Cateva din conditiile generale ale colaborarii cu trainerii care ofera cursuri
pentru L’eDucativ
Despre cursuri
● trainerii pot sa realizeze cursuri gratuite fara a plati gazduirea lor pe
platforma, in cadrul contului L’eDucativ Demo, dar aceste cursuri vor ramane
la L’eDucativ, care va avea drept de folosinta neexclusiva, gratuita. Cursul
trebuie sa aiba minim 3 module
● cursurile platite sunt gazduite pe platforma, contra cost, in cadrul contului
L’eDucativ Profesional (vezi structura de preturi)
● cursurile platite sunt vandute de catre trainer, L’eDucativ nu se implica in
acest proces
Gazduirea fisierelor audio si video
Cursurile de e-learning moderne sunt, de obicei, prezentate in format video, fie sub
forma inregistrarii ecranului cand are loc o rezentare tip .pps, cu vocea trainerului din
off, fie trainerul se filmeaza. Pe langa fisierul video, este disponibila pentru cursant
inregistrarea audio a cursului.
Atat pentru cursurile platite cat si pentru cele gratuite, fisierele audio vor fi gazduite de
L’eDucativ pe urmatoarele servicii:
• Contul L’eDucativ de la Youtube.com, cu link ascuns
• Contul PRO detinut de L’eDucativ la Vimeo
• Server de la bluehost.com (pentru fisierele audio)
Gazduirea se face GRATUIT. Trainerul trebuie sa furnizeze fisierele catre L’eDucativ si
va primi ulterior linkurile care vor trebui inserate in cursuri.
Serviciile oferite de L’eDucativ
L’eDucativ ofera, gratuit sau contra cost (in functie de tipul contului), urmatoarele
facilitati:
● acces la platforma de e-learning, Chamilo
● configurarea platformei pentru a putea servi publicul de limba romana
● inchirierea serverului pe care este hostat Chamilo (server in Germania, pentru a
folosi conexiunile europene de mare viteza, ceea ce scade timpul de acces al
cursantilor)

● configurarea si intretinerea serverului, realizata de un expert, cu plata lunara (de
cand am fost atacati de hackeri, in decembrie 2011, cand timp de 20 de zile
platforma a fost inchisa)
● crearea conturilor clientilor pe platforma
● asistenta tehnica a clientilor
● alte servicii clienti, legate de platforma (customer service)
● crearea contului de trainer
● intretinerea anuala a contului de trainer si a cursurilor gazduite pe platforma
● promovarea trainerilor si cursurilor lor, in baza de date a cursantilor care au
accesat gratuit cursuri pe L’eDucativ (830 abonati in martie 2013, cu crestere
medie de 60 de abonati pe luna)
● oferirea de diplome de participare la cursurile realizate de traineri, contra cost

Lista de preturi
Cont L’eDucativ Demo cuprinde:
• realizarea contului trainerului pe platforma
• gazduirea cursurilor gratuite realizate de trainer, pe platforma (care vor fi
cedate catre L’eDucativ, cu drept de folosinta gratuita, neexclusiva)
• gazduirea fisierelor audio si video a cursurilor gratuite
• asistenta tehnica prin email a trainerului
• servicii de intretinere anuala a contului trainerului
• servicii de intretinere anuala a cursurilor gadzuite pe platforma
Toate aceste servicii sunt furnizate contra cedarii pe termen nelimitat a drepturilor
de folosinta a cursurilor gratuite realizate de trainer si gazduite pe L’eDucativ, catre
L’eDucativ.
Cont L’eDucativ Profesional cuprinde:
• realizarea contului trainerului pe platforma – 30 euro (se plateste o singura
data)
• setarea unui curs platit, realizat de trainer -30 euro per curs (se plateste o
singura data)
• gazduirea cursurilor pe platforma -10 euro/an/curs
• taxa per cursant participant la cursurile platite (indiferent de tipul cursantului)
– 1 euro/cursant
• gazduirea fisierelor audio si video a cursurilor - GRATUIT
• asistenta tehnica prin email a trainerului -GRATUIT

•
•

•

servicii de intretinere anuala a contului trainerului - GRATUIT
servicii de intretinere anuala a cursurilor gadzuite pe platforma – GRATUIT
asistenta tehnica prin email a cursantilor, referitoare la folosirea platformei GRATUIT

Detalii despre platforma- Resurse online
● manualul in engleza a trainerului pentru platforma Chamilo (folosita de
L’eDucativ) se poate downloada de la sectiunea despre a site-ului (linkul:
Manualul trainerului pentru Chamilo, in engleza)
● http://www.youtube.com/watch?v=X0xYQAIpvcQ prezentare generala
● http://www.youtube.com/watch?v=xpvCgaYRfBs prezentare functionalitatii
● http://www.youtube.com/watch?v=A72ja1p1-wM cum accesezi cursurile gratuite de pe
L’eDucativ
● http://www.youtube.com/watch?v=96YxtVbV9Sg Turul cursului platit CHRYSALIS de pe
L’eDucativ

Pentru orice intrebari, Luca Dezmir iti sta la dispozitie :)
lucadezmir@gmail.com

