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Rejestracja w sieci
pil-network.com

Potrzebujesz inspiracji lub pomocy w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych
na swoich lekcjach? Darmowych narzędzi? Kontaktów międzynarodowych?
Skorzystaj z pil-network.com
Nie można być kreatywnym non-stop. Nie da się. Z wielu powodów. Czasem mamy gorszy dzień, czasem po prostu brakuje
pomysłów. Jeszcze innym razem pomysł rodzi nam się w głowie,
ale nie wiemy, jak przejść do jego realizacji. W takich wypadkach
przydaje się internet. A najlepiej portal społecznościowy, w którym
podobni nam ludzie dzielą się swoimi pomysłami, przepisami na
ciekawe lekcje a w razie czego wyciągną pomocną dłoń. Jeśli dodatkowo można tam znaleźć nieco darmowych aplikacji i dodatków
stworzonych pod kątem edukacji… to mamy sieć pil-network.com
– portal społeczności innowacyjnych nauczycieli i szkół prowadzony przez firmę Microsoft w ramach międzynarodowego programu
Partners in Learning.
W portalu spotkamy ludzi z całego świata a wbudowany tłumacz
pomoże nam się z nimi porozumieć (warto zauważyć, że im więcej osób korzysta z portalu w danym języku, tym tłumaczenia stają
się doskonalsze). Każdy zarejestrowany użytkownik może korzystać
z biblioteki darmowych programów i opisów ich zastosowania, samouczków w postaci krótkich filmów oraz spisu pomysłów (wraz
z materiałami pomocniczymi) na ciekawe lekcje z różnych przedmiotów z zastosowaniem komputera. Każdy może również dzielić
się swoimi pomysłami. Każdy taki opis może być przetłumaczony
na jeden z kilkudziesięciu języków obsługiwanych przez portal. Na
razie daleko im do doskonałości, ale widać postępy. A im więcej osób
będzie korzystało i wprowadzało poprawki do tłumaczeń wykonanych przez automat, tym tłumaczenia będą bliższe ideałowi. Warto
się więc zarejestrować. Jak to zrobić – opisujemy w dalszej części.

Rejestracja na portalu
pil-network.com

1. Łączymy się z serwisem pil-network.com i wybieramy opcję
Zarejestruj w prawym górnym rogu strony.

2. Wybieramy opcję logowania Windows Live ID.

Uwaga

3. Wpisujemy

swoją nazwę użytkownika, hasło i wybieramy
przycisk Zaloguj.

69

EFUN

70

4. Wypełniamy pola formularza wpisując kolejno swoje dane: imię,
nazwisko, adres e-mail, który będzie służył do komunikacji
w ramach sieci pil-network oraz tytuł zawodowy (np. nauczyciel języka polskiego).

5. Zaznaczamy role, jakie pełnimy w naszej palcówce (wszystkie,
które pasują):
I am directly responsible for teaching students – Jestem bezpośrednio odpowiedzialny za uczenie młodzieży,
I am a para-professional or work with special needs students – Pracuję z uczniami ze specjalnymi potrzebami,
I am the computer/technology coordinator at my school – Jestem
odpowiedzialny za koordynację działań związanych z wyposażeniem i użytkowaniem sprzętu komputerowego i technologii
informacyjno-komunikacyjnej w mojej placówce,
I am involved in curriculum development – Jestem zaangażowany
w rozwój programu nauczania,
I am a school leader or administrator – Jestem dyrektorem lub
zarządzam szkołą,
I am a higher education faculty member – Jestem pracownikiem
wyższej szkoły (np. uniwersytetu, politechniki),

I am a Dean in a higher education institution – Jestem dziekanem
w wyższej szkole (np. uniwersytecie, politechnice),
I am a student enrolled in a college of education or a pre-service
teacher – Jestem studentem wydziału pedagogiki lub kolegium nauczycielskiego,
I am a government leader or set education policy at a local, regional or country level – Pracuję w administracji państwowej odpowiedzialnej za edukację na poziomie lokalnym, regionalnym lub
krajowym,
I am an education trainer – Jestem nauczycielem-konsultantem
(np. w ośrodku doskonalenia nauczycieli),
I am a chief information officer or set policy and make decisions
about the technology infrastructure schools in my area use – Odpowiadam za podejmowanie decyzji związanych z rozwojem
infrastruktury związanej z technologią informacyjną na terenie
mojej placówki,
Other – Inna.

6. Jeśli chcemy, wybieramy przycisk add picture, by dodać zdjęcie
do swojego profilu. Jeśli nie chcemy dodawać zdjęcia, przechodzimy do punktu 9.

7. Wybieramy przycisk dodaj obraz a następnie odszukujemy na
dysku i wybieramy plik ze zdjęciem zatwierdzając wybór przyciskiem Otwórz.
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13. W oknie Create profile na pytanie, czy chcemy podać do8. Zatwierdzamy zdjęcie po wczytaniu go przez system przyciskiem
zamknij.

datkowe szczegóły w naszym profilu możemy wybrać opcję
maybe later (może później), gdyż w każdej chwili nasz profil
możemy rozbudować, a podane dotychczas informacje pozwolą już w pełni korzystać z sieci pil-network.com.

9. Wypełniamy kolejno pola wpisując dane adresowe: kraj, miasto,
kod pocztowy oraz wybierając strefę czasową (GMT +01:00)
Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb.

10. Określamy

znane nam języki (narodowy i obce) wybierając
je z listy. Kolejne języki możemy dodać wybierając opcję Add
more.

11. Zaznaczamy opcję I would like to receive additional information and offers from Microsoft Education and its partners – jeśli chcemy otrzymywać dodatkowe informacje i oferty
od firmy Microsoft oraz jej partnerów.

12. Zapisujemy wprowadzone informacje wybierając przycisk Save.

Od tego momentu jesteśmy pełnoprawnymi użytkownikami
sieci pil-network.com. Możemy zarówno publikować własne materiały, jak również przeglądać i pobierać rzeczy zamieszczone przez
innych użytkowników. Następnym razem zamiast rejestracji wystarczy wybrać na stornie opcję Logowanie.

