Како можете користити
Кхан Академију за учење на даљину
док су школе затворене?
Драги родитељи и наставници,

Уз растућу бригу око коронавируса (COVID-19), знамо да многи од вас праве планове за
наставак учења сада када су и школе затворене. Како смо и ми сами родитељи и наставници,
знамо да вас муче разне мисли, од здравља и безбедности до бриге о деци и послу.
Желимо да учинимо све у нашој моћи да вас подржимо. Ми смо непрофитна организација са
бесплатним образовним ресурсима.
Одржавамо дневне (радним данима) стримове уживо у 17 часова на Фејсбуку, Јутјубу и
Твитеру за ученике, родитеље и наставнике који се прилагођавају затварању школа.
Ово су смернице које смо припремили за вас:
Родитељи
● Дневни распоред за ученике узраста од 4 до 18 година, како би наставили учење
користећи Кхан Академију док су школе затворене
● Брзи водич за родитеље
● Често постављана питања о томе како подржати учење свог детета док су школе
затворене
● Бесплатни вебинар за родитеље одржава се у четвртак, 19. марта, у 1 сат после поноћи.
Снимци ће бити доступни онима који не могу да присуствују.
Наставници
● Бесплатни ресурси за наставнике
● Погледајте с нимак бесплатног вебинара за наставнике који би желели да науче како да
користе Кхан Академију.

Кхан Академија је бесплатни ресурс за ученике, наставнике
и родитеље
Шта је Кхан Академија? Ми пружамо задатке, квизове и тестове за ученике како би могли да
вежбају вештине и њима овладају, као и инструктивне снимке за помоћ у учењу и обнављању
материјала.
● Кхан Академија има библиотеку лекција усклађених са образовним стандардима који
покривају све од вртићког узраста, затим основног и средњег образовања, преко
припреме за разне универзитетске пријемне тестове и све до ране универзитетске
математке, физике, хемије, биологије и историје.
● Ученици могу вежбати вештине кроз задатке, квизове и изазове мајсторства и кроз њих
могу добијати тренутне повратне информације и подршку.

● Кхан Академија је доступна на 40 језика.
● Ученици без лаптопова могу приступити сајту Кхан Академије са телефона или могу
користити апликацију Кхан Академије за телефоне.

Наставници добијају алате и извештаје дизајниране
посебно за њих
● Наставници могу ученицима лако доделити комплетне курсеве – Алгебра 1 или Oснови
геометрије, на пример – одређену целину или поједину вештину.
● Наставници могу лако пратити напредовање ученика кроз наше извештаје.

Ресурси за школе и наставнике: Како можете користити
Кхан Академију?
Имамо неколико ресурса који укључују корак-по-корак Водич добродошлице и серију онлајн
снимака у којима прави наставници демонстрирају како користе Кхан Академију да би
доделили инструктивне снимке и задатке за развој вештина, као и за праћење напредовања
ученика. Сви ови ресурси су доступни у одељку Основе за наставнике. Наставници се такође
могу придружити и нашој #TeachWithKhan Фејсбук групи.

Како почети?
1. Направите бесплатан налог са наше почетне странице
2. Крените у обилазак нашег бесплатног садржаја
3. Прегледајте наше ресурсе за наставнике и родитеље и сазнајте како можете ученицима
лако доделити неки курс да савладају.
Још питања? Посетите наш центар за помоћ.

Дечија Кхан Академија за ученике малишане
Ако је ваше дете узраста од две до седам година, препоручујемо вам нашу бесплатну
апликацију Дечија Кхан Академија. Уз изградњу ране писмености, читања, писања, развоја
језика и математичких вештина, апликација подстиче и креативност и развија
социо-емоционалне вештине. Она је 100% бесплатна, без огласа и без куповина из апликације.
Дечија Кхан Академија је доступна на Ајтјунсу, Гугл Плеју и Амазон Ап продавници.

Кхан Академија је непрофитна организација
Наша мисија је да пружимо бесплатно образовање светског нивоа, свима и свугде. Пажљиво
пратимо утицај COVID-19, и ту смо да пружимо помоћ заједницама у њиховим образовним
потребама. У наредним данима и недељама ћемо наставити да ажурирамо ресурсе за вас, па
будите у контакту.

С поштовањем,
Тим Кхан Академије

