
Szülőként hogyan használjam a Khan 
Academy-t, hogy támogassam 
gyermekem oktatását, ha zárva van az 
iskola? 

Az oldal más nyelven is elérhető: български , ქართული , italiano, 日本語 , 한국어 

Kedves Szülők! 

Tudjuk, milyen nehéz feladat a gyereknevelés, a háztartás vezetése, helytállni egy 
munkahelyen – főleg, ha bezár az iskola.  

Tudjuk, hogy aggasztó idők ezek mindenki számára, és hogy az egészség és a biztonság a 
legfontosabb. Mi azért vagyunk, hogy segítsünk a gyermekek folyamatos tanulásának 
biztosításában az iskolák zárva tartása idején is. Alább összegyűjtöttük az eddig hozzánk 
intézett legfontosabb kérdéseket. További kérdéseid vannak? Oszd meg velünk a Support 
Community oldalon vagy keresd csapatunkat itt:  Support team.  

Hogyan osszam be gyermekem tanulásra fordított idejét, amíg az iskola zárva tart? 

Ne bonyolítsuk túl a dolgokat: napi 2-3 órás tanulási időszakokat tervezzünk be. Kezdődjön 
egy órás olvasással és egy egy órás matematika gyakorlással (aminek nem kell feltétlenül 
egyhuzamban történnie). Ha a gyermek képes rá, és hozzá tudunk adni még 
természettudományos vagy humán tárgyakat, annál jobb! 

Sok tanuló reggel a legfrissebb, ezért ez az időszak a legalkalmasabb az olvasásra és a 
matematikára. Iktassunk be szüneteket játékra vagy mozgásra. 

Hogyan válasszam ki a tanulandó témaköröket, ha az iskola nem ad ehhez 
iránymutatást? 

Nézd át gyermeked házi feladatát és tankönyveit, és kérd meg, hogy mutassa meg, melyik 
fejezeteket vették épp az iskolában.  

Beszélgess gyermekeddel és próbáld meg felmérni, mennyire jól tudja az eddig tanultakat. 
Ezután el fogod tudni dönteni, hogy a korábban vett anyagot érdemes-e átnézni, vagy új 
leckék tanulásába belefogni. A Khan Academyn a gyerekek választhatnak témát, amibe ha 
belekezdenek, további kapcsolódó tananyagok fognak automatikusan megjelenni.  

 

 

https://khanacademy.zendesk.com/hc/bg/articles/360040418972-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D0%9A%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/ParentsClosure_KA.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/ParentsClosure_IT.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/ParentsClosure_IT.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/ParentsClosure_JA.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/ParentsClosure_KO.pdf
https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/community/topics/200136624
https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/community/topics/200136624
https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/requests/new
https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/requests/new


Mit tegyek, ha nem tudok ott lenni a gyermekem mellett, míg tanul? 

A Khan Academyn való gyakorlás során a gyermekek azonnali visszajelzést kapnak. Ha 
helytelen választ adnak, akkor segítő tippek, részletesen levezetett példafeladatok és a 
megértést segítő videókhoz vezető linkek jelennek meg. 

Manapság a tudás végtelen tára áll rendelkezésünkre az interneten. Érdemes átnézni a 
Common Sense Media listáját az ajánlott oktató weboldalakról (angol).  

Ha kisebb gyermeked van, és csak egy dologra jut időd, olvassatok együtt esténként, 
lefekvés előtt 15-30 percet. 

Hogyan segítsek gyermekemnek, ha nem értek az adott tantárgyhoz? 

Teljesen rendben van, ha nem ismered az adott tantárgyat. Ez jó alkalom arra, hogy példát 
mutass, hogyan lehetünk érdeklődőek és miként tanulhatunk új dolgokat. Bátran 
mondhatjuk, hogy „nem tudom fejből az összes választ, de nézzük meg, hogyan tudnánk 
erről tanulni!” A Khan Academyn a keresőablakba begépelhetjük a megismerni kívánt téma 
nevét, pl. „helyiérték”.  

Ha gyermeked kínlódik egy kicsit, jusson eszedbe, hogy ez természetes! A tanulás nem 
más, mint a „termékeny küzdelem” folyamata.  

Hogyan irányíthatom a gyerekem tanulását, ha otthon dolgozom? 

Jelölj ki előre meghatározott időszakaszokat, amiket a gyerekeddel kettesben el tudsz 
tölteni. A meghatározott ebédidőn kívül lehetnek ezek rövidebb szünetek vagy amikor együtt 
olvastok. Az ilyen előre meghatározott időszakok lehetővé teszik, hogy a többi időpontban a 
saját munkád határaihoz ragaszkodhass (ha ez egyáltalán lehetséges).  

De azért ők gyerekek, nem igaz? Mi is tudjuk szülőként, hogy ha valakinek gyereke van, az 
azt jelenti, hogy a gyerek állandóan szeretne valamit tőlünk. Tedd világossá, hogyan lehet 
téged a legelfogadhatóbb módon félbeszakítani. Kérj például olyan egyszerű dolgokat, hogy 
kopogjon az ajtón, vagy hogy „fogd meg a kezem, és számolj 20-ig, ha éppen telefonálok!” 

Említettük, ugye, hogy a teendők listáinak lelkes hívei vagyunk. Nagyobb gyerekeknek segít 
az önállóságban, ha van ilyen listájuk. Amikor egy gyerek arról panaszkodik, hogy unatkozik, 
nem tudja mit csináljon, hívd fel a figyelmét a listájára, ez segít idejét beosztani. 

Most újból a szülő szól belőlünk. Előre tudhatjuk, hogy a feszültség nőni fog otthon. Könnyű 
felcsattanni, elveszíteni a hidegvérünket. Mindannyiunkkal előfordult már ilyen. Gondoljunk 
arra, hogy ez egy olyan tanulásra alkalmas pillanat, amikor példát adhatunk a gyerekünknek 
arra, hogyan kell bocsánatot kérni. Például így: „Bocsánat, sajnálom, hogy kiabáltam. 
Nagyon ideges voltam, jobb lett volna, ha inkább elmentem volna sétálni. Megnyomhatnánk 
az újraindítás gombot?” 

Utoljára pedig, légy elnéző magaddal. Nincs tökéletes szülő, de ezernyi mód van arra, hogy 
jó szülő legyél. 

https://www.commonsensemedia.org/lists/educational-websites


Hogyan tudunk még segíteni? 

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy megértsük a szülők és gyerekek számára legégetőbb 
problémákat annak érdekében, hogy a tanulás zökkenőmentesen folyjon az iskolabezárások 
idején is. Kérjük, hogy ide írjd meg kérdéseid! Nézz vissza hozzánk az elkövetkező 
napokban és hetekben, mert folyamatosan frissítjük anyagainkat. 

Üdvözlettel, 
A Khan Academy csapata 

 

 

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

