Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Ακαδημία Khan για εξ αποστάσεως
μάθηση κατά το κλείσιμο των σχολείων;
Διαβάστε αυτό το άρθρο σε άλλη γλώσσα: Հայերեն, Bahasa Indonesia, български, 简体中文
, čeština, Deutsche, Español, Français, ქართული, italiano, 日本語 , 한국어, Magyar, po
polsku, Português (Brasil), Português (Portugal), Српски, svenska, русский, Türkçe, English
(India)

Αγαπητοί Γονείς και Δάσκαλοι,
Με τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την ανάπτυξη του κορωναϊού (COVID-19) και το
πιθανό κλείσιμο των σχολείων, γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς σχεδιάζετε να συνεχίσετε τη
μάθηση. Ως γονείς και δάσκαλοι οι ίδιοι, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά στο μυαλό σας, από
την υγεία και την ασφάλεια μέχρι την παιδική φροντίδα και τις θέσεις εργασίας.
Θέλουμε να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να σας υποστηρίξουμε. Είμαστε μια μη κερδοσκοπική
οργάνωση με δωρεάν εκπαιδευτικούς πόρους.
Έχουμε καθημερινά 9 π.μ. (PST ώρα Ειρηνικού η 12 μ.μ. EST ώρα Ανατολικής Αμερικής)
ζωντανές διαδικτυακές παρουσιάσεις στο Facebook, το YouTube και το Twitter για μαθητές,
γονείς και εκπαιδευτικούς που πραγματοποιούν πλοήγηση κατά το κλείσιμο σχολείων.
Δείτε μερικές οδηγίες που έχουμε δημιουργήσει για σάς:
Γονείς
● Καθημερινά προγράμματα για μαθητές ηλικίας 4-18 ετών για να συνεχίσουν να
μαθαίνουν χρησιμοποιώντας την Khan Academy κατά τη διάρκεια του κλεισίματος των
σχολείων
● Συνοπτικός Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης των Γονέων
● Γονείς: Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την υποστήριξη της μάθησης του παιδιού σας κατά
τη διάρκεια κλεισίματος σχολείου
● Ξεκινώντας με την Ακαδημία Khan και Khan Academy Kids για βιντεο-διαδικτυακή
μάθηση (εγγραφή βίντεο σε webinar)
● Πληροφορίες σχετικά με τις διοικήσεις SAT και πώς να χρησιμοποιήσετε την Επίσημη
Πρακτική του SAT τεστ της Khan Academy με το παιδί σας κατά τη διάρκεια του
κλεισίματος των σχολείων.
Δάσκαλοι
● Αποκτήστε δωρεάν λογαριασμό εκπαιδευτικών

● Ρυθμίστε την αίθουσα διδασκαλίας για απομακρυσμένη βιντεο-διαδικτυακή μάθηση
με τον Οδηγό Γρήγορης Εκκίνησης και το βίντεο
● Κάντε τις ερωτήσεις σας σε ειδικούς καθηγητές της Khan Academy κατά τις ώρες
γραφείου:
o Τρίτη, 24 Μαρτίου (3 μ.μ. | 12 μ.μ. PT)
o Τετάρτη 25 Μαρτίου (4 μ.μ. ET | 1 μ.μ. PT)
o Παρασκευή 27 Μαρτίου (3:30 μ.μ. ET 12:30 μμ PT)
● Συμμετάσχετε σε ένα επερχόμενο σεμινάριο για να λάβετε υποστήριξη με τις
μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε:
o Μάθετε πώς να εμπλακείτε και να παρακινήσετε τους μαθητές σας - ακόμα και
όταν είναι απομακρυσμένοι! (Δευτέρα, 23 Μαρτίου | 1 μ.μ. ET / 10 π.μ. PT)
o Εξερευνήστε πώς η μάθηση της κυριαρχίας (μάστερ) μπορεί να γεμίσει τα
μαθησιακά κενά και να οδηγήσει σε τεράστια αποτελέσματα (Πέμπτη, 26
Μαρτίου, 19 μ.μ. / 4 μμ PT)
● Συλλέξτε με μερικές από τις καλύτερες πρόσφατες συνεδρίες Επαγγελματικής
Εκμάθησης:
o Πώς ένας δάσκαλος βοήθησε τους μαθητές του να γίνουν άριστοι στα
μαθηματικά τους ... με την επανεκκίνηση απο το νηπιαγωγείο!
o 7 συμβουλές για την αποτελεσματική εξ αποστάσεως μάθηση - από τη
δημιουργία ενός προγράμματος για την αντιμετώπιση των συναισθηματικών
επιπτώσεων

Η ακαδημία Khan είναι ένας δωρεάν πόρος για μαθητές, καθηγητές και γονείς.
Τι είναι η Khan Academy; Προσφέρουμε ασκήσεις, κουίζ και εξετάσεις έτσι ώστε οι μαθητές να
μπορούν να εξασκηθούν και να μάθουν δεξιότητες, καθώς και εκπαιδευτικά βίντεο για να
βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν ή να αναθεωρήσουν το υλικό.
● Η Ακαδημία Khan διαθέτει μια βιβλιοθήκη μαθημάτων ευθυγραμμισμένων με τα
πρότυπα που καλύπτουν το νηπιαγωγείο μέχρι και τα πρώτα μαθήματα κολέγιου, τη
γραμματική, την επιστήμη, την ιστορία, τα μαθήματα AP®, την προετοιμασία SAT® και
πολλά άλλα.
● Οι μαθητές μπορούν να εξασκήσουν τις δεξιότητες τους με ασκήσεις, κουίζ και
προκλήσεις μάστερ, και να λάβουν άμεση ανατροφοδότηση και υποστήριξη.
● Η Khan Academy είναι διαθέσιμη σε 40 γλώσσες.
● Οι μαθητές χωρίς φορητούς υπολογιστές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα
της ακαδημίας Khan ή να χρησιμοποιούν την εφαρμογή Khan Academy σε
smartphones.

Οι δάσκαλοι αποκτούν εργαλεία και αναφορές ειδικά σχεδιασμένες για
αυτούς.

● Οι εκπαιδευτικοί μπορούν εύκολα να εκχωρήσουν στους μαθητές ένα ολόκληρο
μάθημα - την Άλγεβρα 1 ή την AP Βιολογία (Advanced Placement/Προηγμένη
Τοποθέτηση), για παράδειγμα - μια συγκεκριμένη μονάδα ή μια συγκεκριμένη
ικανότητα.
● Οι εκπαιδευτικοί μπορούν εύκολα να παρακολουθήσουν την πρόοδο των μαθητών με
τις αναφορές μας.

Πόροι σχολείων και εκπαιδευτικών: Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
Khan Academy;
Έχουμε αρκετούς πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός Οδηγού καλωσορίσματος βήμα προς
βήμα και μιας σειράς online βίντεο με πραγματικούς εκπαιδευτικούς που δείχνουν πώς να
χρησιμοποιήσετε την Khan Academy για να αναθέσετε εκπαιδευτικά βίντεο και πρακτικές
δεξιότητες και να παρακολουθήσετε την πρόοδο των σπουδαστών. Όλοι αυτοί οι πόροι
διατίθενται στο Teacher Essentials (Απαραίτητα Δασκάλου). Οι καθηγητές μπορούν επίσης να
συμμετάσχουν στην ομάδα #TeachWithKhan στο Facebook.
Πως να ξεκινήσεις:
1. Δημιουργήστε δωρεάν λογαριασμούς από την αρχική σελίδα μας.
2. Κάντε μια περιήγηση στο δωρεάν περιεχόμενο μας.
3. Ελέγξτε τους πόρους των δασκάλων και των γονέων μας και μάθετε πώς μπορείτε
εύκολα να εκχωρήσετε στους μαθητές ένα κύριο μάθημα.
Περισσότερες ερωτήσεις? Επισκεφθείτε το κέντρο βοήθειας.

Khan Academy Kids για πρόωρη μάθηση
Αν έχετε ένα παιδί ηλικίας δύο έως επτά ετών, προτείνουμε την δωρεάν εφαρμογή μας στο
Khan Academy Kids. Εκτός από την οικοδόμηση πρώιμης παιδείας, ανάγνωσης, γραφής,
γλώσσας και μαθηματικών δεξιοτήτων, η εφαρμογή ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και
δημιουργεί κοινωνικά-συναισθηματικές δεξιότητες. Είναι 100% δωρεάν, χωρίς διαφημίσεις και
χωρίς αγορές εντός εφαρμογής. Το Khan Academy Kids είναι διαθέσιμο στο iTunes, στο Google
Play και στο κατάστημα της Amazon App.

Η Khan Academy είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση.
Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε δωρεάν, παγκόσμιας κλάσης εκπαίδευση σε
οποιονδήποτε, οπουδήποτε. Παρακολουθούμε προσεκτικά τον αντίκτυπο του COVID-19 και
είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τις κοινότητες με τις μαθησιακές τους ανάγκες. Επιστρέψτε
μαζί μας τις επόμενες μέρες και εβδομάδες καθώς ενημερώνουμε τους πόρους μας για εσάς.
Με εκτίμηση,
Η ομάδα της Ακαδημίας Khan

