
Hogyan használhatjuk a Khan Academyt 
távtanulásra, ha az iskola zárva van? 
Ez az ismertető más nyelven is elérhető: български, čeština, Español, Français, ქართული, 
日本語 , 한국어, po polsku,  Português, svenska, русский, Türkçe  

Kedves Szülők és Tanárok! 

A koronavírus keltette fokozódó aggodalmak sokakat arra késztetnek, hogy elkezdjék 
megtervezni, hogyan fog gyermekük tanulni abban az esetben, ha bezár az iskola. Szülők 
és tanárok vagyunk magunk is, és tudjuk, mennyi gondotok van ilyenkor. Aggódtok 
gyermekeitek egészsége, biztonsága miatt, a gyerekek felügyelete és saját munkátok miatt 
is. 

Nonprofit szervezetként ingyenes tananyagainkkal megpróbálunk minél több segítséget 
nyújtani nektek.  Az alábbiakban találjátok útmutatónkat az anyagok használatához:  

Szülőknek: 

● Gyors szülői útmutató  
● Gyakori kérdések arról, hogyan segítheted gyermeked tanulását, ha az iskola zárva 

van 
● Szülők számára ingyenes webinar (angolul), március 19-én csütörtökön, magyar idő 

szerint 01:00-kor. A webinarról felvétel készül azok számára, akik nem tudnak 
csatlakozni. 

Tanároknak:  

● Ingyenes tanári eszköztár  
● Ingyenes webinart tartunk tanároknak (angolul) március 12-én, magyar idő szerint 

20:00-kor azoknak, akik szeretnék megismerni a Khan Academyt. A webinarról 
felvétel készül.  

 

A Khan Academy ingyenes tananyagokat és eszközöket 
kínál tanulók, tanárok és szülők számára 
Mi a Khan Academy? Olyan feladatokat, kvízeket és teszteket kínálunk, amelyekkel a 
tanulók gyakorolni és fejleszteni tudják készségeiket. Oktatóvideóink pedig a témák 
elsajátításához és átismétléséhez nyújtanak segítséget. 

https://khanacademy.zendesk.com/hc/bg/articles/360040167432-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B2%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/SchoolClosures_CS.pdf
https://khanacademy.zendesk.com/hc/es/articles/360040167432--C%C3%B3mo-puedo-utilizar-Khan-Academy-para-el-aprendizaje-a-distancia-durante-el-cierre-de-escuelas-
https://khanacademy.zendesk.com/hc/fr/articles/360040167432-Comment-peut-on-utiliser-Khan-Academy-%C3%A0-distance-pendant-la-fermeture-des-%C3%A9coles-
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_KA.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_JA.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_KO.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_PL.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_PL.pdf
https://khanacademy.zendesk.com/hc/pt-br/articles/360040167432-Como-posso-usar-a-Khan-Academy-para-aprendizado-%C3%A0-dist%C3%A2ncia-quando-as-escolas-fecham-
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_SV.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_SV.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_RU.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_TR.pdf
https://drive.google.com/file/d/1GkU4LzQRQNwRnPrJBMiyl-oZwsZaC6Fp/view
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/ParentsClosure_HU.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/ParentsClosure_HU.pdf
https://register.gotowebinar.com/register/6795534219960538123
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials
https://register.gotowebinar.com/register/9032459840236563468


 

● A Khan Academy tananyagtárában az óvodától egyetemi szintig találhatóak leckék 
matematika, természettudomány, történelem, informatika és sok egyéb területen.  

● A tanulók feladatok, kvízek és mesterszint kihívások segítségével tudnak gyakorolni, 
melyek teljesítésekor azonnali visszajelzést és útmutatást kapnak. 

● A Khan Academy 40 nyelven elérhető. 
● Azok a tanulók, akiknek  nincs számítógépük, okostelefonjaikon is el tudják érni a 

Khan Academy honlapját. 

 

Külön eszköztár és eredményjelentések tanárok 
számára!  

● A tanárok könnyen kijelölhetnek akár egy egész anyagot (pl. Alapszintű matematika), 
témakört vagy leckét. 

● A tanárok könnyen nyomon követhetik diákjaik fejlődését eredményjelentéseink 
segítségével. 

 

Eszköztár iskolák és tanárok számára: Hogyan 
használjuk a Khan Academyt?  
Számos eszközt kínálunk, köztük egy lépésről-lépésre eligazító Beköszöntőt és online 
videókat, melyekben tanárok mutatják be, hogyan lehet a Khan Academyn oktatóvideókat, 
gyakorló feladatokat kijelölni a diákoknak, valamint hogyan követhetik a tanárok nyomon 
diákjaik előrehaladását. Mindez elérhető a Tanári tudástárban. A tanárok csatlakozhatnak a 
#TeachWithKhan Facebook (angol) csoporthoz is. 
 

Így kezdj neki: 

1. Hozz létre ingyen fiókokat a főoldalon. 
2. Nézz körül ingyenes tananyagaink között. 
3. Nézd meg tanári és szülői eszköztárunkat, és ismerd meg, hogyan tudsz könnyen 

tananyagokat feladni a tanulóknak. 

 

Khan Academy Kids - a legkisebbeknek  

https://khanacademy.zendesk.com/hc/articles/226457308-Is-Khan-Academy-available-in-other-languages-
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials
https://www.facebook.com/groups/teachwithkhan/
https://www.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials/our-content/v/overview-of-khan-academy-content
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials
https://www.khanacademy.org/resources/parents-mentors-1
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials/product-tour-videos/v/how-to-use-course-mastery-on-khan-academy-2019
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials/product-tour-videos/v/how-to-use-course-mastery-on-khan-academy-2019


Ha van 2 és 7 éves kor közötti gyermeked, ajánljuk ingyenes Khan Academy Kids 
alkalmazásunkat. A gondolkodáson, az olvasás-, írás- és számolási készségeken túl fejleszti 
a kreativitást és a szociális és érzelmi képességeket is. 100%-ban ingyenes, nincs benne 
sem reklám, sem alkalmazáson belüli vásárlás. A Khan Academy Kids elérhető iTunes-en, 
Google Play-en és az Amazon App Store-ban.  

 

A Khan Academy non-profit szervezet 
 
Küldetésünk, hogy ingyenes és világszínvonalú oktatást biztosítsunk bárkinek, bárhol a 
világon. Folyamatosan figyeljük a koronavírus hatását, és készen állunk arra, hogy 
segítsünk  minden közösségnek a tanulásban. Nézz vissza hozzánk az elkövetkező 
napokban és hetekben, mert folyamatosan frissítjük anyagainkat.  
 
Üdvözlettel, 
 
A Khan Academy csapata 
 

https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/

