CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KURSU E-EDU?
1. Kursy odbywają się na platformie zdalnego nauczania, dostępnej pod adresem
https://platforma.e-edu.pl/ .
2. Nauka w E-edu odbywa się wyłącznie on-line, a dostęp do platformy posiadasz przez
całą dobę w terminie określonym w punkcie 6.
3. Zapisu na kurs E-edu możesz dokonać wyłącznie za pośrednictwem strony
www.e-edu.pl. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zostaniesz przekserowany do
strony płatności.
4. Po zapisaniu się na kurs i dokonaniu płatności, otrzymasz od nas dane do logowania
(Uwaga: mail z danymi przychodzi na adres mailowy, podany przy dokonywaniu zapisu).
Jeśli mail do Ciebie nie dotarł, sprawdź skrzynkę SPAM lub skontaktuj się z nami –
kontakt@e-edu.pl).
5. Jeśli masz już dane do logowania na platformę E-edu i dokonasz kolejnego zakupu kursu
wykorzystując ten sam adres mailowy (wpisywany w formularzu zamówienia), nie otrzymasz
nowych danych do logowania. Powinieneś korzystać z danych przesłanych przy okazji
pierwszych zakupów w E-edu.
6. Oferujemy dwa typy kursów: z trenerem jako warsztaty interaktywne (trwają 2 tygodnie
w określonym terminie, który wybierasz na stronie www.e-edu.pl) oraz bez trenera (na
realizację materiału masz 30 dni od daty dokonania zapisu).
7. Od 4 stycznia 2016 roku kursy z trenerem funkcjonują w formule warsztatów
interaktywnych z trenerem. Zaliczenie warsztatów z prowadzącym polega na spełnieniu
określonych wymagań: udziale w części warsztatowej kursu poprzez wykonanie zadań
praktycznych, aktywności na forach oraz rozwiązaniu testów sprawdzających wiedzę.
Szczegóły znajdziesz w zakładce „Jak zaliczyć kurs?” na platformie E-edu, do której
otrzymasz dostęp po zakupieniu warsztatów.
8. Celem warsztatów interaktywnych jest maksymalne zaangażowanie kursanta w naukę
on-line. Dlatego obok modułu teoretycznego wprowadzono moduł warsztatowy, w którym
uczestnik wykonuje 3 zadania praktyczne.
9. Trener sprawdza prace kursantów, motywuje ich do aktywności na platformie E-edu oraz
służy wskazówkami i radą.

10. Certyfikaty w języku polskim i angielskim w kursach bez trenera możesz pobrać z
platformy po spełnieniu określonych warunków: zaliczeniu testów (min. 60 % poprawnych
odpowiedzi). Warunki zaliczenia warsztatów interaktywnych zostały przedstawione w opisie
do każdego z nich (w Menu głównym na stronie www.e-edu.pl ) oraz w punkcie 7 niniejszego
opracowania.
Zespół E-edu nie wysyła certyfikatów pocztą tradycyjną.
11. Jeśli chcesz otrzymać fakturę, poinformuj nas o tym przy dokonywaniu zapisu –
informację zamieść w uwagach do zamówienia. W przypadku pytań i wątpliwości skontaktuj
się z nami:

kontakt@e-edu.pl
519-030-399
http://www.e-edu.pl/contact

