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EACS eLearning ေက်ာင္းသား/မိဘတု႔မ
ိ ွ မၾကာခဏေမးတတ္သည့္ေမးခြန္းမ်ား
eLearning ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း? eLearning ဆုိသည္မွာ စက္မႈနည္းပညာမွတဆင့္၊ မရွိမၿဖစ္ လုိအပ္ေသာ အရာမဟုတ္ေသာ္
လည္း ပုံမွန္ အင္တာနက္ေပၚမွ ၿပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရေသာ သင္ယူၿခင္းနည္းတစ္ရပ္ၿဖစ္သည္။
eLearning ကိုမည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အစၿပဳသနည္း? အကယ္၍ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ေက်ာင္းတက္ရက္ပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါလ်င္ eLearning
ရက္ကို၊ ထုိရက္၌ အစားထုိးမည္ၿဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းဆရာ/မ တုိ႔မွ eLearning ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မနက္ပိုင္း 9း00
နာရီအခ်ိန္တြင္ ၀က္ဘ္ဆုိက္ ကုိအသံုးျပဳႏုိင္ရန္ အဆင္သင့္ တင္ထားေပးမည္။

ထုိ႔အျပင္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အတြက္

မြမ္းမံသင္တန္း ေန႔ရက္မ်ားျဖစ္ေသာ စက္တင္ဘာလ 11 ရက္ ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 5 ရက္ တုိ႔တြင္ေက်ာင္း အေဆာက္အဦးတုိင္း၌
eLearning ေန႔ရက္မ်ားရွိမည္။
ဤႏွစ္တြင္ သမၼတေန႔ကုိ မည္သုိ႔ ကုိင္တြယ္ေၿဖရွင္းမည္နည္း? သမၼတေန႔၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ 19 ရက္သည္ ေက်ာင္းသူ/သားႏွင့္ ၀န္ထမ္း
မ်ားအတြက္ အားလပ္ရက္ေန႔ၿဖစ္သည္။
စာရြက္၊ /ခဲတံ သုံးရမည့္အိမ္စာမ်ားကို ရပါမည္လား? မရပါ။

ေက်ာင္းစာအတြက္ နည္းပညာကုိအသုံးၿပဳရန္ (သုိ႔) အနည္းဆုံး

နည္းပညာမွတဆင့္ ေပးပုိ႔ရန္ သေဘာၿဖစ္သည္။ ဆရာမ်ားအတြက္ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာအရာတုိ႔မွာ Canvas,
MobyMax, Pearson (သုိ႔) McGraw Hill အီလက္ထေရာနစ္ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ား ႏွင့္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို elearning ရက္မတုိင္မွီ၊
ေက်ာင္း၌ ရွိစဥ္ကာလတြင္ Showbie ကဲ့သ႔ေ
ုိ သာ apps မ်ားကုိ ေဒါင္းလုပ္ဒ္ လုပ္ႏုိင္သည္။ ၿခြင္းခ်က္ - အကယ္၍ မိမိကေလးသည္
IEP, ILP သို႔မဟုတ္ EL ေက်ာင္းသူ/သားတစ္ဦးၿဖစ္ ပါက၊ မိမိတုိ႔ကို ခဲတံစာရြက္သံုး eLearning အိမ္စာမ်ား ရရွိႏုိင္သည္။
eLearning လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္၌ ေနာက္ဆုံးရက္ၿဖစ္သနည္း? အမွတ္ေပးမည့္ eLearning လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းၿပန္တက္ၿပီး (5) ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံးရက္အၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဥပမာ- အကယ္၍ အဂၤါေန႔တြင္၊
ေက်ာင္းတက္ရက္ပယ္ဖ်က္ၿပီး၊ ဗုဒၶဟူးေန႕၌ ေက်ာင္းၿပန္တက္ရလွ်င္၊ eLearning လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို (5ရက္ၿပီး) ေနာက္တစ္
ပတ္ အဂၤါေန႔သည္ ေနာက္ဆုံးရက္ၿဖစ္သည္။
eLearning လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အခ်ိန္မည္မွ် ကုန္မည္နည္း? အခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္ရမည့္စာမ်ားသည္၊ အတန္း၊ ဆရာႏွင့္၊ ဘာသာရပ္အေပၚ
တြင္မူတည္ပါသည္။ ေက်ာင္းဆရာတုိ႔မွ သင္ၾကားခဲ့သည့္အရာမ်ားမွ၊ 30 မိနစ္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ eLearning အရာမ်ား တင္ထားရမည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားရရွိသည့္ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းစာသည္ သင္ယူမႈအခ်ိန္ 3-4 နာရီမွ်ေလာက္ၿဖစ္ရမည္။ eLearning စာမ်ား
ၿပီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေက်ာင္းသားတုိ႔သည္ စေန-တနဂၤေႏြေန႔မပါပဲ (5) ရက္ရရွိၾကလိမ့္မည္။
ေက်ာင္းသားတုိ႔မွ၊ မိမိတို႔၏ eLearning အရာမ်ားကို မည္သုိ႔တင္ရမည္နည္း? ေက်ာင္းဆရာမွ၊ တင္လိုက္သည့္ စာမ်ားကို မည္သုိ႔ ပုံစံ၊
ေနရာအေပၚမူတည္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသားတုိ႔မွ၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာအရာကို စက္မႈနည္းစနစ္ တစ္ခုခုၿဖစ္ေသာ Canvas, MobyMax,
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SeeSaw, Quizizz, Edulastic, Google Classroom (သုိ႔) Showbie တုိ႔မွတဆင့္၊ တင္သြင္းႏိုင္ရမည္ၿဖစ္သည္။ ေက်းဇူးၿပဳ၍ သီးသန္႔
ေမးခြန္းမ်ားကို မိမိကေလး အတန္းပိုင္ဆရာတုိ႔အား ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းမွ၊ ဖြင့္ထားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာအခန္း ရွိပါသလား? EACS ေက်ာင္းတုိင္း၊ ေက်ာင္းၿပန္တက္ၿပီး (5) ရက္အတြင္း၊
ကြန္ပ်ဴတာခန္းကို၊ မနက္ေက်ာင္းမတက္မွီ၊ (သို႔) မဆင္းမွီ 1 နာရီဖြင့္ေပးလိမ့္မည္။ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ားမွ၊ ကြန္ပ်ဴတာခန္းရွိမည္မရွိမည္ကို ဆုံးၿဖတ္ေပးမည္ၿဖစ္သည့္အတြက္ ေက်းဇူးၿပဳ၍ မိမိကေလးေက်ာင္းသို႔ စံုစမ္းေမးၿမန္းပါ။
ေက်ာင္းသားတုိ႔မွ၊ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို၊ ႀကိဳတင္ၿပီး၊ ေက်ာင္း၌ ကူးယူထားႏိုင္ပါသလား? ရပါသည္။ ႀကိဳတင္ကူးယူႏိုင္သည္မႏိုင္သည္မွာ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးခ်င္းတုိ႔၏ အိမ္စာအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ မည္သည့္ပုံစံ အေပၚတြင္ အၿပည့္အ၀ မူတည္ပါသည္။
ဆရာမ်ားအတြက္ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားမွာ Canvas, MobyMax, Pearson (သုိ႔) McGraw Hill အီလက္ထေရာနစ္ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ား
ႏွင့္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို elearning ရက္မတုိင္မွီ၊ ေက်ာင္း၌ ရွိစဥ္ကာလတြင္ Showbie ကဲ့သုိ႔ေသာ apps မ်ားကုိ ေဒါင္းလုပ္ဒ္
လုပ္ႏုိင္သည္။
iPads မရွိသည့္ ေက်ာင္းသားအတြက္၊ မည္သုိ႔ၿပဳလုပ္မည္နည္း? eLearning ရက္ၿပီးသည့္ေနာက္ (5) ရက္အတြင္း EACS ေက်ာင္း
မ်ားမွ၊ ကြန္ပ်ဴတာအခန္းကို ေက်ာင္းမတက္မွီ (သို႔) ေက်ာင္းဆင္းၿပီး တစ္နာရီ ဖြင့္ထားေပးမည္ၿဖစ္သည္။ မည္သည့္ေဒသခံလူထု
စာၾကည့္တိုက္ဌါနခြဲ (8) ခုတုိ႔မွလည္း ဖြင့္ပါလိမ့္မည္။ အခမဲ့ Wi-Fi ႏွင့္တကြ၊ ထုိစာၾကည့္တုိက္ဌါနခြဲစာရင္းမ်ားကို EACS ၀က္ဘ္ဆုိဒ္
ေပၚတြင္ ေဖာ္ၿပထားပါသည္။

http://www.eacs.k12.in.us/students/e_learning_day

ေက်ာင္းဆရာတုိ႔မွ eLearning ရက္၌ ေက်ာင္းသားတို႔ႏွင့္ အၿပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈၿပဳရန္၊ ၿဖစ္ႏိုင္မည္လား?
ဟုတ္ကဲ့။ ေက်ာင္းဆရာတုိ႔သည္ Discussion (သုိ႔) Messages မ်ားကို Canvas (သုိ႔) MobyMax နည္းမ်ားအသုံးၿပဳၿပီး အသင့္ရွိေန
ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အၿပင္ eLearning ရက္ေနာက္ပိုင္း 5 ရက္အတြင္း ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ ေက်ာင္းသားတု႔ိမွ မိမိဆရာမ်ားကို ေမးခြန္း
မ်ားေမးၿမန္းသင့္ပါသည္။
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မၿပီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ မည္သည့္ေနာက္ဆက္တမ
ြဲ ်ား ရွိမည္နည္း? eLearning ရက္၌ ေပးလိုက္
ေသာစာမ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္မေဆာင္ရြက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပုံမွန္အတန္းမ်ား၌ စာမၿပီးၿခင္း ေနာက္ဆက္တြမ
ဲ ်ား
အတုိင္း ရင္ဆုိင္ရမည္ၿဖစ္သည္။ ထုိ႔အၿပင္၊ အကယ္၍ အမွတ္ေပးရမည့္ eLearning စာမ်ားမတင္ေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို
ခြင့္ၿပဳခ်က္မရွိပဲ ေက်ာင္းပ်က္ပါသည္ဟူ၍ သတ္မွတ္လိမ့္မည္။
မိမိတုိ႔၏ eLearning အရာမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္အတြက္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မည္သည့္ကူညီမႈ-လမ္းညြန္မႈမ်ားရရွိ
ပါမည္နည္း? ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို Thanksgiving ေက်ာင္းပိတ္ရက္မတုိင္မွီ eLearning ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနရာႏွင့္ ၀င္ေရာက္ခြင့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ၿပသေပးရန္ ေတာင္းဆုိလိမ့္မည္။ ေက်ာင္းဆရာတို႔သည္ မနက္ 9း00 မွ 3း00 အထိ
eLearning ရက္၌ အြန္လိုင္းမွတဆင့္၊ Canvas, email, MobyMax ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေၿဖၾကားရန္
အသင့္ရွိပါမည္။
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