РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА СИСТЕМАТА
MATERIKA.SCHOOLMANAGE.NET
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПРИСЪСТВИЯ,
ОБРАТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩЕНИЯ С РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА,
УЧЕНИЦИ
В УЧИЛИЩА „ МАТЕРИКА „
1. Организацията на информацията, записването, уведомяването за промени, отсъствия и
други се осъществява през онлайн системата на Материка /materika.schoolmanage.net/.
Когато един курсист е записан за обучение в Материка, курсистът и родителите получават
активационен имейл, чрез който се активира личният акаунт на всеки от изброените.
Родителите решават дали детето да има достъп до своя акаунт чрез личен имейл адрес, или
да се използва единствено родителския профил.
2. Активиране на профил – при сключване на Договор за
обучение, получавате активационен имейл на личната си
поща, през който се активира Вашия акаунт с избраната от
Вас парола.
3. След като влезете за първи път в профила си, той трябва да
бъде потвърден.
4. При възникване на обстоятелства, различни от традиционно
описаните в договора /промяна на часове, отсъствие на дете
или учител, други обстоятелства, извънредна ситуация/
уведомяването на родителите както и всяка допълнителна
информация по организацията се получава чрез системата.

5. Изгледът, след
съдържа няколко важни елемента:

влизане във Вашия профил

Информационно табло
•

Извършените плащания и предстоящи такива

•

Графикът на курсиста за всички индивидуални
и групови занятия в Материка;
o Можете да видите графика по дни,
седмици, месеци.

•

Темите, които са взети на съответното занятие и
дали е възложено домашно. Целта е да бъдете уведомени, дали имат или нямат домашно.
Какво точно е домашното, какво съдържа и как детето се справя с него, можете да
проследите във виртуалната класна стая Ms Teams, където се провежда онлайн включване
на отсъстващи деца, подготвят се и се качват материали за съпътстващото обучение.

•

Кратка обратна връзка за подготовката и представянето на децата. Обратната връзка е
ежеседмична и отразява представянето на индивидуално и групово занятие по предметите
БЕЛ и математика или на груповите занятия по английски език. Можете да я откриете тук,
като натиснете лилавата икона под надписа БЕЛЕЖКА. Отбелязана е и датата, на която е
върната обратната връзка.

Съобщения
•

При желание да се свържете с учител или офис, можете да
го направите, като кликнете на иконата с формата на писмо
в горния десен ъгъл на екрана. Цялата кореспонденция и
уведомяване за различни събития и обстоятелства през тази
година се осъществява в електронен вариант през
системата. Можете да върнете обратна връзка и да бъдете
в контакт с нашите учители и служители през цялото
обучение.

Портфейл
•

За проверка на плащанията, курсовете на които е записано, групата в която е присъединено
детето и друга информация, моля изберете от тъмния ред опцията ПОРТФЕЙЛ. Ще видите
изглед, който Ви дава детайлна информация за усвоените часове.

Банкова сметка
•

Банковата сметка на Фондация Материка може да видите, избирайки от тъмния ред опцията
БАНКОВА СМЕТКА.

Цени на курсове
•

За да видите всички
курсове, които предлагаме
в Училища МАТЕРИКА и
техните цени,
моля
изберете от тъмния ред
опцията ЦЕНИ НА КУРСОВЕ.

Договор за обучение
•

ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ можете да откриете, избирайки опцията ДРУГИ – ХРАНИЛИЩЕ.

Допълнителни файлове
За да откриете допълнително качени файлове , сертификати, брошури и др. моля изберете
опцията ДРУГИ – ХРАНИЛИЩЕ.

За допълнителни въпроси, моля свържете се с офиса на Материка.
***

