Veli olarak okulun kapalı olduğu dönemde çocuğumun öğrenim sürecini desteklemek
için Khan Academy’yi nasıl kullanabilirim?
Sevgili veliler,
Çocuk yetiştirmenin, evi çekip çevirmenin ve bir yandan da günlük işleri yapmanın ne kadar
zor olduğunun bilincindeyiz. Özellikle okulların kapalı olduğu dönemlerde bu zorluk daha da
artıyor.
İçinden geçtiğimiz süreç herkes için endişe verici. Hepimiz için öncelikli iki alan var: Sağlık
ve güvenlik. Khan Academy olarak, okulların kapalı olduğu süreç boyunca çocuğunuzun
eğitiminin kesintiye uğramaması için, onun gelişim ve öğrenim yolculuğunda destek için
yanınızdayız. Aşağıda son zamanlarda sık sorulan bazı sorular için cevap ve önerilerimizi
bulabilirsiniz.
Eğer okuldan herhangi bir öneri gelmediyse, okullar kapalıyken zamanı verimli
kullanmak adına çocuğumun bir gününü nasıl planlayabilirim?
Aslında her şeyi basit tutup günde 2-3 saatlik bir öğrenme hedefi koyarak başlamak yeterli
olacaktır. Çocuğunuz günde 1 saat kitap okuduktan sonra 1 saat de matematik alıştırması
çözebilir (tabii bunların hepsi bir oturuşta olmak zorunda değil). Bunların üzerine yarım saat
fen bilimleri ve yarım saat de sosyal bilimler çalışarak günü tamamlayabilir.
Birçok öğrenci için zihinlerinin en açık olduğu zaman dilimi sabahtır. Bu sebeple, okuma ve
matematik alıştırmalarını sabah yapabilirler. Aralarda mola verip oyun oynayabilir, fiziksel
egzersiz yapabilirler.
Eğer okuldan herhangi bir öneri gelmediyse, hangi konuyu işlememiz gerektiğini
nereden bilebilirim?
Çocuğunuzun ders kitabına ve ödevlerine bakın, derste işledikleri konuları sorun.
Çocuğunuzla konu hakkında biraz sohbet ederek şimdiye kadar işledikleri konuları ne kadar
iyi anlayıp anlamadığını ölçmeye çalışın. Bu sayede geçmişte öğrendiklerini pekiştirmesi mi
daha faydalı, yoksa yeni dersleri mi işlemesi daha faydalı anlayabilirsiniz. Khan
Academy’nin web sitesinde çocuğunuz bir konu seçip işlemeye başlayabilir; bir sonraki
işlemesi gereken konu için öneriler ekranda otomatik olarak çıkacaktır.
Ufak bir hatırlatma: AP dersleri alan ve/veya SAT sınavına hazırlanan lise öğrencileri için
Khan Academy’de en çok rağbet gören AP dersleri ve Resmi SAT sınav hazırlığı sayfaları
mevcut.
Çocuğumla ders çalışmaya vaktim yoksa ne olacak?

Çocuklar Khan Academy’de alıştırma yaptıklarında anında geri bildirim alırlar. Öğrenciler
sorulara yanlış cevap verirse sorunun nasıl çözüleceğine dair ipuçları alırlar, adım adım örnek
çözümlü sorular görebilirler ve ilgili videolara yönlendiren bağlantılara tıklayabilirler.
Günümüzde çok sayıda çevrimiçi öğrenim kaynağı bulunmakta. Common Sense Media’nın
önerilen eğitim web sitelerini (İngilizce) gözden geçirebilirsiniz.
Çocuğunuzun yaşı küçükse uyku vaktinden önce yalnızca 15-30 dakikalık bir hikaye okuma
aktivitesi yapmanız bile yeterli olacaktır.
Konuyu kendim bilmiyorsam çocuğuma nasıl yardımcı olabilirim?
Konuyu bilmemek çok doğal bir durum. Bu gibi durumlarda konuya olan merakınızı ve
öğrenme isteğinizi açığa çıkararak çocuğunuza rol model olabilirsiniz. Örneğin, “Ben de tüm
cevapları bilmiyorum zaten; haydi gel bu konuyu beraber öğrenelim, birlikte keşfedelim,”
diyebilirsiniz. Khan Academy’nin arama kutucuğunda öğrenmek istediğiniz konuyu
aratabilirsiniz, örneğin, “eş açılar”.
Siz veya çocuğunuz bir konuda biraz zorlanıyorsa bunun gayet doğal olduğunu hatırlayın!
Öğrenme, “olumlu bir mücadele” sürecidir.
Evden çalışan bir veliysem çocuğuma evdeki öğrenim sürecinde nasıl destek olabilirim?
Çocuğunuzla birebir geçirebileceğinizi bildiğiniz vakitleri önceden belirleyin. Bu zaman
dilimlerinde beraber kitap okuyabilir, mola verebilir veya öğle yemeği yiyebilirsiniz.
“Beraber vakit geçirmek” için kafanızda belirli zaman dilimleri belirlemek ve günü
planlamak, bu vakitler haricinde (eğer mümkünse) sınır koymanızı kolaylaştırabilir.
Ama tabii ki çocuk çocuktur. Veliler olarak çocuklarımızın bizi sürekli bölebileceğini
biliyoruz. Sizi bölerken nasıl davranması gerektiği konusunda açık olun. Çok basit
açıklamalar yaparak, çocuğunuzun kapıyı çalmasını isteyebilir ya da “Ben telefonda
konuşuyorsam elimi tut ve yirmiye kadar say,” gibi ifadelerle durumu açıklayabilirsiniz.
Liste çıkartmanın ve bitirilen işleri işaretleyerek kontrol etmenin önemine inandığımızı daha
önce söylemiş miydik? Yaşı büyük olan çocuklar bu listeleri daha kolay tutabilirler. Eğer
çocuğunuz “Sıkıldım, ne yapsam bilmiyorum,” şeklinde kendini ifade ediyorsa onu listeye
yönlendirin. Böylece kendisi seçim yapmayı ve kendi zamanını kendisi ayarlamayı
öğrenecektir.
Yine veliler olarak konuşursak, arada tansiyonun yükseldiği durumlar olabilir. Bu gibi
vakitlerde biliyoruz ki çileden çıkmanız an meselesi olabilir. Ancak bu anları öğrenme ve
kişisel gelişim anları olarak düşünebilir, gerektiğinde ise özür dileme konusunda rol model
olmayı bir kez daha hatırlayabilirsiniz. Bir öneri de şu olabilir: “Sana bağırdığım için özür

dilerim. Stresli bir gün geçiriyorum ve sana öyle tepki vermek yerine bir hava alıp gelsem
daha iyi olacaktı. Neyse, şimdi geçmişe sünger çekelim mi?” gibi ifadeler…
Son olarak, kendinizin üstüne çok gitmeyin. Hiçbir anne-baba mükemmel değildir ve en
nihayetinde, iyi anne-baba olmanın binlerce farklı yolu var! Elinizden geleni yapın, yeter.
Size başka nasıl yardımcı olabiliriz?
Okulların kapandığı dönemlerde bir yandan Khan Academy’nin ücretsiz kütüphanesini daha
kullanışlı ve erişilebilir hale getirmek için, diğer yandan da velilerin ve çocukların en çok
zorlandığı konularda sizlere yardımcı olabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Eğer Khan
Academy’den uzaktan eğitim ya da evden eğitim için nasıl faydalanabileceğinizi merak
ediyorsanız bilgilendirici videolar hazırladık, bu bölüme göz atmanızı öneririz:
https://www.khanacademy.org.tr/egitimde-dijital-donusum/ogretmen-kaynaklari/khan-acade
my-nasil-kullanilir/khan-academy-sinifta-nasil-kullanilir/uzaktan-egitim-icin-khan-academy-i
cerigine-genel-bakis/12302
Sevgilerimizle,
Khan Academy Ekibi

