
Przewodnik po Classroom dla opiekunów

Jak nauczyciele korzystają z Google Classroom 

Informowanie rodziców i opiekunów

Rodzice i opiekunowie mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie e-maili z podsumowaniem pracy dziecka 
w Classroom, w tym informacji o kolejnych projektach, niewykonanych zadaniach, zajęciach 
i projektach. 
Jeśli chcesz otrzymywać takie e-maile, skontaktuj się ze szkołą, aby dowiedzieć się więcej o e-mailach 
z podsumowaniem pracy dziecka dla rodziców i opiekunów. 

Google Classroom to bezpłatne narzędzie w Google Workspace 
for Education oraz zestaw usług takich jak Gmail, Kalendarz, 
Dokumenty, Dysk i Prezentacje. 

Dzięki Classroom nauczyciele mogą wysyłać i odbierać projekty, 
przekazywać spersonalizowane komentarze i oceny oraz 
przeglądać prace uczniów w jednym miejscu. Google Classroom 
w szkole sprawia, że nauczanie jest skuteczniejsze dzięki 
ułatwianiu obsługi projektów, zwiększaniu wydajności 
współpracy i zachęcaniu do komunikacji.

Przypisywanie zadań
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 
o ocenie przyznanej za projekt. Uczniowie 
mogą sprawdzać wszelkie oceny 
i komentarze.

Tworzenie ogłoszeń
Nauczyciele mogą wysyłać do całej klasy 
ogłoszenia w postaci e-maili. Uczniowie 
widzą też ogłoszenia po zalogowaniu się 
do Classroom w przeglądarce internetowej 
lub aplikacji mobilnej na iOS i Androida.

Udostępniaj wszystkie niezbędne 
materiały do zajęć
W Classroom nauczyciele mogą udostępniać 
zasoby dydaktyczne, lektury, filmy, linki 
i materiały pomocnicze. Dzięki temu 
uczniowie mogą w dowolnym momencie 
do nich zajrzeć lub uczyć się wspólnie 
z koleżankami i kolegami z klasy.

Współpracuj z jednym uczniem lub 
z całą klasą
Uczniowie mogą wysyłać bezpośrednio do 
nauczycieli pytania lub komentarze dotyczące 
projektów i ogłoszeń. Uczniowie mogą też 
wspólnie rozwiązywać zadania zespołowe, 
pracując jednocześnie nad udostępnionymi 
projektami w Dokumentach, Arkuszach 
i Prezentacjach.

Pracuj z wykorzystaniem innych 
aplikacji i treści
Uczniowie mają dostęp do tysięcy aplikacji 
edukacyjnych, które pobudzają kreatywność 
i stwarzają nieograniczone możliwości nauki.

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136
https://edu.google.com/products/classroom/apps/?modal_active=none&story-card_activeEl=connect-with-school-systems
https://edu.google.com/products/classroom/apps/?modal_active=none&story-card_activeEl=connect-with-school-systems


● Czy korzystasz z Classroom? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

● Opowiedz mi o fajnym szkolnym projekcie, nad którym teraz pracujesz 
w Classroom.

● Czy zdarzyło Ci się ostatnio pracować nad jakimiś projektami grupowymi? 
Jakich ciekawych narzędzi używasz podczas współpracy ze swoją grupą?

● Zacznij rozmawiać o bezpieczeństwie w internecie i udziale 
w społeczności internetowej w ramach naszego programu 
nauczania Asy Internetu.

Jak bezpieczne są dane Twojego dziecka?

Chcemy tworzyć usługi, które pomagają chronić prywatność uczniów i nauczycieli oraz zapewniają 
szkołom najlepsze zabezpieczenia. Jeśli Twoje dziecko używa Classroom i Google Workspace for 
Education, Google nie jest właścicielem żadnych danych uczniów i nie otrzymują oni żadnych 
reklam. Pomagamy też szkołom w przestrzeganiu przepisów takich jak ustawy FERPA1 i COPPA2.

Więcej informacji na temat zaangażowania Google for Education w ochronę prywatności 
i bezpieczeństwa, w internecie można znaleźć w Centrum prywatności i bezpieczeństwa, 
Google for Education, w naszych Informacjach na temat ochrony prywatności w Google Workspace 
for Education oraz w informacjach dotyczących różnic między podstawowymi usługami Google 
Workspace for Education i usługami dodatkowymi. 

Zapoznaj się z Przewodnikiem dla opiekunów po zasadach prywatności i bezpieczeństwa.

Pytania, które należy zadać dziecku na temat Google Classroom

1 Amerykańska ustawa o prawach rodzinnych do edukacji 
i prywatności (Family Educational Rights and Privacy Act)
2 Amerykańska ustawa o ochronie prywatności dzieci 
w internecie z 1998 r. (Children’s Online Privacy Protection Act)

Aby dowiedzieć się więcej o Google Classroom, zapoznaj 
się ze szkoleniami w Centrum nauczycieli i artykułami 

w Centrum pomocy, obejrzyj samouczek lub wejdź 
na naszą stronę internetową.
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