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15 APLIKACJI,
KTÓRE POMOGĄ
CI W NAUCE
Poznaj sprawdzone aplikacje
i ulepsz swoją naukę

WSTĘP
Hej, jestem Mikołaj. Zawsze się dobrze uczyłem,
a co roku miałem świadectwo z czerwonym paskiem.
Byłem trzykrotnym stypendystą Prezesa Rady
Ministrów i czterokrotnie realizowałem program
Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół
zawodowych.
Swoją edukację szkolną zakończyłem w 2019, zdając
maturę i zdobywając kwalifikacje w zawodzie technik
informatyk. Na naukę poświęcałem sporo czasu.
Żałuję, że nikt mi wtedy nie pokazał, jak uczyć się
mądrze.
Dopiero rok przed maturą zainteresowałem się tym
tematem. Poznałem wiele sposobów na to, jak
edukować się efektywnie. Przetestowałem aplikacje,
które to ułatwiają. Wiem co działa, a co nie działa i chciałbym się teraz z Tobą tym
podzielić.

Jestem Bartek. Przygodę z “nauką” zacząłem jak
każdy w czasie szkoły. Nigdy nie angażowałem się
poważnie w sprawy szkolne, jak również nie
przykładałem dużej uwagi do ocen.
W szkole mówili na mnie ten “czwórkowy”. Zawsze
jakoś zdołałem nauczyć się na sprawdzian i go po
prostu zaliczyć i zapomnieć… Nic szczególnego. Nie
byłem ambitny i niczego więcej nie oczekiwałem. Po
szkole zawsze wolałem boisko lub gry.
Moje zdanie na temat nauki i wiedzy zmieniło się na
początku drugiej klasy technikum. Wtedy zacząłem
interesować się metodami nauki i poradnikami
z różnych dziedzin.
Ten świat pochłonął mnie całkowicie, chciałem wszystkiego się nauczyć i sprawić,
aby nauka czegokolwiek była maksymalnie prosta. Matura była moją chwilą
prawdy. Musiałem się przekonać na własnym przykładzie czy wszystkie te sposoby
jak się uczyć działają. Maturę zdałem i nie sądziłem, że pójdzie to tak szybko.
Teraz wiem, że jeśli połączyłbym te wszystkie wskazówki wcześniej, osiągnąłbym
więcej i szybciej. Chcę Ci przedstawić kilka pomocnych narzędzi, które na pewno
mogą pomóc Ci w organizacji czasu i pomóc w nauce czegokolwiek.
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15 Aplikacji, Które Pomogą Ci
W Nauce

1. Quizlet
Aplikacja, którą poznałem na krótko przed maturą. Pozwala tworzyć zestawy
słówek lub wyrażeń, których chcesz się nauczyć. Dostępnych jest wiele sposobów
nauki, np. fiszki, testy wiedzy lub pisanie. Gotowe zestawy możesz udostępniać,
spajać w foldery, a dodatkowo tworzyć klasy, zapraszając do nich swoich
znajomych lub uczniów.
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2. Memrise

Aplikacja ułatwiająca naukę języków. Po kolei przechodzimy przez kolejne
poziomy zaawansowania. System automatycznie wychwytuje słówka, z którymi
mamy problem i dba o ich powtarzanie. Do nauki wykorzystywane są różne
sposoby - pisanie, wybieranie poprawnego tłumaczenia, ustawianie słów
w odpowiedniej kolejności oraz rozumienie ze słuchu.

3. Duolingo

Zasady działania podobne jak w przypadku Memrise. Podczas testowania
spodobało mi się, że nie musisz zaczynać nauki od początku. Zaczynasz od
wypełnienia testu, który zweryfikuje na jakim jesteś poziomie.
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4. Słuchanie w języku angielskim

Baza danych z angielskimi artykułami do słuchania. Ważnym elementem nauki
języka angielskiego jest słuchanie - ta aplikacja idealnie w tym pomaga.
Dostosuj poziom trudności do swoich możliwości. Wybierz artykuł dla siebie.
Odsłuchaj, wspierając się transkrypcją. Jeśli nie rozumiesz jakiegoś wyrażenia,
kliknij na akapit, a wyświetli Ci się jego tłumaczenie.

5. Słownik angielskiego Diki

Aplikacja z dokładnymi tłumaczeniami słów.Kiedyś, żeby sprawdzić znaczenie
słowa, używało się papierowych słowników - często kilkutomowych! Teraz
wystarczy smartfon z zainstalowaną aplikacją:) Diki to nic innego, jak słownik
języka angielskiego z dokładnymi tłumaczeniami i przykładami zastosowania
danego słowa w zdaniach. Odsłuchaj tłumaczenie, żeby poprawnie je
wymawiać.
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6. Tłumacz Google

Wygodne i szybkie tłumaczenie słów, których nie rozumiesz. Aplikacja
wyposażona jest w system rozpoznawania słów na zdjęciach, dzięki czemu
możesz zaoszczędzić czas na wpisywaniu zdań do przetłumaczenia. Jeśli czytasz
e-booki po angielsku, to Tłumacz Google pomoże Ci również szybko
przetłumaczyć skopiowany fragment tekstu.

7. Photomath

Ten kalkulator rozwiąże każde zadanie. Podczas nauki w szkole średniej
napotkasz skomplikowane funkcje do obliczenia. Zwykłym kalkulatorem
nie sprawdzisz całego toku rozwiązania zadania, albo zajmie Ci to o wiele więcej
czasu. Photomath upora się z tym o wiele szybciej, dzięki funkcji
przechwytywania obrazu, podobnie jak w Google Translator.
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8. Math Tricks Workout Math master - Brain
training

Połącz przyjemne z pożytecznym. Zamiast grać w gry możesz zabawić się w
rozwiązywanie łamigłówek. Nauka matematyki nie musi być nudna. Naucz się
sprytnego rozwiązywania zadań i zaskocz swojego nauczyciela. Dzięki tej apce
poznasz sposoby na szybkie obliczanie działań. W trybie treningu ćwicz
poznane metody.

9. ReaderPro – Szybkie czytanie i rozwój mózgu

Szybkie czytanie i rozwój mózgu - ta aplikacja pomoże wytrenować skill szybkiego
czytania. To nie tylko momentalne pochłanianie książek, ale też szybsza praca
mózgu. Ta aplikacja pomoże Ci nauczyć się tej umiejętności i zwiększy Twoje
możliwości zapamiętywania informacji. Monitoruj swój postęp, sprawdzając co
jakiś czas swoją efektywność.
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10. Evernote

Aplikacja do tworzenia notatek i ich magazynowania. Pisanie notatek
i synchronizacja ich na każdym urządzeniu to tylko podstawowe funkcje.
Wygodny sposób katalogowania ich i możliwość konwersji zdjęć w skany wiele
ułatwia. Później o wiele szybciej jest dotrzeć do potrzebnych informacji, zamiast
wertować tysiące zdjęć w galerii telefonu.

11. Dysk Google

Jedno z rozwiązań przechowywania plików i szybkiego dostępu do nich.
Chmura staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem. Nawet zagorzali
zwolennicy trzymania danych na fizycznych nośnikach przekonują się o
wygodzie korzystania z rozwiązań przechowywania plików w chmurze.
Synchronizacja urządzeń i wygodne udostępnianie zasobów, nad którymi
pracujesz wspólnie z grupą, zaoszczędzi Ci dużo czasu.
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12. Todoist

W procesie nauki (i nie tylko) ważne jest planowanie. O tym, co masz zrobić
danego dnia, warto pomyśleć wcześniej i ustalić czynności na konkretny dzień.
Aplikacja pomaga zarządzać czasem i zadaniami, dzięki czemu masz więcej
swobody i możliwości planując swoją naukę. Przydatną funkcją jest tworzenie
projektów i dzielenie ich na mniejsze cele do zrealizowania. Ułatwia także pracę
w grupie poprzez współdzielenie zadań.

13. Forest - Stayfocused

Pomaga Ci mierzyć czas, w którym jesteś skupiony i nie korzystasz z telefonu.
Aplikacja motywuje Cię do zaprzestania korzystania z telefonu poprzez sadzenie
coraz większej ilości drzew. Sadząc nasionko drzewa, ustawiasz czas, w jakim
chcesz być skupiony. W momencie, gdy oderwiesz się od zadania, aby skorzystać
z telefonu, drzewo usycha :(
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14. Brain Focus Productivity Timer (Android)
Be Focused - Focus Timer (iOS)

Aplikacje te mierzą czas blokowo i wyznaczają przerwy. Efektywne
wykorzystanie Twojego mózgu i jego potencjału to także odpowiednie
dobranie czasu nauki. Badania pokazują, że najlepszą koncentrację
utrzymujesz przez
20 - 50 min. Warto to monitorować i dobrać swój idealny tryb pracy.

(Brain Focus Productivity Timer)

(Be Focused - Focus Timer)
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15. Śledzenie Nawyków Loop

Pomaga monitorować Twoje postępy.Wprowadzając w życie jakieś nowe nawyki
warto wspomóc się aplikacją, która będzie nam przypominać o tym,
co zaplanowaliśmy zrobić. Wiele osób przyznaje, że nic tak nie pomaga
w realizowaniu swoich postanowień, jak właśnie śledzenie postępów. Dodatkowo
powiadomienia przypomną Ci o wykonaniu nawyku.
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