ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ SKYPE
Ο παρακάτω κανονισμός συντάχθηκε με σκοπό να προστατέψει τα δικαιώματα των σπουδαστών αλλά και των καθηγητών
που συμμετέχουν στα προγράμματα μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας Skype.
1. Αλληλογραφία: Όλη η ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ σπουδαστών – καθηγητών θα πρέπει να διακινείται
αποκλειστικά και μόνο μέσω των επαγγελματικών διευθύνσεων e-mail των καθηγητών π.χ. sample.teacher@polyglosso.com
ενώ η αλληλογραφία που αφορά οικονομικά ή διοικητικά θέματα θα πρέπει να αποστέλλεται στη διεύθυνση
info@polyglosso.com . Μηνύματα που αποστέλλονται διά μέσω
face book/messenger δεν υπάρχει δυνατότητα να
απαντηθούν.
2. Ακύρωση/αναβολή μαθημάτων: Σε περίπτωση που ο σπουδαστής επιθυμεί να αναβάλλει ή να ακυρώσει ένα μάθημα θα
πρέπει να ενημερώσει τον καθηγητή μέσω e-mail τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη του μαθήματος. Σε περίπτωση
που ο καθηγητής ενημερωθεί για την ακύρωση/αναβολή του μαθήματος σε λιγότερο από 24 ώρες πριν την έναρξη του
μαθήματος, το μάθημα ακυρώνεται και δεν αναπληρώνεται. Αν ο καθηγητής ειδοποιηθεί εγκαίρως το μάθημα
αναπληρώνεται κανονικά σε χρόνο που θα αποφασίσουν από κοινού. Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για την ενημέρωση από την
πλευρά του καθηγητή προς τον σπουδαστή. Σε περίπτωση που ο καθηγητής δεν ενημερώσει εγκαίρως για την αναβολή του
μαθήματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση για την αναπλήρωση του μαθήματος που χάθηκε και για ένα επί πλέον μάθημα
δωρεάν.
3. Διάρκεια μαθήματος/καθυστερήσεις: Το κάθε μάθημα διαρκεί 45 λεπτά και τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε
διακοπές του διαδικτύου ή άλλα τεχνικά προβλήματα, σημειώνονται και ο χρόνος αυτός αναπληρώνεται σε επόμενο
μάθημα. Υπάρχει η δυνατότητα να ενώσουμε δύο 45λεπτα μαθήματα και να δημιουργήσουμε μάθημα για μιάμιση ώρα εάν
αυτό θεωρείται σκόπιμο και από τις δύο πλευρές.
4. Αργίες: Οι επίσημες αργίες είναι σεβαστές και τηρούνται. Σε περίπτωση που κάποιο μάθημα συμπίπτει με ημέρα αργίας
τότε το μάθημα μεταφέρεται σε επόμενη ημερομηνία.
5. Δίδακτρα/αριθμός σπουδαστών: Τα μαθήματα Skype οργανώνονται για ένα ή περισσότερους μαθητές ταυτόχρονα.
Τα δίδακτρα προσαρμόζονται ανάλογα με τον αριθμό των σπουδαστών που παρακολουθούν ταυτόχρονα το ίδιο μάθημα. Τα
δίδακτρα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ομίλου Polyglosso αφορούν μαθήματα ενός καθηγητή προς ένα μαθητή. Σε
κάθε περίπτωση το μάθημα μπορούν να παρακολουθούν μόνο όσοι σπουδαστές έχουν δηλώσει συμμετοχή και έχουν
καταβάλλει τα ανάλογα δίδακτρα. Τα μαθήματα προαγοράζονται σε πακέτα των 5, 10 ή 25 και πληρώνονται πριν την
έναρξη ενώ δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μαθήματα που δεν έχουν πρώτα πληρωθεί. Τα πακέτα μαθημάτων που
αγοράζονται πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος και δεν μεταφέρονται ούτε σε επόμενο έτος αλλά
ούτε και σε άλλο σπουδαστή.
6. Περιβάλλον μαθήματος / εμφάνιση / συμπεριφορά: Το μάθημα πρέπει να γίνεται σε ήσυχο περιβάλλον, χωρίς
εξωτερικούς παράγοντες που προκαλούν τη διάσπαση της προσοχής του σπουδαστή ή του καθηγητή. Σπουδαστές και
καθηγητές οφείλουν να είναι ντυμένοι ευπρεπώς και να συμπεριφέρονται αμφότεροι σύμφωνα με τους κανόνες που
αποδέχεται η ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.
7. Instant Message (IM): Πριν την έναρξη του μαθήματος ο καθηγητής ή ο σπουδαστής αποστέλλει γραπτό μήνυμα
Skype (ΙΜ) ρωτώντας αν ο συνομιλητής είναι έτοιμος για την οπτικοακουστική επικοινωνία και αμέσως μετά
πραγματοποιούμε τη βιντεοκλήση.
8. Διακοπή μαθημάτων: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διακόψετε την εκπαίδευσή σας πριν ολοκληρώσετε το
πρόγραμμα που έχετε αγοράσει, μπορείτε μέσα στο διάστημα ενός ημερολογιακού έτους από την ημέρα διακοπής να
προγραμματίσετε εκ νέου τα υπολοιπόμενα μαθήματα. Καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
9. Εκπαιδευτικό υλικό: Η αγορά του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού επιβαρύνει το σπουδαστή. Οι σπουδαστές θα
πρέπει να έχουν όλο το υλικό που χρησιμοποιείται στο μάθημα προετοιμασμένο εγκαίρως και κοντά τους ώστε να μη
χάνεται πολύτιμος χρόνος από τη διδακτική ώρα.
10. Εγγραφή / ηχογράφηση: Τα μαθήματα μπορούν να ηχογραφηθούν ή να μαγνητοσκοπηθούν
γνώμη του καθηγητή.

μόνο με τη σύμφωνη

Με την έναρξη των μαθημάτων ο σπουδαστής αποδέχεται τον κανονισμό αυτό και οφείλει να τον τηρεί. Το Polyglosso
διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τα μαθήματα λόγω μη τήρησης των όρων του κανονισμού αυτού από το σπουδαστή.

