
Wskazówki dotyczące korzystania 
z Google Meet w domu

● Sprawdź, czy dziecko korzysta z konta Google 
Workspace for Education 
Jeśli dziecko komunikuje się ze swoim nauczycielem 
lub klasą, upewnij się, że używa w tym celu swojego 
szkolnego konta Google, a nie konta osobistego.

● Uzyskaj pomoc dla dziecka w odrabianiu zadań 
domowych
Możesz skonfigurować pomoc w zadaniach 
domowych i spotkania z nauczycielami.

● Zadbaj o najlepszą jakość
Aby Google Meet działało jak najlepiej, sprawdź, 
czy masz zainstalowaną najnowszą wersję. Jeśli masz 
niewielką przepustowość połączenia internetowego, 
możesz wyłączyć kamerę na urządzeniu dziecka 
i w ten sposób uzyskać lepszą jakość połączenia. 

● Zachęcaj do aktywności
Dziecko może skorzystać z funkcji podnoszenia ręki, 
aby zasygnalizować nauczycielowi, że ma pytanie, 
a także zfunkcji czatu, aby porozmawiać  
z nauczycielem i kolegami z klasy.

Google Meet – przewodnik dla opiekunów
Nie ma możliwości spotkania twarzą w twarz? Wykorzystaj Google Meet do komunikacji 
poza salą szkolną

Dlaczego szkoły wybierają Google Meet?

● Google Meet konfigurują administratorzy
Google Meet w szkole jest konfigurowane 
i uruchamiane przez administratora IT, który 
dba również o to, aby pewne opcje były 
dostępne wyłącznie dla nauczycieli.

● Kontrola po stronie nauczyciela
Uczestników spotkania może wyciszać 
i usuwać jedynie nauczyciel. Oznacza to, 
że żaden uczeń nie może przypadkiem 
(a tym bardziej celowo) wyciszyć 
nauczyciela ani usunąć go ze spotkania.

● Możliwość korzystania z napisów na żywo
Dla uczniów niesłyszących, niedosłyszących 
lub mających trudności z koncentracją 
możesz włączyć napisy na żywo.

● Łatwość korzystania
Do spotkania można dołączyć w szkole lub 
w domu, na laptopie lub urządzeniu mobilnym. 
Wystarczy kliknąć i gotowe.
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Google Meet jest elementem Google Workspace dostępnym dla 
szkół bezpłatnie w pakiecie Google Workspace for Education. 
Nauczyciele mogą korzystać z Google Meet – narzędzia do 
prowadzenia rozmów wideo – aby łączyć się z dziećmi 1:1, 
ułatwiać im naukę zdalną lub prowadzić wirtualne spotkania 
i konferencje z rodzicami i opiekunami.

Jeśli Twoje dziecko ma komputer lub urządzenie mobilne 
z dostępem do internetu oraz konto Google Workspace for 
Education, może kontynuować naukę zdalnie przez wideo 
w Google Meet.

https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=en
https://support.google.com/meet/answer/10159750?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9308979?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9300310?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
http://meet.google.com
http://edu.google.com


Google Meet obejmuje zabezpieczenia służące ochronie prywatności uczniów 
i nauczycieli:

● Google Meet spełnia wymagania standardu zabezpieczeń IETF (Internet 
Engineering Task Force)dotyczące protokołów DTLS (Datagram Transport 
Layer Security) i SRTP (Secure Real-time Transport Protocol).

● W Google Meet wszystkie dane są domyślnie szyfrowane podczas 
przesyłania ich między klientem a Google.

● Zgodnie z domyślnymi ustawieniami anonimowi użytkownicy nie mogą 
dołączać do spotkania.

● Do korzystania z Google Meet w przeglądarce nie są wymagane żadne 
wtyczki. Platforma działa w całości w Chrome lub innych przeglądarkach, 
co eliminuje wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa.

● Google Meet ma domyślnie włączone funkcje przeciwdziałające 
nadużyciom oraz opcje ochrony spotkań.
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Bezpieczeństwo uczniów w Google Meet

Google chce tworzyć usługi, które pomagają chronić 
prywatność uczniów i nauczycieli oraz zapewniają 
szkołom właściwe zabezpieczenia.

Google nie gromadzi żadnych danych uczniów 
korzystających z Google Workspace for Education oraz 
uczniowie ci nie otrzymują żadnych reklam. Pomagamy 
też szkołom w przestrzeganiu przepisów takich jak 
FERPA1, COPPA2, RODO i HIPAA.

Chcesz uzyskać więcej informacji? 
Punktem wyjścia do rozmowy z dzieckiem mogą być 
następujące pytania:  

● Czy korzystasz w szkole z pisania głosowego lub 
napisów? 
W jaki sposób Twój nauczyciel używa Google Meet 
na zajęciach? 

● Co Ci się podoba w tym, że możesz widzieć 
nauczyciela oraz kolegów i koleżanki z klasy na wideo?

● Jakie zasady obowiązują podczas korzystania 
z Google Meet? W jaki sposób różnią się od zasad 
obowiązujących na zwyczajnych lekcjach? 

Dowiedz się więcej o Google Meet, 
w tym jak pomóc dziecku 
w rozwiązywaniu ewentualnych 
problemów, korzystając z naszego 
Krótkiego przewodnika i Szkoleń.

https://support.google.com/a/users/answer/9300131
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?visit_id=637188651704577464-901458039&hl=en&rd=1

