
Przewodnik dla opiekunów po Google 
Workspace for Education

Dowiedz się więcej o zobowiązaniach 
Google for Education w zakresie 
prywatności i bezpieczeństwa danych.

Narzędzia Google Workspace używane przez Twoje dziecko

Classroom W Classroom dziecko może znaleźć wszystkie swoje projekty, kontaktować się z nauczycielem, uzyskać 
informacje zwrotne i sprawdzić, jakie dostało oceny. Jako członek rodziny możesz otrzymywać e-maile 
z podsumowaniem dla opiekunów i w ten sposób być na bieżąco z postępami dziecka.

Formularze Dzięki funkcjom opracowanym specjalnie pod kątem edukacji nauczyciele mogą tworzyć w Formularzach 
Google testy, aby sprawdzić wiedzę uczniów, albo ankiety. Wielu nauczycieli korzysta z Formularzy, aby 
prowadzić różne rodzaje interaktywnych ćwiczeń na lekcjach lub zbiera przy ich pomocy informacje, np. 
w związku z wycieczkami lub imprezami szkolnymi, a także pytania od rodziców przed wywiadówkami.

Kalendarz Każda klasa w Google Classroom ma własny kalendarz, który pomaga dzieciom pamiętać o nadchodzących 
wydarzeniach i projektach. Nauczyciele mogą też używać Kalendarza do tworzenia terminów spotkań 
poświęconych na rozmowy z uczniami lub zebrania z rodzicami.

Dysk Dysk jest wirtualnym plecakiem dziecka, w którym może ono bezpiecznie przechowywać i porządkować 
swoje projekty, dokumenty i materiały lekcyjne. Dostęp do Dysku dziecko ma z dowolnego urządzenia. 
Oznacza to, że wszystkie ważne informacje i prace Twojego dziecka są zapisywane automatycznie, dzięki 
czemu nigdy się nie zgubią. Warto usiąść z dzieckiem i sprawdzić jego prace zapisane na Dysku Google.

Ułatwienia 
dostępu

Ułatwienia dostępu wbudowane w usługi Google Workspace for Education pozwalają dzieciom uczyć 
się w sposób, który jest dla nich najbardziej odpowiedni. Mogą one korzystać z funkcji pisania głosowego 
i czytnika ekranu, podłączyć monitor brajlowski lub korzystać z napisów w Prezentacjach Google lub w Meet.

Prawdopodobnie znasz narzędzia Google Workspace, wśród 
których są aplikacje takie jak Gmail, Dokumenty, Arkusze, 
Prezentacje, Formularze i Dysk Google. Szkoły mają dostęp 
do bezpłatnej wersji Google Workspace for Education, która 
obejmuje Google Classroom i pomaga dzieciom tworzyć różne 
rzeczy, a także komunikować się i współpracować z innymi 
uczniami oraz nauczycielami, zarówno w szkole, jak i w domu, 
na dowolnym urządzeniu i w bezpiecznym środowisku.

Więcej informacji o Google Workspace for Education
Dziś z Google Workspace for Education korzysta ponad 120 milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie. 
Narzędzie to pozwala im sprawnie komunikować się i współpracować, a nauczycielom dodatkowo zarządzać 
zajęciami szkolnymi. Google Workspace ma również wbudowane ułatwienia dostępu, które wspierają uczniów 
o różnych potrzebach edukacyjnych i stylach uczenia się, dzięki czemu tworzone jest bardziej inkluzywne 
środowisko nauki.

Jak dziecko używa Google Workspace w szkole? 
Szkoła zapewnia uczniom i nauczycielom szkolne zarządzane konta Google, z których można korzystać do 
celów edukacyjnych. Szkolny administrator może również włączyć usługi dodatkowe, inne niż podstawowa 
oferta Google Workspace for Education. Oto niektóre z najczęściej używanych w klasie narzędzi Google 
Workspace oraz sposoby ich wykorzystania. 

https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136
https://support.google.com/calendar/answer/190998?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://g.co/workspace/edu
https://support.google.com/a/answer/1631886?hl=en
https://support.google.com/a/answer/6356441?hl=en
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none


W jaki sposób chronione są dane Twojego dziecka?
Chcemy tworzyć usługi, które pomagają chronić prywatność 
uczniów i nauczycieli oraz zapewniają szkołom najlepsze 
zabezpieczenia w swojej klasie. Google nie gromadzi żadnych 
danych uczniów korzystających z Google Workspace for Education 
ani nie wyświetla im żadnych reklam. Pomagamy też szkołom 
w przestrzeganiu przepisów takich jak ustawy FERPA1 i COPPA2.

● W jakich projektach grupowych ostatnio brałeś(-aś) udział? Jak wyglądała Twoja współpraca 
z innymi osobami?  

● Jaki był Twój ulubiony projekt grupowy? Czego dotyczył i czego pozwolił Ci się nauczyć? 

● W jaki sposób Classroom pomaga Ci zarządzać zadaniami szkolnymi?

● Gdzie są widoczne Twoje projekty? 

● W jaki sposób możesz otwierać swoje zadania w domu?

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

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 (Children’s Online Privacy Protection Act) z 1998 roku

Więcej informacji na temat Google Workspace for Education znajdziesz 
w naszych szkoleniach w Centrum nauczycieli oraz w Centrum pomocy. 

Możesz też obejrzeć samouczek lub odwiedzić naszą stronę internetową.

Dokumenty, 
Arkusze 
i Prezentacje

Dziecko może tworzyć dokumenty, arkusze i prezentacje oraz współpracować z kolegami 
i nauczycielami w czasie rzeczywistym. Narzędzia umożliwiają dziecku udostępnianie 
własnych prac, uzyskiwanie informacji zwrotnych oraz wprowadzanie zmian na bieżąco. 

Google Meet Kiedy nie są możliwe osobiste spotkania nauczyciela z rodzicami/opiekunami, może on użyć Meet 
i zorganizować wywiadówkę wirtualną. Meet jest również doskonałym narzędziem do nauki zdalnej, 
umożliwiającym nauczycielom prowadzenie zajęć i komunikowanie się z klasą, kiedy nie mogą się 
spotkać z uczniami osobiście. Usługa Google Meet jest również wyposażona w ustawienia dla 
nauczycieli, które umożliwiają im wyciszanie i usuwanie uczestników spotkań w celu lepszego 
zarządzania zajęciami.
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W jaki sposób dziecko może współpracować i komunikować się z innymi przy pomocy Google 
Workspace

Więcej informacji na temat zaangażowania Google for Education 
w ochronę prywatności i bezpieczeństwa w internecie można 
znaleźć na stronie google.com/edu/privacy.

https://g.co/workspace/edu
https://support.google.com/a/answer/9784550?hl=en
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none

