
e-mocni:

RÓŻNE FORMY 

UCZENIA SIĘ



E-MOCNI: 

CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, 

REALNE KORZYŚCI



PO OBEJRZENIU TEJ PREZENTACJI:

• Dowiesz się, jakie są różne formy 
kształcenia np. studia, kursy.

• Zapoznasz się z bogatą bezpłatną 
ofertą kursów zdalnych 
(elearningowych).

• Nauczysz się, korzystać z ebooków i 
audiobooków.
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NAUKA STACJONARNA (F2F)

E-LEARNING I BLENEDED LEARNING

SAMOKSZTAŁCENIE



CZĘŚĆ 1 
NAUKA STACJONARNA 
(F2F)



Nauczanie i 
uczenie się w Sali 

tzw. nauka „face to 
face” (twarzą w 

twarz) inaczej (F2F)

NAUKA STACJONARNA



MOGĄ TO BYĆ NP. RÓŻNE FORMY 
KSZTAŁCENIA:

• STUDIA I I II STOPNIA

• STUDIA PODYPLOMOWE

• KURSY

• KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

• SZKOŁY POLICEALNE, POMATURALNE



NAUKĘ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA 
MOGĄ OFEROWAĆ RÓŻNE INSTYTUCJE:

• UCZELNIE WYŻSZE

• OŚRODKI SZKOLENIOWE, KURSOWE

• SZKOŁY POLICEALNE, POMATURALNE



ĆWICZENIE 1 CZ.1

Oferta edukacyjna uczelni wyższych 

oraz ośrodków kursowych

Zapoznaj się z ofertą studiów oraz ofertą kursową 

różnych uczelni wyższych oraz ośrodków kursowych. 

Wyszukaj je samodzielnie w Internecie lub skorzystaj z 

propozycji (kolejny slajd).

Wejdź na strony internetowe instytucji i zapoznaj się z 

ich ofertą.



ĆWICZENIE 1 CZ.2

Oferta edukacyjna uczelni wyższych 

oraz ośrodków kursowych

Możesz też skorzystać z propozycji linków do bezpłatnych 

różnych kursów e-learningowych.
Uniwersytet Jagielloński http://www.uj.edu.pl/struktura/wydzialy

Politechnika Śląska https://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx

Uniwersytet Ekonomiczny http://rekrutacja.up.poznan.pl/

ZDZ Katowice http://www.zdz.katowice.pl/

ZDZ Warmia i Mazury http://wmzdz.pl/

ZDZ Lublin http://www.zdz.lublin.pl/

http://www.uj.edu.pl/struktura/wydzialy
https://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx
http://rekrutacja.up.poznan.pl/
http://www.zdz.katowice.pl/
http://wmzdz.pl/
http://www.zdz.lublin.pl/


CZĘŚĆ 2 
ELEARNING I BLENDED
LEARNING



E-LEARNING A BLENDED LEARNING



Nauczanie z 
wykorzystaniem 

komputerów 
i internetu

E-LEARNING



Mieszana forma 
uczenia się łącząca 
tradycyjne metody 

nauki 
z aktywnościami 

prowadzonymi 
zdalnie

BLENDED LEARNING



ĆWICZENIE 2 CZ.1

Oferta kursów e-learnigowych

Wyszukaj różnorodne oferty kursów online.

Możesz też skorzystać z propozycji linków do 

bezpłatnych różnych kursów e-learningowych (kolejne 

slajdy).



ĆWICZENIE 2 CZ.2

Oferta kursów e-learnigowych

Propozycje linków do bezpłatnych różnych kursów e-

learningowych. Np.:

Portal BBC -Kursy e-learningowe - BBC Learning English 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/, 

https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish

Kursy e-learningowe - bezpłatne języki online 

http://pl.langmaster.com/lmcom/com/web/pl-

pl/pages/bezp%C5%82atne%20j%C4%99zyki%20online.as

px

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish
http://pl.langmaster.com/lmcom/com/web/pl-pl/pages/bezp%C5%82atne j%C4%99zyki online.aspx


ĆWICZENIE 2 CZ.3A

Oferta kursów e-learnigowych

Kursy e-learningowe bezpłatne o różnorodnej tematyce:

Internetowe Rewolucje, zakładka „Spis tematów” 

https://learndigital.withgoogle.com/internetowerewolucje/topi

c-library

Portal kursowy udemy https://www.udemy.com/ - płatne i 

bezpłatne kursy

https://learndigital.withgoogle.com/internetowerewolucje/topic-library
https://www.udemy.com/


ĆWICZENIE 2 CZ.3B

Oferta kursów e-learnigowych
Kursy e-learningowe bezpłatne o różnorodnej tematyce:

Internetowe Rewolucje, zakładka „Spis tematów” 

https://learndigital.withgoogle.com/internetowerewolucje/topi

c-library

Portal kursowy udemy https://www.udemy.com/ - płatne i 

bezpłatne kursy

Kursy e-learningowe bezpłatne skierowane do firm -

Internetowe Rewolucje np. marketing online 

https://rewolucje.withgoogle.com/certification?gclid=Cj0KEQj

wnsPGBRDo4c6RqK-

Oqu8BEiQAwNviCQ31Vy6ekZc9DrjgYvgYkEUsciZjloUPyQR1n

8JNxsYaArZM8P8HAQ

https://learndigital.withgoogle.com/internetowerewolucje/topic-library
https://www.udemy.com/
https://rewolucje.withgoogle.com/certification?gclid=Cj0KEQjwnsPGBRDo4c6RqK-Oqu8BEiQAwNviCQ31Vy6ekZc9DrjgYvgYkEUsciZjloUPyQR1n8JNxsYaArZM8P8HAQ


ĆWICZENIE 2 CZ.4

Oferta kursów e-learnigowych

Lista bezpłatnych kursów e-learningowych 

https://centrumszkolenonline.wordpress.com/szkolenia/

Otwarte zasoby edukacyjne AGH Kraków – materiały 

edukacyjne akademickie np. akustyka, fizyka, budownictwo 

http://open.agh.edu.pl/index.php?id=1&theme=1280

https://centrumszkolenonline.wordpress.com/szkolenia/
http://open.agh.edu.pl/index.php?id=1&theme=1280


ĆWICZENIE 2 CZ.5

Oferta kursów e-learnigowych

Platforma kursów płatnych i bezpłatnych oferowanych przez 

uczelnie wyższe USA https://www.coursera.org/

Platforma kursów dla uczniów z możliwością śledzenia 

postępów w nauce https://pl.khanacademy.org/

https://www.coursera.org/
https://pl.khanacademy.org/


CZĘŚĆ 3 
SAMOKSZTAŁCENIE



PYTANIA DO UCZESTNIKA:

1. Czy zawsze muszę uzyskać potwierdzenie 

podnoszenia umiejętności / kwalifikacji?

2. Jaką wartość ma samokształcenie?

3. W jaki sposób mogę uczyć się sam/sama 

online?



EBOOK,
AUDIOBOOK

książka demonstracja,

pokaz

wypowiedzi, 

zapisy

FILMY,

ZDJĘCIA 

(POKAZ)

FORA 

INTERNETOWE,

STRONY WWW, 

BLOGI

SAMOKSZTAŁCENIE POPRZEZ NP. …



ĆWICZENIE 3

Czy jest możliwy dostęp i korzystanie z książek 

poza biblioteką?

Bezpłatny dostęp do e-podręczników szkolnych

http://www.epodreczniki.pl/begin/

• Zobacz, jakie są e-podręczniki

• Wybierz ten, który Cię zainteresował 

• Zajrzyj do środka, otwierając poszczególne tematy

http://www.epodreczniki.pl/begin/


ĆWICZENIE 4

Biblioteka internetowa Wolne Lektury

https://wolnelektury.pl/

• Wejdź do zakładki „Literatura”

• Wybierz jedną z książek

• Zobacz, w jaki sposób można się z nią zapoznać

https://wolnelektury.pl/


EBOOKI MOŻNA POBIERAĆ

w różnych formatach
(różne rozszerzenia plików)



PDF

RÓŻNE FORMATY EBOOKÓW:

MOBI
INNE
np. Kindle

TXT

EPUB



ĆWICZENIE 5

Wejdź na podane poniżej strony. Znajdź na nich  i 

pobierz bezpłatne ebooki:

• http://www.legimi.pl

• http://www.publio.pl

• https://woblink.com

http://www.legimi.pl/
http://www.publio.pl/
https://woblink.com/


CO TO JEST

AUDIOBOOK?



KSIĄŻKA DO 
SLUCHANIA

AUDIOBOOK



ĆWICZENIE 7

Wyszukaj i pobierz jeden audiobook:

• https://www.storytel.pl

• http://www.publio.pl

https://www.storytel.pl/
http://www.publio.pl/


ĆWICZENIE 8

Uczę się sam/sama – filmy instruktażowe

• Zastanów się, czego nie potrafisz, a chciałbyś/ 

chciałabyś się nauczyć

• Wpisz słowa kluczowe do wyszukiwarki 

lub bezpośrednio otwórz serwisu YouTube i tam wpisz 

wyszukiwane hasło

• Wybierz i obejrzyj filmiki instruktażowe 



ĆWICZENIE 9

Samouczki nie tylko dla uczniów - Akademia 

Khana (Khan Academy)

• Wejdź na stronę https://pl.khanacademy.org/

• Zapoznaj się z materiałem edukacyjnym Skala 

Ziemi i Słońca 

(nauki ścisłe  kosmologia i astronomia)

https://pl.khanacademy.org/


PODUMOWANIE



ZAPAMIĘTAJ!

• Warto skorzystać z dobra XX wieku –
Internetu i uczyć się online, korzystając z 
oferty elearningowej.

• Nie zawsze muszę korzystać z formalnej 
oferty edukacyjnej np. studia, kursy, 
mogę również planować dla siebie 
samokształcenie.



DZIĘKUJEMY ZA OBEJRZENIE 
PREZENTACJI



E-MOCNI: 

CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, 

REALNE KORZYŚCI



WWW.E-MOCNI.ORG.PL


