Bagaimana cara menggunakan Khan Academy untuk belajar di rumah selama
sekolah diliburkan?
Halo para orang tua dan guru,
Seiring meningkatnya kekhawatiran akibat virus korona (COVID-19), kami tahu bahwa banyak
dari Anda berencana untuk tetap memberikan pelajaran apabila sekolah diliburkan. Sebagai
orang tua dan guru, kita tahu bahwa ada banyak hal yang harus dipikirkan, mulai dari
kesehatan dan keselamatan hingga mengurus anak dan pekerjaan.
Kami ingin melakukan semua yang dapat kami lakukan untuk mendukung Anda. Kami adalah
organisasi nonprofit dengan sumber daya pendidikan yang gratis.
Kami menawarkan live streaming setiap hari (hari kerja), pukul 9 pagi PST/12 siang EST di
Facebook, YouTube, dan Twitter untuk siswa, orang tua, dan guru yang sekolahnya diliburkan.
Ini adalah panduan yang kami susun untuk Anda:
Orang Tua
●
●
●
●
●

Jadwal harian untuk pembelajaran siswa di Khan Academy selama sekolah diliburkan
Panduan Mulai Cepat untuk Orang Tua
Orang Tua: Pertanyaan Umum Tentang Mendukung Pembelajaran Anak Selama
Sekolah Diliburkan
Memulai dengan Khan Academy dan Khan Academy Kids untuk Belajar di Rumah
(rekaman video webinar dalam bahasa Inggris)
Informasi mengenai administrasi SAT dan cara menggunakan Khan Official SAT
Practice bersama anak (untuk kurikulum yang menggunakan SAT) selama sekolah
diliburkan (dalam bahasa Inggris)

Guru
●
●
●
●
●

Buatlah akun guru gratis
Buatlah ruang kelas untuk belajar jarak jauh menggunakan Panduan Mulai Cepat dan
video kami dalam bahasa Inggris
Ajukan pertanyaan Anda ke guru-guru Khan Academy selama jam kerja
Ikuti webinar bahasa Inggris untuk mendapatkan dukungan mengenai
tantangan-tantangan terbesar yang Anda hadapi
Ikuti beberapa sesi Pembelajaran Profesional terbaik kami dalam bahasa Inggris:
● Cara seorang guru membantu siswa-siswanya menguasai matematika… dengan
mengembalikan mereka ke TK!

●

7 tips untuk pembelajaran jarak jauh yang efektif — dari mengatur jadwal hingga
memberikan dampak emosional

Khan Academy adalah sumber daya gratis untuk siswa, guru, dan orang tua.
Apa itu Khan Academy? Kami menyediakan banyak latihan, kuis, dan tes agar siswa dapat
berlatih dan menguasai kemampuan, serta video-video instruksi untuk membantu siswa belajar
dan meninjau materi.
●

●
●
●

Khan Academy memiliki pustaka lengkap yang berisi pelajaran-pelajaran sesuai standar,
dari TK hingga matematika kuliah dasar, tata bahasa, IPA, sejarah, persiapan tes, dan
lainnya.
Siswa dapat melatih kemampuan dengan latihan, kuis, dan tantangan penguasaan,
serta mendapatkan umpan balik dan dukungan langsung.
Khan Academy tersedia dalam 40 bahasa.
Siswa dengan laptop dapat mengakses situs web Khan Academy atau menggunakan
aplikasi Khan Academy di smartphone.

Guru mendapatkan sarana dan laporan yang didesain secara khusus untuk
mereka.
●
●

Guru dapat dengan mudah menugaskan seluruh pelajaran pada siswa—misalnya Sudut
atau Koordinat—unit tertentu, atau kemampuan tertentu.
Guru dapat dengan mudah melacak progres siswa dengan laporan kami.

Sumber daya sekolah dan guru: Bagaimana Anda dapat menggunakan Khan
Academy?
Kami memiliki banyak sumber daya, seperti Panduan Mulai beserta langkah-langkahnya. Selain
itu, ada berbagai video online dari guru-guru sungguhan yang mendemonstrasikan cara
menggunakan Khan Academy untuk menugaskan video instruksi dan latihan, serta memantau
progres siswa. Semua sumber daya ini tersedia di Teacher Essentials. Guru juga dapat
bergabung dengan grup Facebook #TeachWithKhan kami.

Cara memulai:
1. Buatlah akun gratis di halaman depan kami.
2. Ikuti tur konten gratis kami (dalam bahasa Inggris).

3. Lihatlah sumber daya orang tua dan guru, serta pelajari cara menugaskan mata
pelajaran pada siswa dengan mudah (dalam bahasa Inggris). Materi yang tersedia
dalam bahasa Indonesia saat ini adalah matematika kelas 1-6.
Pertanyaan lainnya? Kunjungi pusat bantuan kami.

Khan Academy Kids untuk Pelajar Usia Dini
Jika Anda memiliki anak berusia 2-7 tahun, kami merekomendasikan aplikasi gratis kami, Khan
Academy Kids. Selain membangun kemampuan literasi, membaca, menulis, bahasa, dan
matematika di usia dini, aplikasi ini menumbuhkan kreativitas dan mengembangkan
kemampuan sosial-emosional anak. Aplikasi ini 100% gratis, tanpa iklan, tanpa pembelian di
dalam aplikasi. Khan Academy Kids tersedia di iTunes, Google Play, dan Amazon App Store.

Khan Academy adalah organisasi nonprofit.
Misi kami adalah memberikan pendidikan kelas dunia secara gratis pada siapa pun, di mana
pun. Kami memantau dampak COVID-19 dengan cermat dan hadir untuk membantu komunitas
sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Sering-seringlah memeriksa sumber daya kami
karena kami senantiasa memperbaruinya.
Salam hormat,
Tim Khan Academy

