ONLINE TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK

https://nyitok.hu/
A Nyitok Projekt közvetlen célcsoportját azok a személyek
alkotják, akiknek társadalmi és munkaerőpiaci
integrációját, munkahelyük megtartását akadályozza
alapkészségeik és kulcskompetenciáik alacsony szintje,
valamint akik nem rendelkeznek nappali tagozatos
tanulói/hallgatói jogviszonnyal, és budapesti vagy Pest
megyei lakcímmel. Lehet válogatni többek között iparági,
informatikai és idegen nyelvi képzésekből.

https://webuni.hu/kepzesek
A Webuni egy olyan online oktatási felület, ahol bárki,
bárhonnan, bármikor könnyedén tanulhat különböző
kurzusokból. Céljuk egy olyan platform létrehozása volt,
ahol a hallgató új dolgokat ismerhet meg. Lehet
választani ingyenes (pl. nyelvvizsga felkészítő) és fizetős
(pl. számvitel) képzésekből.

https://www.omniverzum.hu/ingyenes/
Ha kész vagy elindulni a fejlődés, az önismeret,
az integráció nem mindig könnyű útján, hogy először
önmagad válj tudatosabb emberré, majd az utánad
jövőknek is meg tudd mutatni a kiteljesedettebb élethez
vezető utat, ismerkedj meg az Omniverzum tanításaival,
például a 21 lépéses önismereti programmal.

https://netacademia.hu/bundles/ingyenes
Mindenki értelmes, társadalmilag hasznos és élvezetes
munkára vágyik. Az informatika olyan iparág, ahol ez
elérhető, ha a megfelelő tudás birtokában vagyunk.
Küldetésük, hogy bárki számára elérhetővé tegyék az
ehhez szükséges tudást.

https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshophu/courses
Fedezd fel a Google díjmentes oktatási tartalmait,
amelyeket arra terveztek, hogy növeld vállalkozásod
például digitális marketinggel, vagy elindítsd a karriered,
megismerd a mai technológiákat. Tanulhatsz úgy, hogy
egyéni modulokat választasz, vagy egyből belevághatsz,
és elvégezheted az egész tanfolyamot.
https://selfnessyoga.hu/ingyenes-roviditett-onlinetanfolyam/
A SelfnessYOGA segít eligazodni a jógatechnikák
szerteágazó világában, továbbá elvezet a kezdő szinttől a
haladóig, vagy ameddig szeretnéd.

Ingyenes minitanfolyamok:
https://onlinetanfolyam.eduline.hu/kepzes/zongorakezdoknek-online-kurzus-i-resz
A kurzus során megismerkedhetsz a zongorával,
megtanulhatod a helyes ülésmódot és a kéztartást,
elsajátíthatod a kottaolvasás alapjait, és megtudhatod,
hogyan fogj neki egyszerű dalok megtanulásának.
Követelmény: saját zongora, pianínó vagy digitális
zongora.

https://onlinetanfolyam.eduline.hu/kepzes/45-norvegkifejezes-amit-erdemes-megtanulnod
A kurzus célja, hogy az adott 45 kifejezéssel nyerjetek egy
minimális bepillantást a norvég nyelv szépségeibe!
Azoknak ajánlott, akik Norvégiában szeretnének munkát
vállalni, esetleg letelepedni.

https://onlinetanfolyam.eduline.hu/kepzes/igy-tanulja-vizsgadra-ha-keves-az-idod
A mikrokurzus célja, hogy gyorsan át tudd tekinteni,
melyek azok a dolgok, tanulási módszerek, amelyekkel
hatékonyabban tudsz tanulni a vizsgádra, ha kevés az
időd.

Fizetős tanfolyamok:

https://edutio.hu/
Ezen az online oktatási platformon online tanfolyamokat,
oktatóvideókat találsz különböző témakörökben,
szakértőktől. Ilyen például a gyorsolvasási tréning vagy
vállalkozás indítása. Küldetésüknek tekintik, hogy
tanulóink számára minőségi oktatóanyagokat, online
tanfolyamokat nyújtsanak.

https://tanfolyamokj.hu/online-tanfolyamok/
Olyan helyen élsz, ahol nem indítanak a közelben
szakképzéseket? Most itt a megoldás, hogy szakmát
tanulhass! Számos témakörben kínálnak piacképes online
tananyagokat minden korosztály számára. Ezek az online
végezhető vagy e-learning képzések és videós
oktatóanyagok fizetős kurzusok, de magukban foglalják a
tananyagot és bizonyos esetekben a konzultáció
lehetőségét.

https://levelezokepzesek.hu/category/osszes/
Ez az oldal gyűjti és értékesíti Magyarország oktatási
intézményeinek levelezőképzéseit és távoktatásos
tanfolyamait. Olyan képzésekről van szó, amelyek
jelentős érdeklődésre tartanak számot, de az iskolák
hagyományos tanulási formái mellett nem jut kapacitásuk
az értékesítésre és a velük való foglalkozásra.

Angol nyelvű képzések:

https://www.coursera.org/
4-6 hét alatt elvégezhető online kurzusok, köztük
számtalan ingyenes lehetőséggel. Angol nyelven.

https://www.edx.org/
A Harvard és MIT által létrehozott platformon az egész
világról toboroz tanulókat. Nonprofit szervezet, amelyet
további neves egyetemek működtetnek.

https://online.stanford.edu/search-catalog
Az oldal a Stanford Egyetem online tanulási
szolgáltatásait teszi mindenki számára elérhetővé, angol
nyelven.

https://www.extension.harvard.edu/
A Harvard Egyetem online kurzusai, amelyeket munka
mellett is el lehet végezni, saját tempóban és
időbeosztással.

