PLATFORMA LANGLION – DZIENNIK ELEKTRONICZNY
Szanowni Państwo,
w trosce o szybszy i łatwiejszy kontakt, Centrum Języków Obcych Interverbum w ubiegłym roku szkolnym
podjęło decyzję o wdrożeniu zintegrowanego programu LangLion.
- LangLion pełni funkcję DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO,
- umożliwia zawarcie Umowy o świadczenie usług edukacyjnych,
- pozwala na bezpośredni wgląd w tok realizowanych zajęć Euroklasy,
- pozwala na przekazanie wyników diagnoz,
- umożliwia comiesięczne rozliczenie zrealizowanych zajęć Euroklasy,
- istnieje również możliwość płatności online poprzez panel LL,
- pełni funkcję komunikatora (e-mail).
__________________________________________________________________________________
LOGOWANIE DO LANGLION – KRÓTKI PRZEWODNIK DLA RODZICÓW
1. REJESTRACJA dziecka w Euroklasie poprzez link - www.euroklasyjezykowe.pl (LangLion zapisy online)
(rejestracja dotyczy wyłącznie osób nowoprzyjętych do Euroklasy)
2. CJO interverbum przekazuje Państwu na wskazany w rejestracji adres mailowy - dane dostępowe
RODZICÓW :
- LOGIN ( niezmienny ) proszę logować się wyłącznie do konta Rodzica; loginem z końcową literą ‘R’
- HASŁO ( jednorazowe )
3. Logują się Państwo – najprościej poprzez stronę www.euroklasyjezkowe.pl (ikona –LANGLION LOGOWANIE)
lub poprzez stronę LangLion.
4. Po zalogowaniu należy zmienić hasło jednorazowe na hasło indywidualne i potwierdzić .
5. Następnie pojawi się regulamin Platformy LL, który należy zaakceptować.
6. Potwierdzenie adresu mailowego i numeru telefonu, które podali Państwo przy rejestracji – jeżeli chcą
Państwo podać inny numer bądź adres mailowy, należy to zrobić w danym momencie i zatwierdzić,
jeśli nie, przejść dalej.
7. Następnie pojawi się zgoda RODO, którą należy zatwierdzić. Automatycznie pojawi się umowa w formie
e-dokumentu. Umowę należy przeczytać i zaakceptować, klikając w górny prawy rogu PODPISZ oraz
na dole umowy - OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ
UMOWY. Ostatni krok – PODPISZ DOKUMENT.
8.Konta rodzeństwa - na Państwa prośbę (sms) lub poprzez złożenie Aneksu do umowy zostaną
powiązane. Wówczas logując się do konta jednego z dzieci, mają Państwo możliwość korzystania z obu
kont. Należy pamiętać, że hasło i login przypisany jest do konkretnej osoby (najwygodniej wówczas
używać jednego konta z przypisanym hasłem i loginem). Po zalogowaniu do konta, po lewej stronie
pojawi się imię i nazwisko dziecka ze znakiem (v). Klikając w (v) mają Państwo możliwość wyboru konta
dziecka.
9. Korzystając z aplikacji mobilnej LL (LangLion for Students), wymagane jest ID do logowania.
ID - interverbum

