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Litt om Matterix Skole
Matterix er en privatskole som startet opp i 2017, som underviser norske fag på videregående (og andre)
nivåer, i tillegg til noen grunnkurs i ulike emner, på det arabiske språket (med å ta hensyn til det norske
språket) for arabisktalende som bor i Norge.
Undervisningen skjer direkte (live online) via en profesjonell plattform; det vil si at studentene har mulighet til
å stille spørsmål og diskutere med lærerne underveis i leksjonene.
Læreren viser en digital tavle i leksjonene, som alle studenter kan delta med å skrive på mens læreren
forklarer. Studentene kan stille spørsmål med direkte chatt i det digitale klasserommet, eller med å bruke
mikrofonen for de som ønsker.
Alle våre kurs foregår direkte på nett på kveldstid, dermed kan alle studenter få hjelpen de trenger mens de
sitter hjemme.
Det er obligatorisk at studenter skal møte opp på leksjonene til bestemte tidspunkter, men om man mister
noe, er alle leksjonene tatt opp og kan re-kjøres igjen når som helst.
Det er også mulig at studenten kan melde seg på noen kurs fra forrige semestre som er allerede fullførte.
Dermed kan studenten følge opp med leksjonene som ble tatt opp av kurset og vil få tilgang til alle resurser av
kurset.
Det er også såkalt kurs chatt hvor studentene kan møtes, samarbeide på oppgaver, eller få hjelp av læreren
utenfor leksjonstider.
Vi dekker hele pensum i de fleste fag. Dermed kan en student ved å følge våre kurs bli klar til å ta en eksamen,
men samtidig kan man bruke kursene bare som en ekstra hjelp.
Vi følger opp studentene med innleveringer i hele kursperiode, og gir karakter og tilbakemeldinger som
hjelper studenten å forbedre seg selv.
Vi setter søkelys på eksamensoppgaver og eksempler slik at vi sørger for at studenten er 100% klar til å gå opp
til eksamenen.
Vi gir mulighet til alle studenter å avbryte sine påmeldinger 14 dager fra startdato etter lovverk tilknyttet
«Angrerett» uten noen kostnader.
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