System działania rezerwacji lekcji w Multilesson
1. Propozycja umówienia lekcji zawsze odbywa się z inicjatywy Ucznia.
2. Lektor otrzymuje propozycję terminu i godziny spotkania za pomocą
wiadomości SMS.
Przykładowy SMS:

3. SMS ma charakter jedynie informacyjny. Nie jest „umówioną lekcją”, a jedynie
propozycją terminu umówienia lekcji. Szczegóły dotyczące miejsca lekcji (czy
ma się ona odbywać face to face lub Skype) czy dodatkowe uwagi od lektora
znajdują się w panelu Lektora, z którego to poziomu Lektor może zarządzać
swoimi lekcjami.
Panel Lektora dostępny jest na stronie:
https://multilesson.pl/app/login
Po zalogowaniu należy kliknąć w Moje lekcje znajdujące się po lewej stronie
na górnym panelu nawigacyjnym.

4. Zakładka Moje lekcje to widok prezentujący planowane
zaakceptowane lekcje oraz archiwum lekcji wcześniejszych.

lekcje,

Lektor ma możliwość wklikania się w kartę proponowanej lekcji tak by uzyskać
wszystkie szczegóły dotyczące lekcji, proponowanego miejsca, uwag od ucznia
oraz jak można się bezpośrednio z nim skontaktować.

W odniesieniu do lekcji zaproponowanej przez Ucznia:
status lekcji: Planowana
Lektor ma kilka możliwości reakcji za pośrednictwem odpowiednich
przycisków znajdujących się na prawo od opisu tej lekcji („AKCJE”)
Akceptacja zaproponowanej lekcji. Od tego momentu Uczeń i
Lektor zostają umówieni na wskazany termin i oczekują na lekcję.

Odrzucenie lekcji.
Odrzucenie lekcji nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla Lektora –
Lektor ma prawo z dowolnego powodu omówić udzielenia zajęć danemu
Uczniowi – czy to z powodu nieodpowiadającego Lektorowi terminu czy z
powodu niechęci do uczenia tego konkretnego Ucznia czy innej
przyczyny.

Zaproponowanie zmiany terminu lekcji lub formy nauczania z np.
z lekcji bezpośredniej na lekcję przeprowadzaną za
pośrednictwem Skype.

Kliknięcie wskazanego przycisku skutkuje pojawieniem się nowego
ekranu, umożliwiającego Lektorowi wpisanie tekstu, który zostanie
wysłany za pomocą SMS do Ucznia. W tym miejscu należy w możliwie
syntetycznej formie zaproponować inny termin lub sposób odbycia lekcji,
a także proponowane miejsce jej przeprowadzenia. SMS trafi do Ucznia, a
Lektor oczekiwać będzie na odpowiedź.

Wysłanie SMS w sprawie zmiany w proponowanej przez Ucznia lekcji
powoduje automatyczne odwołanie zaproponowanej wcześniej
rezerwacji. Uczeń, który otrzyma SMS od Lektora może zgodzić się na
propozycję Lektora, bądź zaproponować inne rozwiązanie. Ostatecznie –
jeśli Uczeń i Lektor dojdą do porozumienia, Lektor akceptuje umówioną
na nowo lekcję w sposób opisany w punkcie 4.
Status lekcji zaplanowanej, po zaakceptowaniu przez Lektora, zmienia się
automatycznie na status lekcji: Zaakceptowana
5. Rozpoczęcie lekcji
UWAGA:

Na początku każdej lekcji (bez względu na to czy odbywa się
ona na spotkaniu face to face czy za pośrednictwem Skype),
Lektor zobligowany jest do kliknięcia w panelu „Moje lekcje”
przycisku z symbolem trójkąta oznaczającego rozpoczęcie lekcji.
Wtedy Uczeń automatycznie otrzyma SMS z kodem, który musi
przekazać Lektorowi do wpisania w nowym oknie. Uwaga: nie ma
konieczności zaznaczania w systemie momentu zakończenia lekcji.

Jeśli Uczeń nie pojawił się na umówionej lekcji, Lektor zobligowany jest
do zaznaczenia w panelu przycisku oznaczonego przekreślonym kółkiem.
Dzięki temu Lektor otrzyma rekompensatę w wysokości ½ stawki za lekcję.

Aktualnie przygotowujemy część drugą instrukcji. Będą się w niej zawierały
informacje na temat raportów, jakie system będzie generował na koniec każdego
miesiąca. Staramy się, aby te informacje (wraz z kompletem screenów) otrzymali
Państwo jak najszybciej.

