
 

 איתמר כהן  -איך להתחיל ללמוד משהו באינטרנט

 כדי להגיע פוסט המקורי בפייסבוק: לחצו כאן *
https://ar-ar.facebook.com/businessfortheyoungergen/posts/870682176431641/   

 

לגבי האנגלית  ותשלימו עם מה שמעניין אתכם.   ...The Beginner's guide to תכתבו באנגלית .1

 מגביל אותי פה בשלב הראשון(. זה נכון , אבל מה אם פחות נוח לי ללמוד באנגלית ? ) זה כבר  

 בעברית , אבל התוצאות יהיו יותר מוגבלות... אפשר אז 

 

.יכול להיות , ותקראו כל מייל שמגיעתירשמו לרשימת תפוצה של האתר בתוצאה הראשונה .2

  .להירשם לרשימת תפוצה למשהו שמעניין ורוצה ללמוד עליו רלוונטי גם 

 

בנאדם  שבתוצאה הראשונה כמה חודשים אחורה, תראו על מי ה  תקראו את כל הפוסטים באתר .3

בתוצאה הראשונה ממליץ. את מי הוא מארח בבלוג / אתר שלו לפוסטים אורחים? על מי הוא 

  .כותב כמומחה בתחומו? תבדקו גם את האנשים הנוספים, ותירשמו גם לרשימת תפוצה שלהם 

מארח    -בגדול   שהוא  אנשים  זהו  שמופיעים,  הראשונים  הפוסטים  כל  את  בבלוג,   תקראו 

 אליהם. שכותבים או מופנים 

 

)בדקו האם המקור נראה מוכר / מהימן , קראו על המקור    דקו תוצאות ראשונות נוספות בגוגלב  .4

 ( 'האתר, הנגישות, כמות המידע וכד  אם אינכם מכירים או  נסו להתרשם מהנראות של

 

ולהתנסות בידע שאתם   .5 ? בפייסבוקלומדים על פרסום    -צוברים על רטובתמצאו דרך לבדוק 

פתחו עמוד פייסבוק משלכם, שיהיה לכם איפה להתנסות. קוראים על בניית אתרים? קנו דומיין 

וטמפלט של וורדפרס, ובנו אתר תוך כדי. יש מידע מדהים באינטרנט, אבל מאוד קשה להשתפר 

עצה שמאוד תומכת . זוהי  ולהתחדד מרק לקרוא. אתם חייבים לבדוק ולהשתפשף על הכל בפועל

   ורים בפיתוח כיש
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שיחשוב איך הוא עובד על זה, כי לדעתי   -  מי שמעיד על עצמו שהוא "חייב מסגרת כדי ללמוד" .6

. מי שרוצה לייצר לעצמו יתרון אמיתי, ולקבל גישה לידע 2017-אין את הפריבילגיה הזו יותר ב

  צריך לצאת אקטיבית לחפש אותו, וללמוד לעבד אותו. אחרת   - ברמה גבוהה שלרוב האנשים אין  

. אתם תדעו כל מה שהאנשים שילמדו יחד אתכם במסגרות שתהיו בהן יודעים, ולא הרבה יותר

לבדוק מתי יש לי יכולת / זמן ללמידה ואף להכניס זאת ליומן באופן   – אפשר ליצור מסגרת בעצמי  

 קבוע , או ליצור הרגל ) כל ערב בטיול עם הכלב , כל ערב לפני השינה וכד (  

 

מעניין ואינו חינמי , בדקו אם זה באמת שווה לכם , לעיתים קרובות מדובר אם יש משהו שממש   .7

 בסכומים יחסית נמוכים וההשקעה משתלמת .... 

 

להםתת .8 שמגיע  בכבוד  האלה  ללימודים  שתומכת .  ייחסו  סביבה  מתאים,  למידה  ערוץ  מצאו 

תסגרו    -ים מתא  settingלמידה ) לכל אחד סביבת למידה תומכת שונה , אז בדקו מה שלכן (,  

את הטלפון או שימו אותו רחוק ועל שקט. תפנו לזה זמן כמו שהייתם מפנים אם הייתם צריכים  

ללכת לשיעור בתואר או להתכונן למבחן. חפשו אנשים שנמצאים באותו שלב ורוצים ללמוד את 

 אותו הדבר, ודרבנו אותם ושהם ידרבנו אתכם. כי רק אם תצליחו למצוא שיטה שבה אתם לומדים 

 . תוכלו באמת ליהנות מכל הידע האדיר שיש באינטרנט  -באופן עקבי ויעיל 

  

 !בהצלחה

 ) על סמך איתמר כהן (  


