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23 Mart 2020 tarihinde uzaktan eğitim başladı.  

Eğitim teknolojilerini yakından takip eden öğretmenler olduğu gibi, bu süreçte yeni 

tanışan birçok öğretmenimiz olduğunu da biliyoruz. 

Khan Academy 2008 yılından beri uzaktan eğitim için kullanılıyor. 

 Khan Academy için bugüne kadar 190 ülkede ve 41 dilde verdiği 5 milyardan fazla 

 ders ile dünyanın en büyük online eğitim platformu diyebiliriz. Kar amacı gütmüyoruz 

 ve fırsat eşitliği ilkesiyle tüm içerik ve öğretmen araçlarımızı tamamen ücretsiz 

 olarak kullanımınıza sunuyoruz. 

İçinde bulunduğumuz olağanüstü şartlarda, öğretmen ve öğrenciler ilk kez uzaktan 

eğitim deneyimi yaşıyor olabilirler, Khan Academy olarak biz de elimizden geldiğince 

destek olmak için yanınızdayız. 

Okullar açıkken her ay 100 milyon öğrenci ve 2 milyon öğretmenin aktif olarak kullandığı 

Khan Academy platformunu uzaktan eğitim sürecinde bir öğretmen olarak en hızlı nasıl 

kullanmaya başlayabilirsiniz, 4 maddede sizin için özetlemeye çalıştık. 

UZAKTAN EĞİTİM 



- İşin doğrusu, uzaktan eğitim için istediğiniz kaynağı kullanabilirsiniz. Yine de 

Khan Academy’nin sunduğu birkaç faydayı hatırlatalım istedik: 

- Khan Academy, öğrencilerinize her zaman ücretsiz destek sağlar. 

- Belirleyeceğiniz konu ya da kazanımları teslim tarihi belirterek seçeceğiniz 

öğrencilere ya da tüm sınıfa ödev verebilirsiniz. 

- Öğrenciler alıştırmaları çözdükten sonra gerçek zamanlı geribildirim alırlar. 

- Öğrencilerinizin gelişimini her an her yerden takip edebilirsiniz. 

- Okullar açık olduğunda da kullanabilirsiniz! 

- Khan  Academy, öğrencilerinize nerede olurlarsa olsunlar, her yerde ücretsiz 

destek sağlar.  

- Bilgisayar şart değil, akıllı telefon ya da mobil cihazlarla da öğrenebilirler. 

- Eğitim içeriğimize 41 dilde ulaşabilir ve ücretsiz olarak faydalanabilirler. 

Uzaktan eğitim için neden Khan Academy’yi kullanayım? 



1. Öğrencilerinizi kaydedin 

2. Hazır olmaları için yardım edin 

3. Ödevleri oluşturun 

4. Ustalaşma hedefleri belirleyin 

 

Dört adımda Khan Academy kullanmaya başlayın 



1. Öğrencilerinizi kaydedin 



Seçenek 1:  Google Classroom 

- Eğer Google Classroom kullanıyorsanız 

sınıfınızı seçin ve aşağıdaki adımları 

takip edin: 

- Yeni Öğrenci Ekle’ye tıklayın 

- Google Classroom’u seçin 

- Google Classroom’unuzu Khan 

Academy ile linkleyin. 

- Sınıfınız Khan Academy’de 

görünecektir! 

1. Öğrencilerinizi kaydedin 



- Eğer öğrencileriniz yeterli bilgi ve beceriye 

sahipse ve yaşları uygunsa kendi kayıtlarını 

kendileri yapabilirler. 

- Öğretmen panelinden yeni bir sınıf 

oluşturun 

- Öğrencilerinizle oluşturduğunuz sınıf 

kodunu paylaşın 

- Khan Academy anasayfasındaki 

yönlendirmeleri takip ederek öğrenci 

hesabı oluşturmalarını isteyin 

- Öğrenci hesabını oluşturduktan sonra 

Sınıf Ekle  linkine tıklayarak verdiğiniz 

sınıf kodunu girmelerini isteyin 

1. Öğrencilerinizi kaydedin 

İpucu: Sınıfınıza kendinizi de öğrenci olarak 

eklerseniz, sınıfı öğrenci gözünden görebilir ve 

öğrenci deneyimini daha yakından takip edebilirsiniz. 

Kendi hesabınıza sınıf kodunuzu eklemeniz yeterli! 

Seçenek 2: Öğrenciler kendilerini kaydedebilirler 



Seçenek 3: Öğrencilerinizi sınıfa ekleyin 

 

- Eğer öğrencilerinizin yaşı küçükse ya da 

bilgisayar becerileri yeterli değilse onları 

sınıfa kendiniz eklemek isteyebilirsiniz.  

- Öğretmen panelinden eklemek 

istediğiniz sınıfı seçin ya da yeni sınıf 

oluşturun 

- Yeni Öğrenci Ekle’ye tıklayın 

- Öğrencilerinizin isim ve bilgilerini 

ekleyin 

- Kullanıcı ismi ve şifrelerini onlarla 

paylaşıp giriş yapmalarını isteyin 

1. Öğrencilerinizi kaydedin 

İpucu: Öğrencilerinize sistem tarafından atanan 

şifreleri tek bir dosya içinde bilgisayarınıza indirmeyi 

unutmayın. Şifresini unutan öğrenciler için bu dosya 

işinize yarayacaktır. 



2. Hazır olmaları için yardım edin 



- Öğrencilerinizin Khan Academy’yi keşfetmelerine izin verin 

- Eğer ilk kez Khan Academy ile tanışıyorlarsa, onlara platformu kendi 

merakları doğrultusunda keşfedebilmeleri için fırsat tanıyın. 

- İlk olarak, alıştırma yapabilecekleri tek bir konuyu ödev verin. 

- Anasayfada nereden giriş yapabilecekleri ve ödevlerini nasıl görebilecekleri 

ile ilgili onları yönlendirin: 

- Ödevlerim sekmesine tıklayın 

- Eğer birden fazla ödev varsa yapmak istediğiniz ödevi seçin ve başlat’a 

tıklayın 

2. Hazır olmaları için yardım edin 



- Onları eğlenceli bir öğrenme yolculuğuna 

hazırlayın 

- Öğrencilerinizden Khan Academy hesabı için 

giriş bilgilerini bir yere not etmelerini isteyin. 

- Sınıf koşulları müsaitse öğrencilerinizi Khan 

Academy uygulamasını akıllı telefonlarına nasıl 

indirebileceklerine dair yönlendirin. 

- Onlarla hangi kanallardan iletişim kuracağınızı 

anlatın – Mesela email, okulunuzun kullandığı 

LMS, ClassDojo/Remind, ya da doğrudan Khan 

Academy üzerinden… 

2. Hazır olmaları için yardım edin 



3.Ödevleri oluşturun 



Ödev olarak konu anlatımı ve 

interaktif alıştırmaları bir arada verin 

 

1. İstediğiniz içeriği aratın 

 

2. İstediğiniz içeriği seçin 

 

3. Ekranın üst kısmında bulunan 

mavi çubuğun üzerindeki ödev 

ver’e tıklayın 

3. Ödevleri oluşturun 

İpucu: Eğer ödevler teslim edildikten sonra  sınıf ile bir arada 

üzerinden geçme şansınız varsa – mesela bir videokonferans 

aracılığıyla – o zaman ödev verirken  “her öğrenciye aynı soruları 

göster” seçeneğini kullanabilir ve böylece en çok hata yapılan 

soruların üzerinden hepbirlikte geçebilirsiniz.. 



Ödev Raporları: 

 

1. Öğretmen Paneli’nden 

sınıfı seçin 

2. Ödevler sekmesi altında 

Yönet’e tıklayın 

3. Seçeceğiniz ödevin 

raporunu görüntüleyin 

4. Öğrencilerinizin 

yanlışlarını inceleyin 

3. Ödevleri oluşturun 

İpucu:  Öğrencileriniz bu ekranı göremedikleri için onlarla bu ekranın 

görüntüsünü paylaşarak sınıfta en çok yapılan hataların ne olduğu ile ilgili bilgi 

verebilir ve videokonferans ortamında çözümleri gösterebilirsiniz. 



4.Ustalaşma hedefleri belirleyin 



- Ustalaşma hedefleri uzun vadeli kazanımları belirlemenizi sağlar 

- Tek bir konu ya da birkaç konu yerine ustalaşma hedefleri ile bütün bir dersin ya 

da ana konunun anlaşılmasını sağlamak için öğrencilerin uzun süre üzerinde 

çalışacakları hedefler belireyebilirsiniz. 

- Ustalaşma hedefleri ile çıtayı yükseltebilirsiniz 

- Öğrencilerin konulara tekil değil, çoğul olarak odaklanmasını sağlamak ve 

böylece bilgilerinin arasında eksikler olmadan, ustalaşarak öğrenmelerine 

yardımcı olmak için ustalaşama hedefleri bir konuyu anlamadan bir sonraki 

başlamalarına izin vermez. 

Ustalaşma hedefi nedir? 



- Ustalaşma hedefleri her öğrencinin kendi gelişim sorumluluğunu üstlenmesini 

ve öğrenme sürecini sahiplenmesini sağlar 

- Eğer bütün bir ders için ustalaşma hedefi koyarsanız, öğrenciler kendi anlama 

hızlarına göre ilerleyebilirler. Eksiği olan ya da yavaş öğrenen öğrenciler konuyu 

anlamadan bir sonrakine başlamazlar. Hızlı öğrenen öğrenciler ise diğerlerini 

beklemeden öğrenmye devam edebilirler. 

- Ustalaşma hedefleri tam ve eksiksiz öğrenmeyi destekler 

- Uzaktan eğitimde öğrenci ve öğretmen bir arada olmadığı için çoğu öğrenci 

konuyu anlayıp anlamadığını doğru analiz edemeden dikkatini çeken farklı 

konulara yönelebilir ve birçok eksik oluşabilir. 

- Ustalaşma hedefleri sayesinde öğrenciler gerçekten bir konuyu anlamadan 

diğer bir konuyu öğrenmezler, böylece eksiklerin oluşması engellenir. 

Uzaktan eğitimde ustalaşma hedeflerini neden kullanmalıyım? 



Konu Ustalığı: 

1. Öğretmen panelinden sınıfı 

seçin 

2. Konu ustalığı sekmesine 

tıklayın 

3. Hedefi oluştur’a tıklayın 

4. Her öğrenci ya da sınıfın 

tamamı için ustalaşmalarını 

istediğiniz konuyu seçin 

 

4. Ustalaşma hedefleri belirleyin 



Öğrenciler ustalaşma hedeflerini 

nasıl görürler? 

1. Khan Academy’ye giriş yapın 

2. Öğrenme ana sayfasında 

bulunan Konu ustalığı 

sekmesine tıklayın 

3. Önerilen içeriklerle 

kişiselleştirilmiş ve eğlenceli bir 

öğrenme yolculuğuna başlayın! 

4. Ustalaşma hedefleri belirleyin 



Gelişimlerini Takip Edin 

1. Öğretmen panelinden 

sınıfı seçin 

2. Konu ustalığı 

sekmesinin altında 

İlerleme’ye tıklayın 

3. İstediğiniz ünite/konu 

başlığını seçerek sınıfın 

durumunu gözden 

geçirin 

4. Zorlanan öğrencilere 

doğrudan ödev verin.  

4. Ustalaşma hedefleri belirleyin 



Öğrencileriniz için 
kişiselleştirilmiş ve keyifli 
bir öğrenme yolculuğunu 
başlatmaya hazır mısınız? 

Sağlıklı günler, 

Başarılar ve kolaylıklar dileriz!  

 
KHAN ACADEMY 

tr.khanacademy.org 

khanacademy.org.tr 

 

https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us

