
Као родитељ, како могу да користим Кхан 
Академију да подржим учење свог детета 
док су школе затворене? 
 

Драги родитељи, 

 

Знамо да је тешко одгајати децу, водити домаћинство и радити свој посао - а то је посебно тачно 
када су школе затворене. 

Знамо да су ово забрињавајућа времена за све, а здравље и сигурност су приоритет број један. 
Молимо вас да знате да смо ту да вам помогнемо да ваша деца уче и сада када су школе затворене. 
Испод можете наћи главна питања која смо недавно добили. Имате ли још питања? Можете их 
поделити са нама у заједници за подршку или контактирати наш тим за подршку. 

Како могу структуирати време учења за моје дете док су школе 
затворене? 
Држите ствари једноставним и поставите себи циљ од 2-3 сата учења дневно. Почните тако што ће 
ваше дете читати сат времена дневно и вежбати математику сат времена дневно (и то време не 
мора бити све одједном). Ако ваша деца имају капацитет да убаце и природне и друштвене науке - 
то је сјајно. 

Многи ученици су најсвежији ујутро, тако да је тада најбоље време за њих да се баве читањем и 
математиком. Упланирајте и паузе за играње и физичко вежбање. 

Како да утврдим који садржај треба покрити (ако нема смерница из 
моје школе)? 
Погледајте домаћи задатак и уџбеник вашег детета и замолите га да вам покаже које теме учи у 
свом одељењу. 

Разговарајте са својим дететом и стекните увид у то колико добро познаје материјал који је до сада 
покривен. Можете одлучити да ли је ово добро време за преглед постојећег материјала или за 
упуштање у нове лекције. На Кхан Академији, ваше дете може одабрати лекцију са којом ће почети и 
аутоматски ће се појавити препоруке за следеће лекције. 

Шта ако не могу да постигнем да будем тутор свом детету? 
Када деца користе Кхан Академију за вежбање, одмах добијају повратне информације. Ако ученици 
дају погрешан одговор, добиће савете, примере задатака израђене корак по корак, и линкове ка 
релевантним снимцима за учење. 

Данас постоји велики број онлајн ресурса за учење. Погледајте листу препоручених образовних 
сајтова Комон Сенс Медије. 
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Ако имате млађу децу и можете да постигнете само једну ствар, читајте свом детету 15 до 30 минута 
пре спавања. 

Како могу помоћи свом детету да учи ако не знам предмет? 
Нормално је да не познајете предмет. Ово је сјајно време да будете узорни модел за радозналост и 
учење. Можете рећи: "Ја не знам све одговоре, хајде да сазнамо начине за учење овог материјала." 
На Кхан Академији можете користити нашу траку за претрагу да бисте унели одређену тему коју 
желите научити, као што су "конгруентни углови". 

Ако се ви или ваше дете мало мучите, запамтите да је то све природно! Учење је процес 
"продуктивне борбе". 

Како да управљам децом која уче код куће док ја радим код куће? 
Одвојте одређено време када знате да ћете имати посвећено 1-на-1 време са својим дететом. Ово 
може бити време за заједничко читање; на пример, паузе током дана или јасно одређено време за 
ручак. Свест да сте одредили "заједничко време" вам може помоћи да испоштујете границе у 
осталим временским периодима (ако је могуће). 

Али они су деца, зар не? Као родитељи, и сами знамо да имати децу значи бити прекинут. Будите 
искрени о томе како најбоље бити прекинут. Идеје могу бити једноставне као што је захтевање 
куцања на врата или унапред припремљени сигнали као што су "држи ме за руку и број до двадесет, 
када причам телефоном." 

Да ли смо споменули да смо љубитељи спискова? Старија деца могу бити независнија уз спискове. 
Када вам дете дође са речима "досадно ми је, не знам шта да радим", преусмерите их на списак 
тако да могу преузети одговорност за своје време. 

Поново говорећи као родитељи, сасвим је очекивано да ће се појавити тензије. Лако је пући и 
изгубити хладнокрвност. Сви смо то урадили. У овим временима, то можете видети као још једну 
тачку учења: моделирање улога како се извинити. Једна реченица: "Хеј, жао ми је што сам викнуо. 
Осећао сам се напетим и схватио сам да сам требао мало изаћи у шетњу. Можемо ли обоје 
притиснути дугме за ресетовање?” 

И коначно, будите пажљиви према себи. Не постоји начин да будете савршени родитељ, али постоји 
хиљаду начина да будете добар родитељ. 

Како још можемо помоћи? 
Напорно радимо на разумевању најважнијих изазова са којима се суочавају родитељи и деца како 
би наставили да уче док су школе затворене. Молимо вас, реците нам овде која питања су вам на 
уму. Пратите нас у наредним данима и недељама када ћемо ажурирати наше ресурсе за вас. 

 

С поштовањем, 

Тим Кхан Академије 
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