Jak można wykorzystać Khan Academy w
czasie epidemii?
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Szanowni Rodzice, szanowni Nauczyciele,

Wiele szkół i wiele rodzin przygotowuje się na możliwy wzrost liczby
zarażeń wirusem (COVID-19) w lokalnych społecznościach.

Wiele osób myśli o kontynuowaniu nauki, przynajmniej na jakiś czas, w
warunkach domowych. Z myślą o tym, stworzyliśmy materiały i
będziemy organizować webinary, z których dowiedzą się Państwo, jak
Khan Academy może pomóc w tej sytuacji.

Khan Academy to platforma edukacyjna dla uczniów,
nauczycieli i rodziców. Dostępna za darmo, wszędzie
tam, gdzie dociera internet.

Uczniowie w różnym wieku i różnym stopniu zaawansowania mogą
uczyć się, oglądając krótkie filmy wideo i stosować w praktyce zdobytą
wiedzę rozwiązując on-line zadania i odpowiadając na pytania w
quizach..
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Nasze przygotowane przez specjalistów materiały pokrywają
zakres matemtyki od przedszkola do pierwszych lat studiów
inżynierskich. Mamy także programy fizyki, chemii, biologii, a
także programowania i rozbudowany dział nauk
humanistycznych, ze wstępem do filozofii, historią świata i
historią sztuki.
Dzięki systemowi ćwiczeń on-line uczniowie otrzymują
natychmiast informację zwrotną.
Motywujemy uczniów, umożliwiając im śledzenie swoich
postępów i nagradzając za nie.
Khan Academy dostępne jest w ponad 40 językach, w tym po
polsku..
Mamy aplikację mobilną, więc uczniowie mogą korzystać z Khan
Academy za pomocą swoich tabletów czy telefonów.

Nauczyciele mają do dyspozycji narzędzia, przygotowane
specjalnie dla nich.

●

Nauczyciele mogą polecać swoim uczniom całe działy, na przykład
Algebra I czy Biologia, określoną lekcję czy pojedyncze ćwiczenie.

●

Nauczyciele mogą bez trudu śledzić postępy indywidualnie
każdego z uczniów.

Materiały dla nauczycieli: w jaki sposób mogą Państwo
korzystać z Khan Academy?

Przygotowaliśmy cały zestaw materiałów, w tym instrukcję jak, krok po
kroku, rozpocząć pracę z Khan Academy, a także serię filmów, na
których nauczyciele opowiadają, jak korzystają z Khan Academy w
swoich klasach. Materiały te znajdą Państwo w sekcji Nauczyciele.
Zapraszamy Państwa także do naszej grupy #KhanAcademyPoPolsku
na Facebooku. Odpowiemy na każde pytanie, możemy także
zorganizować dla Państwa webinar w języku polskim!

W czwartek, 12 marca o północy czasu polskiego odbędzie się
bezpłatny webinar (w języku angielskim) dla nauczycieli którzy
chcieliby dowiedzieć się, jak korzystać z Khan Academy. W
niedzielę 15 marca i w poniedziałek 16 marca odbędą się webinary
dla nauczycieli i uczniów na temat wykorzystania Khan Academy
jako narzędzia do nauki, zorganizowane przez Uniwersytet w
Chmurze.

Od czego zacząć:

Załóż darmowe konto, korzystając z naszej strony głównej.
2. Zapoznaj się z naszymi materiałami, które są dostępne bez
żadnych opłat.
3. Przejrzyj nasze zasoby dla nauczycieli i dla rodziców, sprawdź w
jaki sposób możesz z łatwością polecać uczniom materiały do
nauki.
1.

Jeśli masz pytania, odwiedź nasze centrum pomocy.

Khan Academy Kids jako pomoc w nauce języka
angielskiego

Dla młodych entuzjastów języka angielskiego, polecamy darmową
aplikację Khan Academy Kids. Aplikacja jest darmowa, nie ma reklam i
nie zachęca do zakupu czegokolwiek. Khan Academy Kids jest dostępna
w iTunes, Google Play i w Amazon App store.

Khan Academy jest organizacją non-profit.

Na codzień realizujemy naszą misję, polegającą na umożliwianiu
każdemu, zawsze i wszędzie dostępu do edukacji na najwyższym
poziomie. Jesteśmy zdecydowani likwidować bariery i nierówności w
dostępie do edukacji. Śledzimy sytuację wywołaną epidemią wirusa
COVID-19 i wspieramy społeczności w rozwiązywaniu problemów
edukacyjnych, wywołanych epidemią. Możecie Państwo na nas liczyć.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Khan Academy

