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Magyarul is elindult a világ egyik 

legjobb tanulási oldala 

 

 

GALAMBOS ATTILA 
 

Tizedik születésnapján értékes ajándékkal lepett 

meg a Khan Academy: néhány napja a világmére-

tű tanulási oldal magyar nyelvű verziója is elindult, 

igaz, első ránézésre tesztüzemmódban, minimális 

tartalommal. De vajon honnan indult ez az egész? 

Miért kell magyarítani egy ilyen felületet, illetve 

lehet-e egyáltalán? 

 
A Khan Academy neve összekapcsolódott a digitá-
lis eszközökkel megvalósult önirányított tanulás 
fogalmaival. Szülők lelkendezve szokták mesélni, 
hogy a gyerekük otthon nem (csupán) telefonos 
játékokkal játszik, hanem a laptopján az akadémia 
videóit nézi, majd feladatok megoldásába kezd, 
pedagógusok pedig konferenciákon mutatják be, 
hogyan lehet osztálytermi környezetben használni 
a felületet. 
 
Salman Khan bangladesi-indiai-amerikai gyökerű 
pedagógus 2009-ben indította el nonprofit oktatási 
szervezetét és honlapját azzal a céllal, hogy bárki, 
bárhol kiváló minőségű oktatásban részesülhessen 
(ami egyben a szlogenje is: „our mission is to pro-
vide a free, world-class education to anyone, any-
where”). Ez annyira jól sikerült, hogy a Khan 
Academy jelenleg a világ legnagyobb webes, in-
gyen elérhető oktatási platformja, ahová az indulás 
óta több ezer videó, feladat, ellenőrző teszt került 
fel. 
 
700 ezer regisztrált tanár, 78 millió diák vesz részt 
abban, hogy a 42 nyelvre lefordított tudástartalmak 
személyre szabottan tudjanak hozzájárulni a tanu-
láshoz. Eredetileg matematikai feladatokkal kezd-

ték fejleszteni az oldalt, de ma már a természettu-
dományoktól kezdve a történelmen át a művésze-
tekig és életvezetésig tart a Khan-paletta. Azonban 
a matematikai nyitás annyira meghatározza a 
Khan Academy megítélését, hogy amikor megem-
lítettem pedagógus ismerőseimnek, hogy elindult a 
magyar oldal, legyintve annyit mondtak, hogy „á, 
én nem tanítok matekot”. 

 

 

Salman Khan 

 

Minden kezdet nehéz, de főleg ez 

 

2017 tavaszától kezdték el toborozni a magyar 

fordításhoz az önkénteseket, akik elsősorban a 

Khan Academy Volunteer felületén jelentkeznek. 

Az Európai Tehetségközpont Budapest oldalán 

pedig elsősorban olyanokat kerestek, akik mate-

matikai, informatikai és természettudományos 

szakterületen jártasak, igazolva azt a sztereotípiát, 

hogy a Khan Akadémia matekosoknak való. Nem 

is található más tartalom jelenleg a magyar oldalon 

(zenei videókat kivéve), történelem például egyál-

talán nem. Egyelőre kevés, elsősorban általános 

iskolai, matematikai és természettudományos vi-

deót és feladatot találni. A természettudományok-

nál a magyar oldalon egy Kémia menüpont árvál-

kodik, ezen belül 2 témakör alatt 7 videó található. 

 
Forrás: https://qubit.hu/2019/08/19/magyarul-is-elindult-

a-vilag-egyik-legjobb-tanulasi-oldala-a-khan-academy 
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