
Wybór 
odpowiedniego 
Chromebooka 
dla szkoły, 
pracowników 
i uczniów
Z tego dokumentu dowiesz się, jak wybrać 
właściwego Chromebooka w 4 krokach:

1

Określ podstawowe 
zastosowanie Chro
mebooka, czyli to, 
jak urządzenie 
będzie używane.

2

Opracuj 
specyfikacje 
urządzeń 
wymagane na 
potrzeby tych 
zastosowań.

3

Zarekomenduj 
urządzenia,
które spełniają 
te wymagania.

4

Porównaj różne 
urządzenia 
i wybierz właściwe.

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r.
Następna aktualizacja: lipiec 2021 r.



Znalezienie właściwego 
Chromebooka

Podstawowe zastosowania 
na zajęciach lekcyjnych

Nauka z dowolnego miejsca Zastosowania 
zaawansowane

 

Współdzielone urządzenia 
uczniów
Przeglądanie internetu
E-mail
Praca na zajęciach głównie 
w Google Workspace 
lub przeglądarce
Projekty i testy

Zalecane oprogramowanie/aplikacje
Google Workspace for Education

Minimalne wymagania systemowe
Pamięć RAM: 4 GB

Urządzenia do nauki 
w szkole i na odległość
Obsługa wielu kart przeglądarek 
i Google Workspace podczas 
jednoczesnej rozmowy wideo 
z ponad 15 uczestnikami

Zalecane 
oprogramowanie/aplikacje
Google Workspace for Education
Google Meet/Classroom
Zoom

Minimalne wymagania systemowe
Pamięć RAM: 4 GB
Procesor: 
• Intel: 

N4020/4100/4120/4500/5000/
5100/6000 

• AMD: Athlon Silver 3050C/ 
Athlon Gold 3150C 

• MTK: 8183, 8192
• QC: 7c

Urządzenia dla 
nauczycieli, pracowników, 
uczelni wyższych i szkół 
średnich
Zalecane do bardzo obciążających 
zadań, takich jak tworzenie 
i edytowanie treści, kodowanie czy 
uruchamianie aplikacji w środowisku 
zwirtualizowanym
Obsługa wielu zadań jednocześnie 
(spotkania wideo z ponad 
15 uczestnikami, wiele kart 
przeglądarki, Google Workspace, 
zewnętrzne monitory/wyświetlacze)

Zalecane 
oprogramowanie/aplikacje
Rozmowy wideo / komunikatory: 
Google Meet/Classroom, Zoom, 
Cisco Webex, RingCentral, 
Slack i inne
VDI: Citrix, VMware, Parallels 
Kodowanie: Linux 
Drukowanie: Papercut, Canon, 
HP Print, PrinterLogic, Ricoh
Produktywność: Google 
Workspace for Education

Minimalne wymagania systemowe
Pamięć RAM: 8 GB
Procesor: 
• Intel: z wentylatorem – i3, i5, i7 

bez wentylatora – i5*, i7 
• AMD: Ryzen 3, 5, 7

* Urządzenia i3 bez wentylatora mogą obsługiwać wybrane zastosowania, na przykład VDI
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https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/
https://edu.google.com/products/meet/
https://edu.google.com/products/classroom/
https://blog.zoom.us/how-to-use-zoom-on-a-chromebook/
https://edu.google.com/products/meet/
https://edu.google.com/products/classroom/
https://blog.zoom.us/how-to-use-zoom-on-a-chromebook/
https://chromeenterprise.google/os/recommended/
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/


Na kolejnych stronach znajdziesz listę urządzeń 
posortowanych według producenta. Podane 
wyżej tabele pomogą Ci określić specyfikacje, 
które spełniają wymagania techniczne Twojego 
klienta. Znajdź właściwe urządzenie, które pasuje 
do tych specyfikacji i odpowiada potrzebom klienta.

Niektóre konfiguracje mogą być dostępne tylko na 
wybranych rynkach. Skontaktuj się z przedstawicielem 
producenta, aby uzyskać informacje o dostępności 
danych urządzeń i konfiguracji. Dwa razy w roku 
będziemy dodawać nowe urządzenia do listy.

Urządzenia znajdujące się w kolumnie po 
prawej stronie mogą być używane do zastosowań 
opisanych w kolumnach po lewej stronie, ale nie 
na odwrót. Na przykład urządzenia wymienione 
w kolumnie „Zastosowania zaawansowane” 
będą obsługiwać wszystkie funkcje opisane 
w kolumnach po lewej stronie, czyli np. prowadzenie 
rozmów wideo z wieloma osobami jednocześnie 
z innymi zaawansowanymi przypadkami użycia 
(np. wirtualizacją lub kodowaniem). Urządzenia 
oznaczone jako „Podstawowe zastosowania na 
zajęciach lekcyjnych” mogą nie zapewniać optymalnej 
obsługi rozmów wideo z ponad 15 uczestnikami. 

Znalezienie właściwego urządzenia

Data zakończenia automatycznych 
aktualizacji
Informacje na temat daty zakończenia 
automatycznych aktualizacji dla Twoich 
urządzeń znajdziesz tutaj. W przypadku 
urządzeń wymienionych na kolejnych stronach 
data ta nie przypada wcześniej niż w 2026 r.

Urządzenia obsługujące Parallels
Tutaj znajdziesz zalecane specyfikacje sprzętowe 
do obsługi Parallels. Urządzenia, na których można 
korzystać z Parallels, są wymienione tutaj.

Łączność
Urządzenia z kodami SKU LTE/5G zostały 
oznaczone ikoną.

Obsługiwane urządzenia peryferyjne
Działa z Chromebookiem to program certyfikacji, 
który zapewnia zgodność wszystkich Chromebooków 
różnych marek. Tutaj znajdziesz listę certyfikowanych 
urządzeń peryferyjnych pogrupowanych w różnych 
kategoriach, takich jak zestawy słuchawkowe, 
kamery internetowe, myszki, dyski zewnętrzne, 
kable i adaptery czy ładowarki ścienne.

Rejestracja typu zero-touch
Najbardziej aktualną listę urządzeń obsługujących 
rejestrację typu zero-touch znajdziesz tutaj.

https://support.google.com/chrome/a/answer/6220366?hl=pl
https://www.parallels.com/products/desktop/chrome/
https://www.parallels.com/products/desktop/chrome/
https://www.parallels.com/products/desktop/chrome/
https://support.google.com/chrome/a/answer/10044480?hl=pl
https://www.google.com/chromebook/workswithchromebook/
https://sites.google.com/a/chromium.org/dev/chromium-os/works-with-chromebook-certified
https://support.google.com/chrome/a/answer/10130175?hl=pl


Niektóre konfiguracje mogą być dostępne tylko na wybranych rynkach. Skontaktuj się z przedstawicielem 
producenta, aby uzyskać informacje o dostępności danych urządzeń i konfiguracji. Będziemy dodawać nowe 
urządzenia po ich wprowadzeniu na rynek. Urządzenia znajdujące się w kolumnie po prawej stronie mogą być 
używane do zastosowań opisanych w kolumnach po lewej stronie, ale nie na odwrót.

Oznacza urządzenia z kodami SKU LTE/5G

Oznacza urządzenia z kodem SKU obsługującym Wi-Fi 6

Podstawowe zastosowania 
na zajęciach lekcyjnych

Nauka z dowolnego miejsca Zastosowania 
zaawansowane

 

CB 311 (C733) [N4000, 4 GB]

CB 311 (C721) [A4, 4 GB] 

CB Spin 311 (R721) [A4, 4 GB] 

CB 314 (C933) [N4000, 4 GB]

CB 512 (C851) 
[N4000, 4/8 GB]

CB Spin 511 (R752) 
[N4000, 4/8 GB]

CB 315 [A4/A6, 4 GB]

CB 712 (C871) [CM5205/
PMD6405U, 4 GB]

CB 311 (C733) 
[N4020/4100/4120, 4 GB]

CB 311 (C722) [MT8183, 4 GB]

CB 314 (C933)  
[N4020/4120/PQCN5030, 
4/8 GB]

CB 511 (C741) 
[SC7180, 4 GB]

CB Spin 511 (R752) 
[N4020/4120, 4/8 GB]

CB Spin 511 (R753) 
[N4500/5100, 4/8 GB]

CB 512 (C851) 
[N4020/4120/PQCN5030, 
4/8 GB]

CB Spin 512 (R851, R852)
[N4020/4120/PQCN5030, 
4/8 GB] 

CB Spin 512 (R853)
[N4500/5100/PQCN6000, 
4/8 GB]

CB Spin 513 (R841) 
[SC7180, 4/8 GB]

CB 712 (C871) [i3, 8 GB]

CB Spin 713 (CP713) 
[i3/i5/i7, 8/16 GB]

CB Spin 514 (CP514) 
[R3/5/7, 8/16 GB]

Chromebox CXI4 
[i3/i5/i7, 8/16 GB]

Wi-Fi 6
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Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6



C433 
[i5 bez wentylatora, 8 GB]

C434 
[i5 bez wentylatora, 8 GB]

C436FA [i3/i5/i7, 8 GB]

CX9 [i3/i5/i7, 8/16 GB]

Flip CX5 [i5/i7, 8/16 GB]

Chromebox 4 
[i3/i5/i7, 8/16 GB]

Brak C204 [N4020, 4 GB]

Flip C214 [N4020, 4 GB]

Flip CM5500 
[R3/5, 4 GB]

Tablet CZ1000 (Katsu) 
[MTK8183, 4 GB]

Tablet CM3000 (Katsu) 
[MTK8183, 4 GB]

C433 
[i3 bez wentylatora, 4 GB]

C434 
[i3 bez wentylatora, 4 GB]

C424 [N4200, 4 GB]

C425 [N4200/i3 bez 
wentylatora, 4/8 GB]

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6
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Niektóre konfiguracje mogą być dostępne tylko na wybranych rynkach. Skontaktuj się z przedstawicielem 
producenta, aby uzyskać informacje o dostępności danych urządzeń i konfiguracji. Będziemy dodawać nowe 
urządzenia po ich wprowadzeniu na rynek. Urządzenia znajdujące się w kolumnie po prawej stronie mogą być 
używane do zastosowań opisanych w kolumnach po lewej stronie, ale nie na odwrót.

Oznacza urządzenia z kodem SKU obsługującym Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Podstawowe zastosowania 
na zajęciach lekcyjnych

Nauka z dowolnego miejsca Zastosowania 
zaawansowane

 

Wi-Fi 6



Latitude 5300 2-in-1 
[i5/i7, 8 GB]

Latitude 5400 [i7, 8 GB]

Latitude 7410 
[i3/i5/i7, 8/16 GB]

Brak CB3100 [N4020, 4 GB]

CB 3100 2-in-1 
[N4020, 4/8 GB]

Latitude 5400 
[Celeron 4305U, 4 GB]

Latitude 5400 [i3, 4 GB]

Latitude 5400 [i5, 4 GB]

Wi-Fi 6
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Niektóre konfiguracje mogą być dostępne tylko na wybranych rynkach. Skontaktuj się z przedstawicielem 
producenta, aby uzyskać informacje o dostępności danych urządzeń i konfiguracji. Będziemy dodawać nowe 
urządzenia po ich wprowadzeniu na rynek. Urządzenia znajdujące się w kolumnie po prawej stronie mogą być 
używane do zastosowań opisanych w kolumnach po lewej stronie, ale nie na odwrót.

Oznacza urządzenia z kodem SKU LTE

Oznacza urządzenia z kodem SKU obsługującym Wi-Fi 6Wi-Fi 6

Podstawowe zastosowania 
na zajęciach lekcyjnych

Nauka z dowolnego miejsca Zastosowania 
zaawansowane

 



Pro c640
 [i3/i5/i7, 8/16 GB]

Pro c645 
[Ryzen 3/5/7, 8/16 GB]

Elite c1030 
[i3/i5/i7, 8/16 GB]

Chromebox G3 
[i3/i5/i7, 8/16 GB]

CB 11A G8 EE [A4/6, 4/8 GB]

CB 14A G5 [A4/6, 4/8 GB]

CB 11 G8 
[N4020/N4120, 4/8 GB]

CB 11 G9 
[N5100, 4/8 GB]

CB 11 MK G9 
[MT8183, 4/8 GB]

CB 14 G6 
[N4020/N4120, 4/8 GB]

CB 14 G7 
[N5100, 4/8 GB]

CB X360 11 G3 
[N4120, 4/8 GB]

CB X360 11 MK G3 
[MT8183, 4/8 GB]

CB X360 11 G4 
[N5100, 4/8 GB]

Wi-Fi 6
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Niektóre konfiguracje mogą być dostępne tylko na wybranych rynkach. Skontaktuj się z przedstawicielem 
producenta, aby uzyskać informacje o dostępności danych urządzeń i konfiguracji. Będziemy dodawać nowe 
urządzenia po ich wprowadzeniu na rynek. Urządzenia znajdujące się w kolumnie po prawej stronie mogą być 
używane do zastosowań opisanych w kolumnach po lewej stronie, ale nie na odwrót.

Oznacza urządzenia z kodem SKU LTE

Oznacza urządzenia z kodem SKU obsługującym Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Podstawowe zastosowania 
na zajęciach lekcyjnych

Nauka z dowolnego miejsca Zastosowania 
zaawansowane

 

Wi-Fi 6



ThinkPad C13 Yoga 
[Ryzen 3/5/7, 8/16 GB]

C630 2-in-1 [i5, 8 GB]

IdeaPad Flex 5i [i3, 8 GB]

14e [A4/A6, 4 GB]

100e 2nd Gen [A4, 4 GB]

300e 2nd Gen [A4, 4 GB]

S340-14 [N4000, 4 GB]

S340-14 z ekranem 
dotykowym [N4000, 4 GB]

100e 2nd Gen [N4020, 4 GB]

300e 2nd Gen 
[N4020/N4100, 4 GB]

500e 2nd Gen 
[N4020/N4100, 4 GB]

C340-11 [N4020, 4 GB]

IdeaPad Flex 5i [i3, 4GB] 
[Celeron 5205, 4 GB]

ThinkPad C13 Yoga 
[Athlon, 8 GB]

10e Tablet [MT8183, 4 GB]

Ideapad Duet [MT8183, 4 GB]

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6
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Niektóre konfiguracje mogą być dostępne tylko na wybranych rynkach. Skontaktuj się z przedstawicielem 
producenta, aby uzyskać informacje o dostępności danych urządzeń i konfiguracji. Będziemy dodawać nowe 
urządzenia po ich wprowadzeniu na rynek. Urządzenia znajdujące się w kolumnie po prawej stronie mogą być 
używane do zastosowań opisanych w kolumnach po lewej stronie, ale nie na odwrót.

Oznacza urządzenia z kodem SKU LTE

Oznacza urządzenia z kodem SKU obsługującym Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Podstawowe zastosowania 
na zajęciach lekcyjnych

Nauka z dowolnego miejsca Zastosowania 
zaawansowane

 

Wi-Fi 6



Galaxy Chromebook 
[i5, 8 GB]

Galaxy Chromebook 2 
[i3, 8 GB]

Chromebook 4+ 
[N4000, 4/6 GB]

Plus V2 [i3 bez wentylatora, 
4 GB]

Galaxy Chromebook 2 
[Celeron, 8 GB]

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Niektóre konfiguracje mogą być dostępne tylko na wybranych rynkach. Skontaktuj się z przedstawicielem 
producenta, aby uzyskać informacje o dostępności danych urządzeń i konfiguracji. Będziemy dodawać nowe 
urządzenia po ich wprowadzeniu na rynek. Urządzenia znajdujące się w kolumnie po prawej stronie mogą być 
używane do zastosowań opisanych w kolumnach po lewej stronie, ale nie na odwrót.

Oznacza urządzenia z kodem SKU LTE

Data zakończenia automatycznych aktualizacji: czerwiec 2024 r.

Oznacza urządzenia z kodem SKU obsługującym Wi-Fi 6
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Wi-Fi 6

Podstawowe zastosowania 
na zajęciach lekcyjnych

Nauka z dowolnego miejsca Zastosowania 
zaawansowane

 

Wi-Fi 6



Jak ulepszyć rozmowy 
wideo na urządzeniach do 
podstawowych zastosowań 
na zajęciach lekcyjnych
Choć nie wszystkie urządzenia są zalecane do nauki zdalnej, 
wiemy, że w niektórych sytuacjach konieczne będzie użycie 
niezalecanych urządzeń. Z tego przewodnika dowiesz się, 
jakie to urządzenia oraz jak zapewnić uczniom i nauczycielom 
narzędzia niezbędne do pełnego wykorzystania możliwości 
tych urządzeń podczas prowadzenia rozmów wideo.

Oto nasze 
zalecenia 
dotyczące aplikacji 
do rozmów wideo, 
takich jak Meet 
i Zoom

● Aby poprawić wydajność urządzenia, prowadź transmisje na żywo zamiast prosić 
uczniów o dołączenie do trwającej rozmowy.
● Aby zwiększyć zaangażowanie uczniów podczas transmisji na żywo, możesz użyć 
● funkcji Pytań i odpowiedzi w Prezentacjach. Możesz też nagrać lekcję wcześniej 

i wysłać nagranie do uczniów (Meet, Zoom).
● Wirtualne tła są zabawne, ale zużywają sporą część zasobów procesora. 

Wyłączenie wirtualnego tła ulepszy jakość wideo, szczególnie na spotkaniach 
z większą liczbą uczestników (Meet, Zoom). 

● Jeśli wydajność urządzenia wciąż jest zbyt niska, możesz poprosić użytkowników 
o tymczasowe wyłączenie kamer (Meet, Zoom).

● W razie potrzeby możesz poprosić administratorów o zablokowanie wirtualnego tła 
(Meet, Zoom).

Na Chromebooku

● Zaktualizuj Chromebooka do najnowszej wersji Chrome OS. 
● Wejdź na stronę chrome://version i sprawdź informacje w sekcji 

„Wersja oprogramowania”.
● Zmniejsz liczbę otwartych kart i aplikacji (szczególnie aplikacji wideo / gier), aby zapobiec 

rozproszeniu wykorzystania procesora. Po zamknięciu niepotrzebnych kart powinna 
być widoczna stopniowa poprawa.

● Wyłącz rozszerzenia Chrome – w szczególności te, które wchodzą w interakcję 
z Google Meet.

● Połączenie z internetem i przepustowość sieci:
● Twoje połączenie z internetem w domu może być słabsze, niż myślisz. Internet kablowy 

może być spowalniany przez innych użytkowników (np. przez strumieniowe przesyłanie 
danych z platform rozrywkowych).

● Przeprowadź test szybkości połączenia, aby upewnić się, że masz stabilne połączenie 
z internetem. Sprawdź, czy przepustowość przesyłania i pobierania wynosi co 
najmniej 3,2 Mb/s.

● Ogranicz wykorzystanie przepustowości przez Meet dla użytkowników w określonej jednostce 
organizacyjnej, konfigurując domyślną jakość wideo w konsoli administracyjnej Google.

Co mogę zrobić, aby ulepszyć jakość rozmów wideo?

Jak sprawdzić, czy mam urządzenie 
do podstawowych zastosowań 
na zajęciach lekcyjnych?

Aby dowiedzieć się, który typ urządzenia z systemem 
operacyjnym Chrome posiadasz, zapoznaj się z naszym 
przewodnikiem dotyczącym wyboru urządzeń, w którym 
znajdziesz szczegółowy przegląd wszystkich typów 
i możliwości urządzeń do zastosowań edukacyjnych. 
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https://docs.google.com/presentation/d/15MBdfJTqKZaqymPKYV8JMBxneqshFT7OGpolxFbHiL8/edit#slide=id.gb7cc843a7b_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/15MBdfJTqKZaqymPKYV8JMBxneqshFT7OGpolxFbHiL8/edit#slide=id.gb7cc843a7b_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/15MBdfJTqKZaqymPKYV8JMBxneqshFT7OGpolxFbHiL8/edit#slide=id.gb7cc843a7b_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/15MBdfJTqKZaqymPKYV8JMBxneqshFT7OGpolxFbHiL8/edit#slide=id.gb7cc843a7b_0_0
https://support.google.com/meet/answer/9308630?visit_id=637194739713570017-1285924519&rd=1&hl=pl
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115001777826-Live-streaming-meetings-or-webinars-using-a-custom-service
https://support.google.com/meet/answer/10058482?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl#%3A~%3Atext=select%20a%20meeting.%2Cclick%20Slightly%20blur%20your%20background%20.
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/210707503-Virtual-Background
https://support.google.com/a/users/answer/9848870?visit_id=637504085417089176-1606268657&rd=1&hl=pl#adjust-video-quality
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203024649-Video-Or-Microphone-Off-By-Attendee
https://support.google.com/a/users/answer/9848870?visit_id=637504085417089176-1606268657&rd=1&hl=pl#adjust-video-quality
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/210707503-Virtual-Background#h_2ef28080-fce9-4ac2-b567-dc958afab1b7
https://support.google.com/chromebook/answer/177889?hl=pl
https://support.google.com/chromebook/answer/177889?hl=pl
https://support.google.com/chrome_webstore/answer/2664769?hl=pl
https://support.google.com/websearch/answer/6283840?hl=pl
https://support.google.com/a/answer/1279090?hl=pl
https://docs.google.com/presentation/d/15MBdfJTqKZaqymPKYV8JMBxneqshFT7OGpolxFbHiL8/edit#slide=id.gb78f293965_1_0
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Różne wskazówki 
dotyczące 
urządzeń

● Jeśli masz taką możliwość, wymień swoje urządzenie na urządzenie do nauki 
z dowolnego miejsca.

● Wentylacja – korzystaj z Chromebooka na twardej powierzchni, takiej jak biurko czy blat, 
aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza (w szczególności gdy używasz urządzenia 
bez wentylatora). Wydajność Chromebooka może się pogorszyć, gdy urządzenie się 
przegrzeje. Miękkie powierzchnie, takie jak kanapa czy poduszka, uniemożliwiają 
odprowadzanie ciepła i chłodzenie Chromebooka. 

● Ładowanie – gdy to tylko możliwe, unikaj ładowania Chromebooka w trakcie rozmowy 
wideo (podczas ładowania baterii wytwarzane jest ciepło, które może podwyższyć 
temperaturę urządzenia, co może dodatkowo wpływać na jego wydajność).

Dodatkowa 
pomoc dla rodzin

● W Przewodniku Google Meet dla opiekunów znajdziesz omówienie tego narzędzia, 
powody, dla których je wybrano, oraz sposoby wykorzystania go przez uczniów. 

● W Centrum nauczycieli dostępny jest Pakiet materiałów informacyjnych, dzięki któremu 
nauczyciele mogą dowiedzieć się, jak wykorzystywać narzędzia Google do bardziej 
efektywnej komunikacji z rodzinami. 

● Film dotyczący Pakietu materiałów informacyjnych dla rodziców i opiekunów: 
Google Meet – innowatorka i liderka GEG Lesleigh Altmann opowiada o Google Meet 
oraz o tym, co powinni wiedzieć opiekunowie i rodzice uczniów. 

● Aby dowiedzieć się więcej o Meet i pracy, którą wykonujemy, aby pomagać rodzinom, 
rodzicom oraz opiekunom, odwiedź blogi wymienione poniżej:
● Przewodnik po Google Meet dla rodziców i opiekunów
● Jak poprawiamy wydajność Meet na Chromebookach

Jak ulepszyć rozmowy 
wideo na urządzeniach do 
podstawowych zastosowań 
na zajęciach lekcyjnych

https://docs.google.com/presentation/d/15MBdfJTqKZaqymPKYV8JMBxneqshFT7OGpolxFbHiL8/edit#slide=id.gb7cc843a7b_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/15MBdfJTqKZaqymPKYV8JMBxneqshFT7OGpolxFbHiL8/edit#slide=id.gb7cc843a7b_0_0
https://services.google.com/fh/files/misc/guardians_guide_to_google_meet.pdf
https://services.google.com/fh/files/misc/techtoolkit__familiesandguardians.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6vCyVIb8rM4&list=PLP7Bvyb3ap44Mll5eZ8RqY9VtuELuJ4eT&index=7&t=9s
https://blog.google/products/meet/google-meet-tips-parents-guardians/
https://blog.google/outreach-initiatives/education/improving-meet-chromebooks/
https://docs.google.com/presentation/d/15MBdfJTqKZaqymPKYV8JMBxneqshFT7OGpolxFbHiL8/edit#slide=id.gb7cc843a7b_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/15MBdfJTqKZaqymPKYV8JMBxneqshFT7OGpolxFbHiL8/edit#slide=id.gb7cc843a7b_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/15MBdfJTqKZaqymPKYV8JMBxneqshFT7OGpolxFbHiL8/edit#slide=id.gb7cc843a7b_0_0

