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Tytułem wstępu

Żyjemy w niezwykłych czasach gdy dostęp do informacji, do wiedzy, stał się tak powszechny i łatwy jak
nigdy  wcześniej.  Dotyczy  to  bardzo  szerokiego  wachlarza  dziedzin  na  różnych  poziomach.  W  sieci
internetowej dostępnych jest od reki tysiące różnego rodzajów kursów, a nawet szkół online, dzięki którym w
łatwy sposób, nie wychodząc z domu, możemy zdobyć nowe umiejętności, lub wzbogacić już posiadane.
Brzmi wspaniale nieprawdaż? Czy aby jednak na pewno tak właśnie jest? 

Fotografia to wspaniała przygoda, umożliwiające zapis piękna otaczającego nas świata / tu po lewej i prawej wschód na Przełęczy nad Łapszanką – po prawej zabytkowa kapliczka burzowa na tejże
przełęczy

Nie brak przecież również i negatywnych opinii na temat takiej formy zdalnej nauki. Ba, często zdarza się że
certyfikaty,  świadectwa,  ukończenia  takich  szkół,  czy  kursów  są  deprecjonowane,  traktowane  z
lekceważącym uśmieszkiem, kierowanym do osób które je ukończyły. Jak to w końcu więc jest, nauka taka
ma – czy nie ma sensu,  przynosi  rzeczywiste korzyści,  cz też jest  tylko łatwym sposobem na zdobycie
ignorowanych przez niektórych certyfikatów?

Fotografia to dziedzina niezwykle rozległa, wymykająca się sztywnym zasadom, jej typy przenikają się, tworząc indywidualny styl danego fotografa, wreszcie to dziedzina niezwykle kreatywna,
umożliwiająca nie tylko wierną rejestrację otaczającej nas rzeczywistości, ale kreowanie zupełnie nowej – bez względu jednak na to o jakiej jej typie mowa wszystkie łączy ta sama podstawa –

wiedza, którą trzeba poznać jeśli chcemy aby nasze zdjęcia stawały się coraz lepsze...

W tym artykule przyjrzymy się właśnie takim możliwością zdalnej nauki w kontekście bliskiej mi fotografii.
Omówimy  jej  plusy  i  minusy,  przyglądając  się  poziomowi  i  programom  nauczania,  oferowanym
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możliwością,  zasadom wyszukiwania jak najwartościowszych kursów na przykładzie tych dostępnych na
kilku popularnych platform e-learningowych – zapraszam do lektury.

Platformy e-learningowe – o co tu chodzi…

Na wstępnie omówmy pokrótce czym są tak naprawdę platformy e-learningowe. Za tą nieco enigmatyczną,
obcojęzyczną  nazwą  kryje  się  nic  więcej  niż  forma  portalu  internetowego  skupiającego  różnego  typu,
prowadzone w różnej formie i zakresie, kursy i szkolenie internetowe, udostępniając w celu ich realizacji
odpowiednie oprogramowanie. 

Pierwszym kursem jaki ukończyłem był ten w polskiej filii „Szkoły Perfekcyjnej Fotografii” Bryana Petersona, gdzie pod okiem instruktora Marka Dudki ukończyłem kurs „Ekspozycja bez tajemnic 1”
jesienią 2016 roku. Był to ważny punkt na mojej drodze w poznawaniu tajników warsztatowych fotografii, pomimo że już wówczas sporo wiedziałem, kurs ten był jak świeży powiew, na nowo

otwierając moją kreatywność, ucząc eksperymentować i łamać utarte zasady. To właśnie wówczas poznałem takie techniki jak panoramowania (patrz na górze po prawej), zoomowanie i inne. Każdy
taki kurs otwiera nas na nowe możliwości pracy, daje mocne podstawy na których możemy budować. Na dole po lewej zdjęcie które przyniosło mi miejsce III za zdjęcie w Pierwszym Bielskim
Konkursie Fotografii Artystycznej FOCUS 2019. Kurs taki jak wspomniany, łączy elementy znane z platform e-learningowych, ale i szkół online, dlatego w tym artykule nie będzie on szerzej

opisywany, tu skupiamy się na tych drugich, innym powodem jest fakt że niestety polska filia szkoły Bryna została zamknięta, dostępna jednak jest wciąż w wersji anglojęzycznej (https://bpsop.com/)

Nieco bardziej obrazowo, to takie duże centrum handlowe, oferujące chętnym sprzedawcom miejsce do

ekspozycji  własnego  towaru,  udostępniając  dla  nich  odpowiednią  infrastrukturę,  a  po  stronie  klienta

możliwość nabycia danych towarów. W przypadku nas interesującym miejscem tym jest właśnie platforma
oferująca możliwości  prowadzania wszelkiego rodzaju webinariów, kursów i szkoleń online, zapewniając
zarówno prowadzącemu kursy,  jak i  kursantom odpowiednią do tego celu strukturę techniczną, tu prócz
samego miejsca, odpowiednie oprogramowanie, oraz odpowiednio wydajny hosting.
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Kolejnym ukończonym kursem było już typowe szkolenie na platformie e-learningowej Udemy, pozwoliło mi ono podnieść moją wiedzę w zakresie obsługi Photoshopa, choć wciąż pozostawiał spory
niedosyt… jak każdy jednak i on był ważnym elementem na mojej fotograficznej drodze. Po prawej zdjęcie powstałe w 2018 roku, nagrodzone I miejscem w konkursie „Kozy Kozianie – zapis

subiektywny 2018”

W interesie takich platform jest ich największa widoczność, tak aby wyróżniać się na tle licznej konkurencji,
a co uzyskuje się przez zróżnicowaną, rozbudowaną ofertę tematyczną kursów, szeroko zakrojony marketing,
oraz  oczywiście  dobre  ceny  kursów.  To właśnie  dlatego platformy takie  cyklicznie  ponawiają  różnego

rodzaju programy promocyjne, zachęcając do zakupu kursów w atrakcyjnych cenach.

Szalenie ważne jest aby ucząc się fotografować nie zamykać się wyłącznie w kręgu jednego rodzaju tematów, tylko w ten sposób poznamy różne tajniki technik stosowanych w każdym z nich,
nauczymy się elastyczności i kreatywności. Fotografia to przygoda – nie warto czynić jej monotonną, niech będzie barwna i wielowątkowa. Sam bardzo lubię fotografować różne tematy, sceny,

szukając jak najlepszych możliwości jej rejestracji...

Jakość kursów – jak znaleźć te najlepsze...
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Takie jak powyżej ujęcie funkcji platform e-learningowych ma jednak zarówno wady, jak i jednak minusy.
Tak jak w centrum handlowym prawie każdy (oczywiście z odpowiednio zasobnym portfelem) może sobie
wynająć powierzchnię handlową, nie koniecznie potem sprzedając tam produkty wysokiej klasy,  tak i na

tego typu platformach można znaleźć zarówno kursy wysokiej jakości, jak i co najwyżej mierne. Sama

platforma najczęściej  nie  prowadzi  szczegółowej  analizy  jakości  danego kursu,  pozostawiając to jego

uczestnikom.  Nie  powinno  nas  to  dziwić  zważywszy  na  formułę  w  jakiej  funkcjonuje,  oraz  na  ilość  i
rozpiętość tematyczną kursów jakie oferuje.

Na drodze każdego z nas, w każdej pasji, rozwoju, pojawiają się takie kamienie milowe, które nagle skokowo pchają nas naprzód – w przypadku mojej przygody z fotografią takim skokiem był na
pewno wspaniale skonstruowany i prowadzony kurs Sebastiana Jezierskiego „Adobe Photoshop CC 2020: Kurs Od Początkującego Do Zawodowca”. / po prawej jedno z moich ulubionych zdjęć z

zespołu Parku Zamkowego w Pszczynie które wykonałem dość dawno jesienią 2016 roku.

To  właśnie  dlatego  oceny  uczestników,  oraz  ich  ilość,  determinują  ostateczną  popularność  kursu,  a  to
przekłada się po również na jego widoczność w wyszukiwarce platformy, oraz pośrednio cenę.  Im więcej

dany kurs zbiera pozytywnych ocen, im więcej uczestniczyło w nim ludzi, tym wyżej będzie on lokowany w

wewnętrznej  wyszukiwarce,  ale  też  i  rekomendacji  wyszukiwarek  sieciowych  jak  choćby  Google.  To

właśnie powinno być dla nas pierwszą wskazówką przy wyszukiwaniu wartościowego kursu.

Spróbujmy  zgrupować  kilka  ważniejszych  wskazówek,  które  mogą  pomóc  nam  w  dokonaniu  trafnego
wyboru w długiej zazwyczaj liście dostępnych kursów. Proces wyszukiwania zaczynamy kolejno od:

• przejrzenia listy dostępnych kursów
• ilości uczestników na każdym z nich
• ocen kursu i prowadzącego, oraz zawartości merytorycznej

W kolejnych krokach, o ile oceny danego kursu są obiecujące, przechodzimy do samego kursu, tu warto na
pewno sprawdzić:

• zakres materiału na kursie
• zastosowaną systematykę, podział na lekcje i ich zakres
• udostępniane materiały dodatkowe
• obecność lub nie zadań do realizacji przez kursanta na poszczególnych jego etapach
• obecność lub nie projektu końcowego
• język w jakim kurs jest prowadzony (o czym za chwilkę będzie więcej)
• datę ostatniej aktualizacji kursu

Bez  względu  na  rodzaj  platformy  z  jakiej  korzystamy,  zazwyczaj  większość  udostępnia  możliwość
zapoznania się z przykładową lekcją z danego kursu, lub specjalnie przygotowanego materiału przez autora
promującego jego zawartość, czasem również z obu wymienionych. Tu pojawia się kwestia języku w jakim
prowadzony jest kurs. Kwestia ta dotyczy samej charakterystyki platformy, o czym dalej będzie więcej, tu
wspomnę tylko że w przypadku platform zagranicznych,  prawie zawsze  kursy prowadzane są  w języku
ojczystym autora, lub bardziej uniwersalnym angielskim.
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Kurs na platformie e-learningowej „E-szkoła portretu” udało mi się otrzymać w ramach wyróżnienia w konkursie „Świat Kolorów” organizowanym przez serwis fotograficzny Świat Obrazu – za zdjęcie
widoczne po prawej (zachód słońca na Ochodzitej).

Tak czy siak wymaga to jednak od nas znajomości języka obcego, a co w sytuacji gdy (jak ja) żadnego nie
znamy?  Tu  właśnie  z  pomocą  przychodzą  automatyczne  tłumaczenia,  udostępniające  napisy  do  danego
kursu.  Tak,  macie racje jeśli  pomyśleliście że jest  to  rozwiązanie dość niekomfortowe,  a  tłumaczenia

maszynowe dalekie są od ideału.  Faktycznie korzystając z takich kursów, a nie znając języka obcego

godzimy się na pewien kompromis. Z doświadczenia powiem że ukończenie takiego kursu, oraz wyniesienie
z niego przydatnej wiedzy nie jest niemożliwe, wymaga jednak większego od nas zaangażowania, oraz co
istotniejsze już pewnej znajomości tematu, tak abyśmy byli zdolni uzupełniać luki i błędy w automatycznym
tłumaczeniu.  To  dlatego  właśnie  jeśli  dopiero  rozpoczynacie  swoją  przygodę  z  naukę,  powiedzmy
Photoshopa,  a  nie  znacie  języków obcych,  znacznie  wygodniej  będzie  wam stawiać  pierwsze  kroki  na
kursach prowadzonych w języku polskim.

Jak już wiecie szalenie ważne jest aby nigdy się dać się zaszufladkować, aby nie pozwolić sobie na lenistwo i wciąż i wciąż dążyć do auto rozwoju, pomimo jednak tego nie tylko nie musi, ale nie
powinno to stać w sprzeczności z wyborem „naszej niszy” czyli tematów w kręgu których realizujemy się najlepiej – z pewnością jednym z takich w moim przypadku jest fotografia wody, szczególnie
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potoków i źródeł, zajmują one poślednie miejsce wśród moich zdjęć. Tu na górze potok Kubisówka w Węgierskiej Górce, na dole po lewej jeden z okresowych dopływów rzeki Białki, nieopodal jej
rodeł, po prawej na dole potok Wapienica w dolinie Wapienicy, Beskid Śląski.

Wśród powyższych punktów pojawił  się  też  ten zachęcający do weryfikacji  daty  ostatniej  aktualizacji

kursu.  Jest  to  szalenie  istotne,  dość  często  zdarza  się  bowiem, szczególnie  w przypadku polskich  o

średniej popularności kursów, że nie są one aktualizowane od lat. Zdarzało mi się trafiać na kursy nie
odświeżane od 2014 roku.  Od tego czasu wyszło kilkanaście dużych aktualizacji  programu Photoshop i
Lightroom, co w praktyce znosi przydatność takiego kursu. Górna granica to rok, maksymalnie dwa, choć i
tu pojawiać będą się już istotne różnice pomiędzy aktualnymi funkcjami i interfejsem na przykład programu
Photoshop, a tym prezentowanym w kursie. Zasada ta oczywiście jest uniwersalna i stosuje się do każdego

kursu dotyczącego dziedziny cechującej się szybkim rozwojem i zmianami.

Prześledziwszy wymienione wyżej elementy, o ile treść, ocena i potencjalna zawartość merytoryczna kursu
nam odpowiada warto zwrócić uwagę jeszcze na kilka mniej istotnych, acz przydatnych rzeczy:

• dostęp do treści kursu – czy nie jest ograniczony w czasie
• aplikacja mobilna
• certyfikat ukończenia kursu – możliwość jego otrzymania w wybranym języku (dotyczy zagranicznych platform)
• zwrot kosztów w przypadku niespełnienia oczekiwań przez kurs

Zasadniczo nie spotkałem się jeszcze z żadnym ograniczeniem czasowym do zawartości wykupionego

kursu, choć należy podchodzić z przymrużeniem oka do stwierdzeń typu „dostęp na zawsze” owe bowiem

„zawsze”  w istocie  jest  ograniczone istnieniem samej  platformy,  awarii  jej  lub  sieci. O czym zresztą
zazwyczaj pomiędzy wierszami informuje regulamin samej platformy.

...inne przykład kreatywnej fotografii, czasem może to być zwykła stara brama z rozbitą szybą przez którą wpada czerwona poświata, w innym pięknie urzeźbiona faktura desek drewnianej bramy.
Gdy z różnych, choćby pogodowych względów nie mogę wyjść na zewnątrz z aparatem, rozpoczynam foto-przygodę w domu, która wcale nie musi być nuda, a jej efekty mogą być zaskakujące.

Zdjęcia na dole powstały z wykorzystaniem bardzo prostych akcesoriów: żyłki wędkarskiej, strzykawki z igłą, oraz smartfona którego ekran rzutował tło. Właściwie każdy z przedmiotów, scen, może
być tematem ciekawego zdjęcia. W trakcie nauki, również na dobrych kursach fotograficznych często pojawiają się nie tylko takie lekcje, ale i zadania do samodzielnego wykonania, co wspaniale

uczy nas innego – szerszego spojrzenia na świat...
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Większość współczesnych platform e-learningowych posiada autorskie aplikacje mobilne przygotowane

dla systemu Android, często również iOS. Nie jestem fanem takiej formy nauki, choć zdaję sobie sprawę że
moja  niechęć  wynika  tu  przede  wszystkim  ze  specyfiki  kursów  w  jakich  uczestniczę,  to  jest  kursów
fotograficznych.  Z pewnością jednak są i  takie gdzie taki  dostęp okaże się  w zupełności  wystarczający,
zresztą  i  mi  samemu  zdarzyło  się  jeden  z  nich  tak  właśnie  realizować  (był  to  przypadek  gdzie  tyko
odświeżałem i uzupełniałem posiadaną już wiedzę). Jeśli więc zamierzamy uczyć się również korzystając ze
smartfona  warto  sprawdzić  przed  zakupem kursu  czy  dana  platforma  udostępnia  odpowiednią  aplikację
mobilną.

Certyfikat… temat rzeka i przestrzeń do lekceważenia przez różnej maści ignorantów, ze względu na jego

znacznie  szersze  powiązania  z  samą  wartością  merytoryczną  takich  kursów,  oraz  metodologią  nauki,

pomówimy o nim pełniej w dalszej części. Sam, jakby to tu nie zabrzmiało, zwracam uwagę na obecność

takiego certyfikatu, to po prostu miła pamiątka wieńcząca włożoną przez nas pracę w ukończenie danego

kursu.  Warto  też  wiedzieć  że  większość  platform  e-learningowych  mocno  podkreśla  opcję  zwrotu

poniesionych kosztów za zakup kursu, w przypadku gdyby jego treść nie spełniała naszych oczekiwań. Ma

to oczywiście za zadanie zwiększenie poczucia naszego bezpieczeństwa, zachęcając do zakupu kursu, w

końcu może się wydawać że ryzyko jest niewielkie, w ostateczności otrzymamy zwrot za kurs prawda?

Zdarza się że niektóre z kursów nie spełniają naszych wymagań, czasem to wina prowadzącego, czasem jego wywody są po prostu zbyt monotonne, czasem pojawiają się tam braki merytoryczne,
jednak najczęściej nawet w takich przypadkach zawsze jest w ich treści coś co uczy nas czegoś nowego. Jeśli natomiast wiemy że kurs jest po prostu zły, możemy wystąpić o zwrot poniesionych

kosztów, lub czasem wymianę na inny kurs. Należy jednak pamiętać aby nie robić tego w połowie kursu, ani nie zwlekać nazbyt długo, każda platforma ma tu swoje zasady z którymi warto się
zapoznać. Tu na górze kolejny kurs jaki ukończyłem na platformie Udemy tym razem skupiając się na nauce dość specyficznego retuszy portretów „Beauty”...

Niestety rzeczywistość taka prosta już nie jest.  Z oczywistych względów nie leży w interesie platformy

dokonywanie  częstych  zwrotów  poniesionych  przez  nas  kosztów.  Gdyby  procedura  ta  była  prosta  i

natychmiastowa, łatwo sobie wyobrazić sytuację gdzie błyskawicznie zaczęło by dochodzić do potężnych

nadużyć ze strony użytkowników. Z tych właśnie powodów w regulaminach pojawia się szereg zapisów

ograniczających możliwości  wystąpienia o  zwrot  środków. To kolejny z powodów dla którego warto na

pewno zapoznać się z nimi bliżej.

Zasadniczo dużą rolę ogrywa tu czas i moment w jakim wystąpimy od zwrot środków. Podstawa pozostaje

zasadniczo ta sama – niespełnienie naszych oczekiwań przed dany kurs, lub błędy merytoryczne w jego

treści. W pierwszym przypadku wystarczy tylko nasze oświadczenie, w drugim możemy być poproszeni o

wskazanie tych błędów. W zależności od platformy o zwrot możemy wystąpić licząc od momentu zakupu

kursu przez 14 do 30 dni.  Ważne jest aby nie miało to miejsca na przykład po ukończeniu jego większej

części, nie mówiąc już oczywiście o całości, w takim przypadku platforma może nam odmówić zwrotu

pieniędzy. Nie ma natomiast zazwyczaj problemów ze zwrotem środków w przypadku błędnego zakupu, bez

rozpoczęcia  samego  kursu,  ani  też  gdy  o  zwrot  wystąpimy  tuż  po  jego  rozpoczęciu.  Warto  tu  jeszcze

wspomnieć o tym że niektóre z platform udostępniają możliwość nie tylko zwrotu środków, ale również

zamiany kursu na inny, o ile mieści się on w zakresie ceny jaką zapłaciliśmy.
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Portret jest jednym z tematów który niezwykle mnie fascynuje i w który z pewnością będę chciał wejść nieco głębiej...

Ceny, ceny – czyli czemu to takie drogie, lub… tanie?

No właśnie skoro tyle już mówiliśmy o kosztach, przyjrzymy się cenom takich kursów. Temat ten bardzo

mocno wiąże się z samymi zasadami ich kupowania / wybierania, o czym mówiliśmy powyżej. Przykładowo,

poszukujemy  kursu  online  na  platformie  e-learningowej.  Wchodzimy  na  jedna  z  nich,  odnajdujemy

interesujące nas kursy, jednak ich ceny są delikatnie mówiąc zniechęcające – czy powinniśmy wówczas

od razu zakupić dostęp do nich? 

Dla  ułatwienia  posłużę  się  tu  konkretnym  własnym  przykładem.  Podczas  wyszukiwania  kursu  obsługi

programu Adobe Photoshop, udało mi się trafić na potencjalnie ciekawy kurs, wysoko lokowany, z dużą

liczbą uczestników i pozytywnymi ocenami.  Jego cena wynosiła jednak blisko 380 zł, sporo jak na kurs

online, w dodatku nie posiadając pewności czy spełni on na pewno pokładane w nim nadzieje.

Właśnie w takich przypadkach, o ile z jakichś względów nie goni nas czas, warto po rejestracji na danej

platformie utworzyć sobie listę interesujących nas kursów, a następnie ustawić mailowe przypomnienie o

promocji.  To właśnie słowo klucz do zadowolenia z zakupów na platformach e-learningowych. Portale

takie regularnie bowiem prowadzą różnego rodzaju akcje promocyjne i wyprzedaże, gdzie ceny kursów

ulegają drastycznemu obniżeniu.  Powracając  do przytoczonego przykładu,  rzeczowy interesujący  mnie

kurs po kilku dniach, w cenie promocyjnej stał się dostępny za 47,99 zł – co oznaczało obniżenie ceny

bazowej aż o 332 zł!

…autoportret / każdy kolejny kurs w nauce fotografii jest jak kolejny kamyk budujący fundament naszej wiedzy dzięki której pewnie poruszamy się w szerokim wachlarzu tematów

Dlatego zawsze warto po pierwsze okazać cierpliwość i poczekać na lepszą cenę danego kursu, po drugie

zawsze sprawdzić czy aby dany kurs nie jest dostępny na innej platformie w lepszej cenie. Oczywiście ta

ostatnia metoda dotyczy platform krajowych. Zdarza się bowiem że platformy udostępniają te same kursy, a

na każdej z nich może on mieć inną cenę. Tak było też i w przypadku opisanego przeze mnie przykładu, kurs

ten w sieci był dostępny nawet za 600 zł. Podsumowując kolejną rzeczą o której powinniśmy pamiętać to

porównywanie cen, oraz o ile tylko możemy, poczekanie na promocję ją obniżającą.
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Platformy krajowe kontra zagraniczne…

Oczywiście nie jestem w stanie tu wymienić wszystkich obecnych na rynku platform, nie jest to też celem

tego artykułu. Posłużę się tu tylko kilkoma przykładami aby ukazać różnicę pomiędzy serwisami polskimi,

lub skupiającymi w większości kursy polskojęzyczne, a zagranicznymi. Tu przypomnę że cały artykuł jest

poradnikiem powstałym dla was, nie ma w nim żadnych treści lokowanych i sponsorowanych (daj Boże aby

za to ktoś płacił), a wymienione platformy trafiły do jego treści wyłącznie dlatego że sam z nich korzystałem.

Fotografia produktowa to wbrew temu co mogłoby się wydawać niezwykle szeroka dziedzina fotografii, przenikająca się z martwą naturą, jak i fotografią artystyczną, jest to też przyznaję jedna z tych
dziedzin które bardzo mnie fascynują, właśnie dlatego aby podnieść swoje umiejętności w obróbce takich fotografii zdecydowałem się na kolejny kurs...

Skoro kwestie formalne mamy za sobą, powróćmy do naszych rozważań.  Na rynku Polskim od kilku lat

prężnie rozwija się wiele platform  e-learningowych, wśród których popularne to między innymi Udemy,

Domestika,  Teachable,  Eduweb,  czy  Strefa  Kursów.  Z  wymienionych  pięciu  trzy  do  platformy

polskojęzyczne,  ale  tylko  dwie z  nich faktycznie są platformą polską –  Strefa  Kursów i  Eduweb.  Trzy

pozostałe to platformy zagraniczne, acz nie oznacza to, że po pierwsze mają obcojęzyczny interfejs, po

drugie że wszystkie posiadają w ofercie wyłącznie  kursy w języku obcym. Spójrzmy na krótkie zestawienie

w poniższej tabelce dotyczące tych faktów… 

PLATFORMA: WŁAŚCICIEL / 
MIEJSCE REJESTRACJI FIRMY

JĘZYK INTERFEJSU
PLATFORMY

POZIOM SPOLSZCZENIA
INTERFEJSU:

PRZYBLIŻONA ILOŚĆ
KURSÓW

DOSTĘPNOŚĆ KURSÓW
W JĘZYKU POLSKIM

Teachable Stany Zjednoczone / Nowy Jork angielski  --- > 20 000 NIE

Domestika Stany Zjednoczone / Berkeley wielojęzyczny / w tym polski bardzo dobry > 150 000 NIE

Udemy Stany Zjednoczone /  San Francisco wielojęzyczny / w tym polski bardzo dobry > 180 000 TAK

Strefa Kursów Polska / Kraków polski --- brak danych TAK

Eduweb Polska / Warszawa polski --- brak danych TAK

Prócz różnic językowych zarówno samej  platformy jak i  oferowanych kursów,  co w przypadku szkoleń

obcojęzycznych – przy równoczesnym braku znajomości tychże języków, stanowi dodatkowy problem, a o

czym była moja wcześniej, warto wspomnieć o innej istotnej różnicy, którą z pewnością warto brać pod

uwagę poszukując kursów dla siebie. Z przykrością muszę tu bowiem stwierdzić że właściwie w większości

polskie kursy mają bardzo minimalistyczny charakter, a zdarza się że i żenująco niski poziom.

Jak już wiemy za weryfikację jakości kursu odpowiadają przede wszystkim sami uczestnicy,  im większa

więc platforma, tym więcej ma użytkowników, co przekłada się na większą ich liczbę na danym kursie, a

to na liczbę wystawianych ocen, co ostatecznie sprawia że średnia ocena kursu jest bardziej miarodajna.

W przypadku naszych rodzimych platform,  o wiele mniejszych od światowych gigantów,  wiarygodność

małej  ilości  wystawianych  ocen  bywa  mocno  dyskusyjna  i  wprowadzająca  w  błąd.  Inną  kwestią  jest

również dziwna nasza niechęć do wystawienia takich ocen i komentarzy, a szkoda bo  jak widzicie to nie

mrzonki,  wasza opinia w istocie pozwala wybrać innym wartościowszy kurs,  a równocześnie odsiewa

niekoniecznie górnych lotów instruktorów. 
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...kolejne przykłady wykonanych przeze mnie fotografii produktowych

Kolejną  sprawą  są  różnice  wynikające  z  oferowanego  zakresu  możliwości  technicznych  platform  e-

learningowych, tu znów wiąże się to z większym zapleczem finansowym takowych, ale nie tylko, w grę

wchodzi też zwyczajnie podejście samych właścicieli. Od strony finansowej wymaga to oczywiście sporych

nakładów na utrzymanie odpowiednio dużej ilości miejsca na szybkich, wydajnych, serwerach. Trzeba tu

jednak od razu dodać że nawet gdy dana platforma oferuje rozbudowane opcje realizacji kursu, nie zawsze

sami jego twórcy chcą z nich korzystać, wymaga to bowiem od nich zazwyczaj większego zaangażowania.

Dobrym przykładem  będzie  tu  platforma  Udemy.  Oferuje  ona  naprawdę  porządne  zaplecze  techniczne,

umożliwiające budowanie społeczności wokół danego kursu, ale i platformy jako takiej, dostępne są fora,

opcje przeprowadzania zadań kontrolnych, projektów końcowych, a wszystko to bez większych, lub żadnych

limitów  ilości  dodawanych  materiałów,  zarówno  po  stronie  prowadzącego  kurs,  jak  i  jego  uczestnika.
Pomimo tego jednak to właśnie tam natrafiałem, na liczne niestety kursy z zakresu fotografii prezentujące

delikatnie  mówiąc  mierny  poziom,  zarówno  od  strony  merytorycznej,  wsparcia  prowadzącego,  jak  i

udostępnianych dodatkowych materiałów. W tym ostatnim przypadku zdarzało się że takowych nie było

wcale.

Uważam że fotografia nocna jest jedną z najbardziej kreatywnych, uwielbiam ten jej gatunek, choć zarówno technicznie, jak i na etapie postprodukcji zdjęcia takie są dość wymagające, rezultaty
potrafią jednak przynieść dużo radości i spełnienia. Właśnie dlatego chcąc pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu zapisałem się na kolejny kurs na platformie Udemy, choć przyznam uczciwie że był to

jeden z tych polegających głównie na oglądaniu filmów, bez interakcji z instruktorem co uważam radykalnie podnosi wartość kursu. Jednak nawet i on nauczył mnie wiele nowych metod pracy z
takimi ujęciami. Po prawej zdjęcia wykonane za pomocą zdalnego pilota kontrolującego migawkę – autor na wzgórzu Trzy Lipki, w tle pamiątkowy Krzyż Milenijny.

Dla  przeciwwagi  na  tej  samej  właśnie  platformie  ukończyłem  kurs  absolutnie  rewelacyjny.  Regularnie

aktualizowany, z faktyczną, nie tylko teoretyczną obecnością prowadzącego, na bardzo wysokim poziomie

merytorycznym,  oraz  z  rozbudowanym  pakietem  dodatkowych  materiałów.  Gdzie  każdy  etap  kursu

kończyło, tak jak być to powinno, zadanie do wykonanie, które wrzucone na forum podlegało weryfikacji

przez prowadzącego jak i samych uczestników, aż chciałby się powiedzieć – da się? No oczywiście że się da,
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tylko musi się jeszcze chcieć. To właśnie dlatego tak szalenie istotna jest weryfikacja zawartości kursu, w

czym mam nadzieje pomogą wam zawarte w artykule wskazówki. 

Bardzo ciekawą techniką, którą właśnie poznałem i ćwiczyłem na „Kurs Photoshop obróbka zdjęć – fotografia nocna” była nauka dopasowania koloru danego zdjęcia poprzez przeniesienie gamy
barwnej z innego, po lewej plik w oryginalnej kolorystyce, pośrodku moja fotografia która posłużyła za wzorzec do pobrania kolorystyki, po prawej to samo zdjęcie co po lewej już z przeniesioną gamą

barwną ze zdjęcia pośrodku. Metoda ta pozwala błyskawicznie dopasować kolorystykę fotografii, nadając mu oczekiwany wygląd.

Pewną ciekawostką, o której również warto wiedzieć, jest fakt że duże platformy często skupiają w swej

ofercie kursy… mniejszych platform. Tak jest szczególnie w przypadku Strefy Kursów, oraz Eduweb. Ich

kursy możecie znaleźć choćby na platformie Udemy. To właśnie wówczas dość często ten sam kurs ma dwie

różne ceny z zależności od miejsca jego realizacji. Raz więc jeszcze pozwólcie przypomnę jak ważne jest

abyśmy przed ostateczną decyzją o zakupie, wrzucili nazwę kursu do przeglądarki i sprawdzili czy aby na

innej platformie nie jest on dostępny w korzystniejszej cenie.

Zaawansowane, wciąż niestety najczęściej zagraniczne kursy, oferują uczestnikom znacznie więcej niż

tanie, minimalistyczne kursy krajowe – choć raz jeszcze powtarzam, co zilustrowałem powyżej, nie ma tu

sztywnej  normy,  pisze  wyłącznie  o  stosunku  większościowym  kursów  dobrych  do  słabych.  Te

minimalistyczne przypominają bowiem oglądanie filmików, zdarza się że wręcz nudnych, jakich za darmo w

sieci internetowej znajdziemy mnóstwo, co oczywiście zasadniczo kładzie sens ich zakupu, chyba że zależy

nam wyłącznie na certyfikacie, który jednak nie będzie miał pokrycia w zdobytej nowej wiedzy. 

Zaawansowane kursy oferują uczestnikom znacznie więcej niż tanie i minimalistyczne – często bazują one modelu bliższym szkołom, niż stricte kursom, gdzie uczeń ma możliwość szybkiego
kontaktu z instruktorem, pojawiają się zadania do wykonania po każdej części kursu, jak i projekt końcowy kwalifikujący do otrzymania certyfikatu kończącego kurs. Poważnym jednak mankamentem
kursów na zagranicznych platformach bywa to że są obcojęzyczne, w przypadku nieznajomości danego języka oznacza to konieczność korzystania z maszynowego tłumaczenia w postaci napisów.
Rozwiązaniu takiemu bardzo daleko do doskonałości, tłumaczenie takie jest delikatnie mówiąc niedoskonale, dlatego decydując się na udział w takim kursie, dobrze jest już mieć pewną wiedzę w
danym zakresie, aby móc ewentualne błędy i braki w tłumaczeniu wypełnić. Tak właśnie działają choćby kursy, na bardzo prężenie obecnie promującej się w naszym kraju platformie Domestika

(USA), która co prawda oferuje polski interfejs platformy, jednak same kursy są już w języku obcym. Bardzo dobrym, który wniósł wiele w moje umiejętności, kursem był ten prowadzony przez Carlesa
Marsala „Adobe Photoshop dla zaawansowanych”, gdzie właśnie zachowany został opisany podział, po każdej sekcji zawierającej po kilka / kilkanaście lekcji było do wykonanie zadanie. Carles

oczywiście dostarczył uczniom wszystkie potrzebne materiały, można było korzystać i z własnych oczywiście. Tu dwie takie prace na zakończenie jednej z części kursu. Zadanie polegało na
wykonaniu projektu plakatu. W środku zaprojektowana przeze mnie okłada autorskiego kalendarza w formacie A3 na 2022 rok, po prawej inny – symulowany na filmowy, z materiałów Carlesa – który

jest ich wyłącznym właścicielem. 

Kursy zaawansowane są często podobne w swej formule wręcz do szkół online, oferując takie bonusy jak już

wymienione:  rozbudowaną społeczność, forum, wsparcie prowadzącego,  materiały  do pracy,  w tym te

które wykorzystuje podczas kursu sam prowadzący co umożliwi nam naukę krok po kroku w oparciu o

jego wskazówki, zadania zamykające każdy etap kursu, jak i projekt końcowy – umożliwiający otrzymanie

certyfikatu. Te  wszystkie  właśnie  elementy  znajdowałem  w  każdym  właściwie  ukończonym  kursie  na

platformie Domestika. Bardzo miłym bonusem są też materiały dodatkowe. Tu dobrym przykładem są kursy
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prowadzone przez Carlesa Marsala, gdzie na jednym z nich autor dodaje do materiałów za darmo paczkę z

autorskimi pędzlami dla programu Photoshop – paczkę która normalnie kosztuje kilkadziesiąt dolarów. 

Cóż… cisną się do głowy dwa sformułowania – duży może więcej, oraz coś za coś. To pierwsze dotyczy

oczywiście możliwości technicznych oferowanych przez platformy, oraz ogólnego poziomu kursów gdzie od

twórców  zwyczajnie  wymaga  się  aby  prezentowali  odpowiedni  poziom  doświadczenia,  to  drugie  do

konsekwencji  płynących  z  pierwszego.  Biorąc  poprawkę  na  fakt  że  to  właśnie  duzi  zagraniczni  gracze

oferują  znaczne  więcej,  musimy  się  liczyć  z  mniejszym  komfortem  podczas  nauki  na  kursach

obcojęzycznych, moim jednak zdaniem te niewygody z nawiązką rekompensuje ich jakość i charakterystyka

edukacyjna. Z zastrzeżeniem że osoby decydujące się na udział w takich kursach mają już pewną wiedzę na

temat poruszanych wątków, lub znają języki obce.

Kolejna praca wykonana w ramach zadania na kursie Carlesa Marsala „Adobe Photoshop dla zaawansowanych”, tu na podstawie własnej pracy, którą widać po lewej, wykonałem z dodatkowych
powierzonych elementów widoczną po prawej grafikę… kursy i zadania takie otwierają nas na zupełnie nowe możliwości kreatywnej pracy, wykraczającej poza konwencjonalną fotografię.

Reasumując  najpoważniejsze  różnice  pomiędzy  stricte  polskimi,  a  zagranicznymi  platformami  dotyczą

oferowanego wsparcia, oraz możliwości technicznych po stronie samej platformy, a te przekładają się na

często na  sama treść  i  jakość  kursów.  Choć przestrzegam tu  przed  generalizowaniem, co  zilustrowałem

wcześniej na przykładzie polskiego kursu - konkretnie „Adobe Photoshop CC: Kurs Od Początkującego Do

Zawodowca”  autorstwa  Sebastiana  Jezierskiego,  zrealizowanego  na  platformie  Udemy,  gdzie  jednak

równolegle trafiłem na wiele miernych kursów.  Dlatego nie generalizujmy, sprawdzajmy, porównujmy, a

gdy już weźmiemy udział w tym czy innym kursie, wystawmy ocenę – to naprawdę pomaga innym osobom

poszukującym kursu dla siebie.

Jak się uczuć...

Każdy z nas na pewno zna kogoś, o kim można powiedzieć że ukończył świetną uczelnię,  ale wiedzą

jednak nie błyszczy. Tak to już bowiem jest że posiadanie papierka legalizującego nasze wykształcenie nie

koniecznie musi iść i często nie idzie w parze, z faktycznym poziom wiedzy danego adepta. Jak zawsze i w

każdym przypadku to czy ze szkoły, studiów, wyniesiemy coś więcej niż papierek, zależy od tego jak bardzo

to my sami chcemy się  zaangażować w naukę.  To właściwie cała tajemnica,  jedyny właściwy klucz do

pytania z nagłówka sekcji  –  jak się uczyć? Tak by jak najwięcej wynieść z tego czy innego kursu, co

osiągniemy  przez  autodyscyplinę  i  zaangażowanie,  no  chyba  że  naszym  celem  będzie  jednak  tylko

pochwalenie się otrzymanym zaświadczeniem, czy certyfikatem.
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To ile wyniesiemy z danego kursu, książki, jakiejkolwiek innej formy nauki, nawet w stacjonarnej szkole, zależy zawsze przede wszystkim od tego jak bardzo się do tej nauki przyłożymy, jak bardzo
się zaangażujemy. Tu po lewej widok na Zielony Kopiec w Beskidzie Śląskim z polany Szporówka (styczeń 2022r), po prawej wschód słońca na szczycie Ochodzitej w Beskidzie Śląskim (maj 2021r). 

To  proste  i  krótkie  sformułowanie  właściwie  wyczerpuje  co  do  zasady  temat  „jak  się  uczyć”,  inną

natomiast kwestią jest tu jakie stosować do nauki metody. Brak tu oczywiście sztywnych zasad, każdy z

nas podczas przygody z edukacją na przestrzeni lat wypracował własne metody nauki, oraz poznał warunki w

których uczy się mu najlepiej. Dlatego ograniczę się tu tylko do kilku zasad stosowanych przeze mnie, a

które jeśli myślicie o kursach fotograficznych, mogą się wam przydać.

Po lewej wschód słońca na szczycie Ochodzitej w Beskidzie Śląskim (maj 2021r), po prawej zachód słońca nad szlakiem prowadzącym z Jawierznego na Przełęcz Salmopolską (styczeń 2022r).

Z całą pewnością warto dążyć do możliwie regularnej nauki. Jest to zwyczajnie wygodne dla nas samych.

Dłuższe  przerwy sprawiają  bowiem że  zapominamy to  o  czym była  mowa na  wcześniejszej  lekcji,  nie

utrwala  to  też  zdobytej  wiedzy,  co  czasem kończy  się  koniecznością  powtarzania  całości  tego  samego

materiału. Ma to właśnie szczególnie duże znacznie w przypadku profilu kursów z dużym zasobem wiedzy

teoretycznej, warsztatowej, którą po prostu trzeba poznać i zapamiętać.

No  dobrze  ale  jak?  Wszak  filmiki  oglądniemy,  kurs  odbębnimy  i  cóż…  prawo  pamięci,  wiedza

niewykorzystywana nieubłaganie ulega zatarciu. Tu przydać może się robienie na bieżąco notatek podczas

kursu. Błogosławieństwem jest tu tak prosta funkcja jak pauza. Pozwala zatrzymać nagranie, zapisać dany

wątek i ruszyć dalej,  tak macie rację jeśli pomyślicie że to podwójna praca.  Po co zapisywać to co już

powiedział prowadzący, a my usłyszeliśmy? Ma to jednak swoje bardzo mocne uzasadnienie, otóż dzięki

temu już podczas tworzenia notatek, przetwarzamy dopiero co poznaną wiedzę, zapisując ją w sposób dla

nas najbardziej przystępny, a równocześnie ją utrwalając. Uwierzcie mi, dzięki takiemu procesowi nauki

uzyskamy o wiele lepsze efekty niż wówczas gdy tylko będziemy biernymi słuchaczami.
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Bardzo ważną kwestią pozwalającą nam pełniej wykorzystać przekazywaną wiedzę podczas kolejnych lekcji danego kursu jest to aby pracować wraz z instruktorem. Tu znów ogromną przewagę
mają kursy gdzie instruktor dostarcza nam odpowiednie do nauki materiały, najlepiej te same na których sam pracował, pomocne jest w trakcie takiej nauki wykorzystywanie możliwości odtwarzania
lekcji w odrębnym oknie (PiP), oraz funkcja… pauzy – która ułatwia nam zrozumienie treści i nadążenie za instruktorem. Tu powyżej widać że prócz pracy nad tym samym tematem wraz z autorem

kursu, staram się na bieżąco zapisywać wszystkie ważniejsze wskazówki i metody pracy, w tym przypadku był to kurs Carlesa Marsala „Adobe Photoshop dla zaawansowanych” (okno PiP lekcji tego
kursu widać w prawym rogu ekranu).

Dodatkowym bonusem takiego  postępowania  będą pozostające  nam notatki,  które  będą nam właśnie

mocnym  wsparciem  w  przyszłości. Gdy  nagle  pojawi  się  sytuacja  że  musimy  zrobić  to  czy  tamto  w

programie Photoshop, ale nie robiliśmy tego tak dawno że zwyczajnie poznana wiedza zmieniła się mgliste

wspomnienie, wówczas właśnie możemy sięgnąć po nasze notatki, szybko trafiając na trop interesującego

nas wątku. Drugim ogniwem tego samego łańcucha utrwalania i odświeżania wiedzy jest dostępność „na

zawsze” zasobów zrealizowanego kursu na platformie gdzie go ukończyliśmy. Jak wiemy owe zawsze będzie

trwało tak długo jak istnienie samej platformy, dlatego w którymś momencie to właśnie notatki mogą okazać

się ważniejsze. Ich treść ułatwi nam również szybsze odnalezienie interesującego nas tematu w zasobach

kursu online, o ile podczas ich sporządzania zachowaliśmy tylko ten sam podziała na sekcje i tematy, jak

miało to miejsce w kursie.

Bardzo ważną i przydatną metodą nauki, utrwalającą tematy poruszane na danym kursie jest robienie szczegółowych notatek. Dzięki nim już podczas pisania notatek, przetwarzamy dopiero co
poznaną wiedzę, zapisując ją w sposób dla nas najbardziej przystępny, a równocześnie utrwalając. Uwierzcie mi, dzięki takiemu procesowi nauki uzyskamy o wiele lepsze efekty niż wówczas gdy
tylko będziemy biernymi słuchaczami. Dodatkowym bonusem takiego postępowania będą pozostające nam notatki, które będą nam właśnie mocnym wsparciem w przyszłości, tu po prawej moje

notatki z kilku kursów, do których niejednokrotnie potem zaglądałem...

Inną, lecz równie ważną zasadą, jest ta aby podczas nauki pracować równolegle z instruktorem. Ułatwią

nam to udostępniane przez prowadzącego odpowiednie zasoby do nauki. Tu więc ponownie pojawia się już

opisana  kwestia  –  na  co  należy  zwracać  uwagę  podczas  wyboru  kursu.  To  bardzo  istotne  ułatwienie,

podążając krok w krok za instruktorem od razu jesteśmy bowiem w stanie opanować te czy inne techniki, co

będzie stanowiło doskonałą bazę pod dalsze ich rozwijanie na swoje własne potrzeby, ale i w celu realizacji

zadań i  projektu  końcowego weryfikującego  nasze  zdobyte  umiejętności.  Weryfikacja  ta  ma nie  tyle  za

zadanie ocenę nas samych, co bardziej daje nam możliwość jeszcze na etapie kursu wyłapania miejsc gdzie

nasze zrozumienie tematu jest niepełne.
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Kolejny z ukończonych przeze mnie, świetnych i bardzo kreatywnych kursów Carles Marsala na platformie Domestika był kurs „Sekrety fotomontażu i kreatywnego retuszu zdjęć”. Tu widać kolejne
etapy które składały się na mój „projekt końcowy” kwalifikujący do otrzymania certyfikatu. Pomimo że jak zawsze Carles dostarczył mnóstwo materiałów, tym razem postanowiłem pracować na
własnych. Tak powstała finalna grafika dedykowana tragicznym wydarzeniom na Ukrainie widoczna po prawej na górze. Na dole trzy z kilku etapów jej powstawania zgodnie ze wskazówkami

prowadzącego. Tu od lewej: zdjęcie bazowe / surowe, już po oczyszczeniu z różnych niedoskonałości / w środku szkic roboczy przyszłej grafiki / po prawej praca z naniesionymi już zasadniczymi
elementami graficznymi bez zmian kolorów i świateł...

Ostatnią rzeczą o której chciałbym tu wspomnieć, to korzystanie z dodatkowych materiałów dostępnych w

sieci, prasie, czy książkach. Nawet najlepsze kursy, w przypadku tak rozbudowanego tematu jak możliwości

pracy w Photoshopie, czy ogólniej fotografii, nie mają możliwości poruszenia wszystkich wątków. Czasem

może się zdarzyć konieczność samodzielnego poszarzenia wiedzy. Wówczas sięgajmy po takie zasoby, nie

szukajmy dróg na skróty i gotowców, warto poświęcić temu więcej czasu, gdyż i to stanie się częścią procesu

nauki.  Zaprocentuje to  w przyszłości.  Przeglądajmy też  prace innych,  zarówno na forach danego kursu,

licznych  bankach  zdjęć,  portalach  i  wreszcie  domowych  stornach  fotografów.  Inspirujmy  się,  szukajmy

nowych ścieżek, nowych kreatywnych możliwości wykorzystania – choćby w ramach auto sprawdzianu,

zdobytej wiedzy. 

Podsumujmy te kilka zasad, co może się okazać pomocne w procesie nauki:

• zadbajmy o możliwie regularną naukę – ważna jest tu autodyscyplina, dłuższe odstępy pomiędzy lekcjami  utrudnią proces 
nauki

• róbmy możliwie dokładne notatki z każdej lekcji kursu – pamięć ma to do siebie że szybko się rozmywa
• otwórzmy Photoshopa, czy Lightrooma i pracujmy na bieżąco z autorem na udostępnianych przez niego materiałach – to 

walnie skróci czas potrzebny na zrozumienie i zapamiętanie stosowanych technik
• nawet gdy jest taka możliwość – nie pomijajmy zadań końcowych dla każdej z sekcji kursu, to również cenny etap 

utrwalania praktycznego zdobytej nauki, pozwoli nam to też na weryfikację zrozumienia tematu
• inspirujmy się i szukajmy dodatkowej uzupełniającej wiedzy w sieci, prasie i książkach
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Pracując nad kolejnymi etapami projektu końcowego w kursie Carles Marsala „Sekrety fotomontażu i kreatywnego retuszu zdjęć” jedną z opcji zaprezentowania etapów powstawania projektu, jest
przesłanie filmiku ukazującego pulpit programu Photoshop i to co na nim robimy na forum kursu – to świetna metoda na dzielenie się z innymi własnymi pomysłami, pozawala to też na wymianę

uwag, oraz doskonalenie umiejętności.

To warto czy nie warto, świstek którym można czy nie się pochwalić?

Dobrnęliśmy do końca tego poradnika, mam nadzieję że przybliżyłem wam temat nauki na platformach e-

learningowych, jej ciemne i jasne strony. Pora więc zadać to pytanie – warto więc czy nie? Moim zdaniem

zdecydowanie  warto.  Platformy  takie  dają  unikatową  możliwość  łatwego  podniesienia  własnych

umiejętności, często za bardzo niską cenę. Pamiętajmy jednak że sama platforma to tylko bazar na którym

wystawiają się ze swym towarem bardzo różni sprzedawcy, jedni zaoferują nam prawdziwą okazję, inni będą

wciskać nam zwyczajny chłam. Dlatego warto zwrócić szczególnie duża uwagę podczas wyboru kursu na

zakres oferowanego materiału, zawarte w nim dodatkowe materiały, oraz datę ostatniej aktualizacji.

Sporządzanie notatek podczas nauki to bardzo dobra metoda na utrwalanie poznanej wiedzy, czasem zdarza się że gdy temat jest dość długo omawiany, podczas słuchania pozwalam dłoni na
bezwiedne błądzenie po kartce, tak powstają różnego rodzaju bohomazy i szkice :) 

Jeśli się jednak do przyłożymy do etapu wyboru kursu, zyskać można naprawdę wiele. Niech sam będę tu

dowodem. W chwili gdy zaczynałem swoja poważniejszą przygodę z Photoshopem posiadałem naprawdę

mocno okrojoną wiedzę. Tak korzystałem też z książek, ale to jednak właśnie kursy online na platformach e-

learningowych okazały się dla mnie prawdziwym kamieniem milowym, umożliwiający ogromny skok do

przodu. Nie są tu więc prawdą opinie na jakie możecie czasem natrafić,  jakoby takie kursy niczego nie

uczyły.  Jeśli  ktoś  tak  twierdzi  to  od  razu  można  domniemywać  że  nie  tylko  wybrał  kiepski  kurs,  ale

najpewniej  w ogóle się  w niego nie  zaangażował.  Szkolenie takie nie jest  czarodziejską różdżką,  gdzie

oglądniemy kilka filmików i już wszystko wiemy, bynajmniej, należy go traktować tak jak naukę w szkole.
Problem leży więc często nie w samym kursie ale postawie lżącej wartość tej metody nauki osobie.
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Fotografia to wspaniała przygoda, niech towarzyszy wam zawsze, niech będzie nośnikiem pozwalającym nie tylko na jak najlepszą rejestrację piękna otaczającego nas świata, ale i wyjście poza
ramy – przyodziania w obraz własnych pomysłów, tworzenia grafik i całych światów. Ogranicza nas tu tylko bowiem wyobraźnia, oraz posiadana wiedza, tą właśnie oferują nam między innymi

rożnego typu kursy na platformach e-learningowych i choć zdarzają się kursy o miernej wartości, warto po nie sięgać. Zachowując opisane w tym artykule zasady można zminimalizować to ryzyko, a
wiele zyskać, pod warunkiem oczywiście że odpowiednio się zaangażujemy w naukę.

Na pewno miłym dodatkiem jest też certyfikat ukończenia danego kursu. Tak, już widzę oczyma wyobraźni

ironiczne uśmieszki, wszak to obciach nim się pochwalić. Również takie twierdzenie wypływa wyłącznie z

postawy danej  osoby względem danego kursu.  To bowiem ile  z  danego kursu  wyniesiemy zależne  jest

wyłącznie  od nas  samych,  od tego jak bardzo się  chcemy zaangażować w naukę,  jak wiele temu czasu

poświęcimy,  nie  poprzestając  tylko  na  kursie,  ale  na  utrwalaniu  zdobytej  wiedzy  w  praktycznych

ćwiczeniach.  Na poszukiwaniu dodatkowej,  uzupełniającej  wiedzy, oraz inspiracji,  a  wszystko po to aby

wynieść nasze umiejętności na zupełnie nowy poziom.

Nigdy nie dajmy się zamknąć w kręgu jednego tematu, tylko wciąż pozostając otwartym na nowe, ucząc się nowych technik i rejestracji zróżnicowanych tematów nie tylko nie popadaniem w
monotonię, ale stale będziemy podnosić własne umiejętności. Poszukiwania takie wskażą nam też na pewno tematy w których czujemy się najlepiej, co jednak nadal nie powinno skreślać innych,

należy dążyć raczej do równowagi pomiędzy nimi.

Podsumowując to czy możemy być dumni  z  otrzymania certyfikatu poświadczającego odbycie danego

kursu zależy ściśle od tego ile sami w jego zdobycie zainwestowaliśmy. Jeśli była to praca sumienna, z

czystym  sumieniem  możemy  takim  certyfikatem  się  pochwalić,  gdyż  rzeczywiście  na  niego

zapracowaliśmy.  Obciachem  natomiast  jest  wykupienie  kiepskiego  kursu,  odsłuchanie  lub  tylko

puszczenie w tle filmików instruktażowych, byleby tylko odebrać zaświadczenie wieńczące kurs – tak,

wówczas to będzie obciach pełną gębą, wynikający jednak z naszej postawy, nie samej metody nauki na

kursach online realizowanych na platformach e-learningowych.
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...każdy temat w fotografii wymaga nieco innego podejścia, innej wrażliwości, oraz wiedzy – warto o nią zadbać, warto się rozwijać, jest to bowiem inwestycja w nas samych.

Na koniec życzę wam mądrych i trafnych wyborów kursów, oraz by ta forma nauki, otworzyła przed wami

zupełnie nowe możliwości pracy, wynosząc wasz warsztat na nowy poziom, tak jak miało to miejsce w moim

przypadku.

…życzę wam trafnych wyborów kursów, oraz by ta forma nauki, otworzyła przed wami zupełnie nowe możliwości pracy, wynosząc wasz warsztat na nowy poziom, tak jak miało to miejsce w moim
przypadku.

Wymieniane w artykule platformy e-learningowe:
• Teachable – https://teachable.com/
• Domestika – https://www.domestika.org/pl
• Udemy – https://www.udemy.com/
• Strefa Kursów – https://strefakursow.pl/
• Eduweb – https://eduweb.pl/

Banki darmowych zdjęć:
• Pixabay – https://pixabay.com/pl/
• Freepik – https://www.freepik.com 
• Pexels – https://www.pexels.com/pl-pl/

Inspiracje:
• Carles Marsal – https://cursos.carlesmarsal.com/ 
• Bryan Peterson – https://bryanfpetersonphotoworkshops.com/
• Eberhard Schuy – http://schuyfotografie.de/

moje profile na platformach e-learningowych / innych:

• Domestika – https://www.domestika.org/pl/zyciepisanegorami
• Udemy – https://www.udemy.com/user/sebastian-nikiel/ 
• Pixabay – https://pixabay.com/pl/users/dragon77-7686405/ 

 18                                                                                                                                                                              CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian 
Nikiel
Prawa autorskie – można wykorzystywać nieodpłatnie wyłącznie w zastosowaniach niekomercyjnych,  oraz z uznaniem i  zachowaniem autorstwa, zgodnie z licencją Creative Common 3.0 –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0
license – www.creativecommons.org

Informacja prawna – niniejszy artykuł nie ma charakteru komercyjnego, nie powstał na zamówienie firm i podmiotów trzecich, nie promuje określonych stron i portali internetowych, ma charakter wyłącznie informacyjno
– edukacyjny.



Sebastian Nikiel
14.04.2022

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: zyciepisanegorami@gmail.com

informacja prawna:

Wykorzystane w artykule cytaty, zdjęcie, zrzuty ekranu, lub grafiki związane z omawianymi zagadnieniami, zaprezentowano w niniejszym opracowaniu 
zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jako ograniczenie majątkowych praw autorskich na rzecz dozwolonego użytku, 

zgodnie z nowelizacją rzeczowej ustawy z 2015 roku, wyłącznie w celu prezentacji i szerszego zobrazowania poruszanych tematów, pozostających w ścisłym związku z jego tematem. 
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