УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДИГИЛИТ- НАША ОНЛАЈН БИБЛИОТЕКА
-ЕЛЕКТРОНСКА АЛАТКА СО ЕДУКАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОДДРШКА НА ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС ВО СОУ М.М. БРИЦО ДЕЛЧЕВО

I.

ПОСТАПКА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА НОВИ КОРИСНИЦИ (ЗА ПРОФЕСОРИ)

1.Отвори во вашиот интернет пребарувач www.digilit.rcz.delcevo.org.mk

2. Кликни “Регистрација” на главното мени

Ќе Ви се отвари следната електронска форма за регистрација на нов корисник:

Внесете ваши податоци за регистрација
•
•
•
•
•
•

Корисничко име:
Ваш валиден е-маил
Лозинка/ потврди лозинка
Кликнете на квадратчето доколку се согласувате со условите за користење на ДИГИЛИТ
Кликни на поголемото квадратче (анти спам заштита) и одговорете на графичкото
прашање.
Кликни на копчето “Поднеси”

Доколку успешно ја завршите регистрацијата треба да ја добието сл. Порака:
Корисникот е успешно регистриран. Почекајте додека администраторот ја одобри вашата
регистрација. User registered. Wait until admin approves your registration.
Откако регистрацијата ќе биде одобрена од страна на администраторот на ДИГИЛИТ можете
да ја користите алатката за уредување на вашиот програмски материјал.
3.Најавете се на вашиот електронски профил на ДИГИЛИТ со кликање на “Профил/Најава” на
главното мени

4. Внесете ги бараните податоци со кои претходно извршивте регистрација и кликни
“Најава/Login”
5. По успешната најава најгоре ќе ви се отвори корисничка лента со команди:

6.Кликни на линкот “Работна табла” кој се појавува со приближување на курсорот на глувчето
кон интернет врската “DIGILIT” (горе лево)
7. Од опциите на работната табла која ќе ви се отвори изберете ја интернет врската “Написи”=>
“Сите написи”

8. Ке ви се отвори работната табла за вашите предметни групи на интернет врски.

9. Со кликање на соодветниот назив за соодветниот предмет ќе ви се отвори работна табла
каде може да ги
•
•
•

Уредувате постојните графички банери
Додавате нови графички банери
Додавате дополнителни содржини врз основа на потребите.

10. За постапките за уредување и додавање на нови графички банери и додавање на
дополнителни содржини поради големиот број на опции на работната табла потребно е да се
спроведе физичка обука на професорите.

II.

ПОСТАПКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДИГИЛИТ ОД СТРАНА НА УЧЕНИЦИ

Апликацијата ДИГИЛИТ е прилагодена за користење на две нивоа
•
•

Јавно
Привилегирано

Јавното користење на ДИГИЛИТ е можно само со отварање на интернет врската
www.digilit.rcz.delcevo.org.mk , преглед и кликање на расположивите интернет врски, текст и
графички прилози заради информативни цели.
Привилегираното користење на ДИГИЛИТ подразбира отварање на предметните материјали
со кликање на соодветната интернет врска под “Сите предмети” од главното мени на
апликацијата

Пример: Со кликање на интернет врската “Стручни предмети” се отвараат групите на интернет
врски од областа на стручните предмети

Привилегираното користење на апликацијата се состои во тоа што со кликање на соодветниот
назив на предметните интернет врски апликацијата ќе побара лозинка за преглед на самите
графички банери и останати материјали од соодветниот предметен материјал.
Лозинките за соодветниот предметен материјал се доверени на соодветниот предметен
професор кој по потреба може да ги менува и доделува на соодветните ученици.

Со внесување на доделената лозинка од страна на ученикот се отвара предметниот материјал
со графички банери и останати материјали.

