Превод: Петър Теодосиев

Списък с 40 безплатни образователни
сайта

В

света има над 17 000 университети, като в повечето от тях, за
да получите диплома трябва
да отделите не малка сума пари. Повечето студент изплащат заеми след
завършването си, а други работят по
време на ученето си.
В момента живеем в свят, в който почти всеки човек има достъп до компютър. Това ни осигорява необятно поле
от възможности. Огромни библиотеки
с отворен достъп и сайтове с информация просто чакат да бъдат прочетени
и използвани, за да се осъвършенстваме.
Всеки може да бъде по-добре образован и от студентите в най-престижните университети в Европа или САЩ.
Предоставяме ви 40 полезни сайта,
които могат да променят нивото на
образованието ви напълно безплатно.

2. COURSERA - Образователен сайт,
който работи с различни университети и показва техните курсове напълно
безплатно.Има над 542 обучителни
курса.

1. ALISON- над 60 милиона уроци и
курсове, с над 1,2 милиона уникални
посетители на месец

8. Open YALE Courses - Отворени
обучения от Йейл и отворен достъп до
въвеждащи курсове, преподавани от

3. The University of Reddit Университета Reddit
4. UDACITY - Предимно фокусиран
към компютърни науки и математика.
5. MIT Open CourseWare- Безплатен
достъп до много MIT курсове. Директно от преподавателите в MIT.
6. Open Culture - Сборник с безплатни
учебни ресурси, включително курсове, учебници, книги и филми.
7. No Excuse List - Огромен списък от
уебсайтове и страници, от които може
да се научим на всичко
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изтъкнати преподаватели и учени в
университета (Йейл). Всички лекции
са били преподавани в аудиториите
на Yale College и са на разположение
чрез видео, аудио и текстови формати, не е нужна регистрация
9. Khan Academy- гледате хиляди
микро-лекции по теми, вариращи от
история и медицина да химия и информатика, сайта го има и на български.
10. Zooniverse- Вземете участие в
голямото разнообразие от интересни
изследвания свързани с природата и
културата.
11. TUFTS Open CourseWare- Tufts
Open Course Ware е част от ново образователно движение инициирано от
MIT.
12. How Stuff Works?- Още за науката
и обяснения за това как нещата работят, как се случват и общо взето за
всичко което може да се сетите.

се интересуват.
14. VideoLectures.NET – невероятни
видео лекции по много теми
15. TED - Мотивационни и образователни лекции от забележителни професионалисти от целия свят.
6. Shodor - изследователска и образователна организация с нестопанска
цел, посветила се на развитието на
науката и математиката. Има много
подробни курсове подходящи за всички възрасти, като може да се възползват студенти и дори преподаватели в
различни образователни институции.
17. Udemy FREE Courses - Стотици
експерти преподават на Udemy всеки
месец, включително най-продаваните
автори на New York Times, изпълнителни директори на големи корпорации и др. известни и влиятелни личности. Има много безплатни курсове,
които могат да ви научат на онлайн
бизнес, право, програмиране, дизайн,
математиката, науката, фотография,
йога и още много други.

13. Harvard Medical School Open
Courseware - Мисията на Open
Courseware е да се обменят знания и
18. Maths & Science- курсове, тестове
информация в Harvard между учените и учебни материали за математика
и към други академични институции. и точни науки за ученици от 1 до 12
Сайта е полезен също така и за
клас.
кандидат-студенти и за всички, които
19. edX.org - Безплатни курсове,
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предназначени специално за интерактивно обучение през интернет.
Лекции от MIT, Harvard, Barkley,
Georgetown, Бостънския университет,
Университета на Вашингтон, Каролинския институт, Университета Киото и много други.
20. iTunes U- Безплатно приложение
на Apple, която дава на студентите
мобилен достъп до много курсове.
Предоставя много безплатни видео
курсове, книги, презентации и аудио
лекции.
21. Liberty Classroom- Собственост
е на автора на бестселъри Том Уудс.
Предлага някои безплатни курсове
по история и икономика, но за малка
сума на месец може да получите достъп до много полезна информация.
Не е напълно безплатен сайта, но
напълно си заслужава...
22. Drawspace- Стотици безплатни
уроци по рисуване.
23. Codeacademy - Лесен начин да се
научи как се програмира.
24. Duke U - Duke предлага разнообразие от безплатни курсове по
iTunesU.
25. Scitable - Свободен достъп до научна библиотека и личен образовате-

лен инструмент, който в момента се
концентрира върху генетика, изучаван на еволюцията и живите организми.
26. My own business - Предлага безплатен онлайн курс по бизнес администрация, която ще бъде от полза за
нови мениджъри и на всеки, който се
интересува от започване на бизнес.
27. Kutztown University’s free coursesУниверситета Kutztown в Пенсилвания предлага повече от 80 безплатни
бизнес обучение онлайн. Курсовете са
индивидуализирани и са за самостоятелно обучение.
28. Open Learn- Дава ви свободен достъп до учебните материали на Open
University .
29. Free Computer Books - Свободни
книги за компютри, математика,
технически науки и др..
30. Academic Earth- Безплатни видео
лекции от топ световни учени.
31. American Sign Language BrowserОнлайн самоучител на жестомимичния език.
32. BBC Languages- Самоучител за
езици.
33. unplugthetv- Избира на случаен
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принцип образователно видео което
да гледате.
34. Lifehacker- Съвети и трикове за
подобряване на всички области от
живота.
35. JustinGuitar - Стотици безплатни
уроци по китара, както и някои уроци
по теория на музиката.
36. DuoLingo- Научете нов език безплатно, докато помагате да се преведат различни полезни интернет страници.

39. Open2study- Open2Study предоставя безплатно висококачествено
образование онлайн.
40. OEDb- Може да изберете от над
10 000 безплатни онлайн курсове

Източник: http://youthchance.
blogspot.com/2015/02/beat-systemwith-this-list-of-40...

37. Layers Magazine- Уроци по
PPhotoshop, Illustrator, Dreamweaver,
Flash, Premiere Pro, In Design and After
Effects.
38. Creative Flow- списък от над 950
Photoshop уроци

БГ Наука може да се използва като учебно помагало по история, физика, би-

ология и т.н. Материалите в списанието са поднесени по приятен и удобен за
възприемане начин.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има
достъп до него.
www.nauka.bg
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