MOVA GOES ONLINE!

DRODZY STUDENCI SZKOŁY JĘZYKOWEJ MOVA
Prosimy przeczytajcie i już dzisiaj sprawdźcie, czy wszystko działa.
Nie róbcie tego na ostatni moment, bo może coś nie zadziałać. Od poniedziałku 23 marca
starujemy z lekcjami online. W tym momencie będziemy pracować przy użyciu dwóch
platform LEARNCUBE i ZOOM.
(trochę testujemy, która jest bardziej funkcjonalna, ale też niezawodna).
Zajęcia odbywają się o stałej porze i w te same dni, co zawsze.
Na zajęcia logujemy się 10 min wcześniej i czekamy na nauczyciela.
Do każdych zajęć/klasy jest generowany nowy link, który dostaniecie na maila, jest on
również dostępny w Langlionie na dany dzień.
Koniecznie sprawdźcie, czy macie hasła dostępu do Langliona https://mova.langlion.com/
Tam znajdziecie wszyskie informacje dotyczące Waszych zajeć.
Jeśli nie posiadacie danych dostępowych, prosimy o mail:
biuro@mova.pl lub tel 697 540 110, aby login i hasło uzyskać.
Jak przygotować się do zajęć:
Potrzebujesz: podręczniki, zeszyt, coś do pisania, komputer/laptop/tablet lub telefon,
słuchawki lub głośniczki i mikrofon- jeśli jest wbudowany w laptop lub telefon to wystarczy.

GRUPY PANI ALICJI, LUDMIŁY, ANI
LEARNCUBE
Aby pracować z LEARNCUBE – po kliknięciu w link zostaniecie przeniesieni
automatycznie do aplikacji, nie trzeba nic instalować. Wpisujecie swoje imię w okienku,
które się pokaże. Jeśli w grupie są dwie osoby o tym samym imieniu wpisujemy inicjał.
Nie korzystamy z Nicków i nieprawdziwych imion. Takie osoby będą blokowane.
Przed wejściem do klasy, aplikacja wykona sprawdzenie sluchawek, mikrofonu i wideo
(to jest opcjonalne, więc można klinąć SKIP). Jeśli pracujecie na komputerze lub laptopie
trzeba zezwolić przeglądarce na użycie mikrofonu i video.
TESTUJEMY i jesteśmy na zejęciach.
Na zajęciach nauczyciel oprowadzi Was po aplikacji.
GRUPY PANI EWY i EDYTY
ZOOM
Praca z zoom wymaga zainstalowania programu ZOOM na komputerze. Po otrzymaniu
linku do zajęć należy jedynie pobrać darmową aplikację (telefon/ tablet) lub program
(komputer/ laptop) i zainstalować. Na tablecie lub telefonie aplikację można zainstalować
wcześniej przez google play. Potem wchodzimy do klasy przez przesłany link.
Ważne! Nie będziesz musiał zakładać żadnego konta, podawać swoich danych czy
powtarzać instalacji kilkukrotnie. Od tej chwili jesteś gotowy do lekcji on-line. Przy
kolejnym otwarciu aplikacji klikamy join the meeting i już tylko meeing ID.
Instalując aplikację będziesz proszony o podanie swojego imienia.
Prosimy nie wpisywać dziwnych Nicków.
Na zajęciach nauczyciel oprowadzi Was po aplikacji.
BARDZO PROSIMY PAŃSTWA O WYROZUMIAŁOŚĆ W TYM PIERWSZYM TYGODNIU,
DLA WSZYSTKICH JEST TO NOWE, ALE NAPRAWDĘ DAMY RADĘ. PROSIMY O
ZAUFANIE. JEŻELI LEKCJE Z RÓŻNYCH PRZYCZYN BĘDĄ
NA POCZĄTKU KRÓTSZE O KILKA MINUT, ODPRACUJEMY TO W KOLEJNEJ LEKCJI.
Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w świecie wirtualnym
Zespół Centrum Językowego MOVA

