
דקות.25הואבאדיזשלהשיעוריםמשך משך השיעור

לאחר קיום שיעור הניסיון, נקבע מועד קבוע לשיעור. במידה ותעדיפו לתאם מועד חדש כל שבוע, ניתן
לעשות זאת בהתאם לזמינות המורים (במקרים אלה, לא נוכל להבטיח זמינות של מורה מסוים).

מועד השיעור

המורים שלנו מלמדים בדרך כלל כמה שיעורים ברצף. אנא עשו כל מאמץ להתחבר בזמן לפגישה שלכם,
מכיוון שהיא לא תסתיים יותר מחצי שעה לאחר הזמן בו הייתה אמורה להתחיל. לא נוכל להתחיל את השיעור

הבא אחריכם באיחור.

איחורים

לפחות יום לפניאנא הודיעו לנו על השינויללא עלות,כדי לבטל או להזיז את השיעור שנקבע עבורכם
.21:30השעהעדהשיעור,

עבור השיעור.מלאביטול השיעור פחות מיום לפני מועדו, או אי הגעה לשיעור, יחייב אתכם בתשלום
במידה וברצונכם לשנות את מועד השיעור שנקבע עבורכם, אנא פנו אלינו במייל או בטלפון בהקדם

האפשרי כדי שנוכל לתאם איתכם מועד חלופי.

מדיניות שינויים,
ביטולים ואי הגעה

לשיעור

עבור השיעורים יש להסדיר לפני קיום. את התשלוםהאתר שלנוהתשלום עבור השיעורים נעשה דרך
עללמורהלהודיענאלץהשיעור,שלפניבערב21:00השעהעדיוסדרשלאחובוקייםבמידהעצמו.השיעור

ביטול השיעור שלמחרת.
ניתן לבטלה בהודעה בכתב. באדיזלאחר רכישת חבילת שיעורים,שנה.תוקף כל חבילת שיעורים הוא

הלקוחהשירות,הפסקתשלבמקרהכן,כמוביטול.כדמימביניהם,הנמוךש"ח,100או5%לגבותרשאית
בהתאם למספר השיעורים שבוצעו בפועל.ישלם לבאדיז את התמורה היחסית עבור השימוש שעשה בשירות,

לדוגמה: אם נרכשה חבילה של עשרים שיעורים ובוצעו רק חמישה, ישלם הלקוח את המחיר הנקוב של
חבילת חמישה שיעורים.

מדיניות תשלומים

, תקבלו שיעור חינם.של באדיז לפחותלעשרה שיעוריםאת בנו או בתושירשוםעל כל חבר שלכם הטבת ״חבר מביא חבר״

יום לפני השיעור, תקבלו מייל תזכורת עם מועד השיעור, שם המורה ולינק להתחברות לפלטפורמה). תזכורות

השיעורים שלנו מוקלטים כדי שנוכל לעקוב אחר התקדמות התלמידים ויעילות התכנים ושיטות הלימוד.
בנוסף, אנו רוצים שאתם, ההורים, תהיו מעורבים בתהליך הלמידה של ילדיכם. לא יעשה שום שימוש

בהקלטות אלו ללא אישורכם.

משוב ותיעוד
השיעורים

לרוב, השיעורים שלנו מתקיימים עם יותר ממורה אחד לסירוגין, על מנת לאפשר חשיפה לדוברים שונים של
השפה וחוויית לימוד מגוונת. כל אחד מהמורים שלנו נבחר בקפידה ועובר הכשרה מעמיקה על שיטת הלימוד
והתכנים. אנחנו מאמינים שמפגש עם מורים שונים הופך את חווית הלימוד למשמעותית ומעניינת יותר עבור

התלמיד.

מורים

ידי צוות של מורים ישראלים ואמריקאיים. למרות, שנבנתה עלתכנית מובניתתכנית הלימוד של באדיז היא
שקיים ממשק בין התכנים של באדיז לתוכן הנלמד בבתי ספר ברחבי הארץ, אין במטרת התכנית להכין

תלמידים למבחן או לעזור בשיעורי בית.
האנגלית, ובכך להעלות את המוטיבציהלספק חוויה חיובית עם השפהלתכנית שלוש מטרות עיקריות:

ללמוד אותה, לקדם את מיומנויות הדיבור של התלמידים (דבר שלא נעשה ברוב בתי הספר כיום), ולפתח את
מיומנויות הקריאה שלהם.

תכנית הלימוד

מהן תוכלו לבחור את החבילה המתאימה לכם.,באתר שלנואנו מציעים חבילות שיעורים שונות המפורטות חבילות
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