
Szülői útmutató a Khan Academy használatához

Gyermekfiók létrehozása

Ha már van Khan Academy fiókod:

Látogass a khanacademy.org/parent oldalra;

Kattints a "Gyermeked hozzáadása" gombra.
Itt meg kell adnod gyermeked születési idejét.

Gyermeked születési idejére azért van szükség, hogy 
jogosultságait beállíthassuk. A 13 évnél fiatalabb 
gyermekek fiókjait valamelyik szülőjük kezeli, hogy 
ezzel is védjük személyes adataikat.

Ha gyermeked 13 év alatti:

Töltsd ki az oldalt gyermeked adataival (ne feledd,
ez korlátozott gyermekfiók);

Töltsd ki az űrlapot

Kattints a Tovább gombra a fiók létrehozásához

Ha gyermeked 13 év feletti:

Ha gyermekednek van email címe:
Emailben meghívót küldhetsz neki a Khan 
Academyre, vagy létre is hozhatod fiókját.



Ha gyermekednek nincs email címe (vagy magad 
szeretnéd létrehozni fiókját):

Az itt látható űrlap fog megjelenni.

Töltsd ki az űrlapot, és kattints a Tovább gombra.

Ha több gyermekfiókot szeretnél regisztrálni:

Ha több gyermeked van, további fiókokat 
hozhatsz létre a "Másik gyermek hozzáadása" 
gombbal.

Szülői kezdőlapodon a "Gyermeked hozzáadása" 
gombbal bármikor hozzáadhatod többi 
gyermekedet is.

További oktatók hozzáadásának engedélyezése

Elsőként jelentkezz be saját (szülői) fiókodba, és 
kattints felhasználónevedre a jobb felső sarokban.

Ebben a menüben válaszd ki a "Beállítások" 
menüpontot.

Görgess le a "Gyermekfiókok" szekcióhoz.

Kattints a "Beállítások" gombra gyermeked 
felhasználóneve mellett.



Görgess le az "Oktatók" szekcióhoz.

Aktiváld a "Hozzáadhat további oktatókat" 
lehetőséget.

Gyermeked beállításainak módosítása

Saját Khan Academy fiókodba bejelentkezve 
kattints felhasználónevedre a jobb felső sarokban.

Megnyílik egy menü. Kattints a “Szülői összesítő 
tábla” menüpontra.

Válassz ki egy gyermeket és kattints az “Összesítő
és beállítások megtekintése” gombra.

Gyermeked összesítője fog megjelenni. Kattints a 
“Beállítások” gombra.



Fontosabb adatok beállítása:

Valódi név: gyermeked teljes neve.
Felhasználónév: gyermeked ezt a nevet fogja 
használni a Khan Academyre való 
bejelentkezéshez. Ez a név jelenik majd meg a 
szülői főoldaladon is.
Nem: gyermeked neme.
Születési dátum: gyermeked születési dátuma.

Elsődleges nyelv: a gyermeked számára a tartalom
ezen a nyelven jelenik meg.

Hang bekapcsolása: eldöntheted, gyermeked 
hallgasson-e ünneplő hanghatásokat, amikor 
helyesen old meg egy feladatot.

Automatikus videólejátszás: eldöntheted, hogy a 
videók automatikusan elinduljanak-e.

Jelszó: itt módosíthatod gyermeked jelszavát. 

Oktatók: eldöntheted, gyermeked hozzáadhat-e 
további oktatókat.

Fiók törlése: gyermeked fiókjának végleges 
törlése.


