Rysowanie

Szkicowanie, kolorowanie i tworzenie 
ilustracji. Tworzenie i nagrywanie muzyki.

https://edu.google.com/products/chromebooks/?modal_active=none

