Cele mai bune 37 de site-uri
cu care vei învăța ceva nou
Uită de cursuri scumpe, audiențe înfundate și rezultate
lamentabile.
Aceste site-uri și aplicații sunt dedicate unei game variate
de subiecte din domeniul științei, artei și tehnologiei.
Ele te vor învăța totul, de la gătitul cartofilor prăjiți până
la crearea aplicațiilor în node.js, și în cele mai multe
cazuri – absolut gratuit!
Acum nu ai nicio scuză pentru a nu dobândi o nouă abilitate și
multiplica cunoștințele.
Poți învăța interactiv, în ritmul propriu și fără a vă părăsi
casa. Este greu să îți imaginezi ceva mai simplu.
Cursuri online
edX – Cursuri online de la cele mai bune universități din lume
Coursera – Cele mai bune cursuri online gratuite din lume
Coursmos – Micro cursuri în orice moment și pe orice suport
Highbrow – Abonament la cursuri, la ora convenabilă
Skillshare – Lecții online și proiecte pentru dezvoltarea
creativității
Curious – Extinde-ți abilitățile cu ajutorul cursurilor video
lynda.com – Studiază tehnologiile, creativitatea și afacerile
CreativeLive – Lecții gratuite de creativitate de la experții
de frunte din lume
Udemy – Dezvoltă aptitudini reale și utile online

Învață să programezi
Codecademy – Curs gratuit și interactiv de programare
Stuk.io – Învață programarea de la zero
Udacity – Obține o diplomă, recunoscută de liderii industriei
Platzi – Streaming video cu lecții de design, marketing
și programare
Learnable – Cel mai bun mod de a învăța programarea web
Code School – Află cum să programezi în practică
Thinkful – Dezvoltă-ți cariera prin sesiuni 1 la 1
Code.org – Începe să înveți astăzi cu o practică ușoară
BaseRails – Învață Ruby on Rails și alte tehnologii web
Treehouse – Învață aplicații HTML, CSS, aplicații pentru
iPhone și multe altele
One Month – Învață cum să programezi și să creezi aplicații
web într-o lună
Dash – Învață să dezvoți site-uri cool
Învață să lucrezi cu datele
DataCamp – Tutoriale online și cursuri de lucru cu date
DataQuest – Învață să lucrezi cu datele în browser
DataMonkey – Dezvoltă-ți abilitățile analitice într-un mod
simplu și interesant
Învață o limbă nouă
Duolingo – Învață limbi străine gratuit
Lingvist – Învață o limbă nouă în 200 de ore

Busuu – Comunitate gratuită pentru învățarea limbilor străine
Memrise – Memorează cuvintele cu ajutorul cardurilor
Extinde-ți cunoștințele în toate domeniile
TED-Ed – (Tehnologie Divertisment și Design) Sunt o serie de
conferințe globale, organizate pentru a răspândi “ideile care
merită promovate”
Khan Academy – Vizitează o vastă bibliotecă de conținut
interactiv
Guides.co – Aici găsești cea mai mare colecție de ghiduri
online
Squareknot – Ghiduri utile pas cu pas
Learnist – Învață după un conținut foarte bine selectat
Prismatic – Învață lucruri interesante pe baza recomandărilor
sociale
Bonus
Chesscademy

– Învață gratuit să joci șah

Pianu – Un nou mod de a învăța interactiv pianul online
Yousician – Profesorul tău personalul de studiere a chitarei
în format digital
Sursa: lifter
Sursa: eustiu.com

