ЕПАЛЕ
УПАТСТВО ЗА
РЕГИСТРАЦИЈА
ЕПАЛЕ - НАЦИОНАЛЕН СЕРВИС ЗА ПОДДРШКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ
ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ

ЧЕКОР 1

Слика 1: Почетна страна на ЕПАЛЕ

На ЕПАЛЕ пристапуваме преку
директен ЛИНК, или преку веб
страната на Националната агенција за
европски образовни програми и
мобилност. Во двата случаи, линкот
води до насловната страна на ЕПАЛЕ
(види слика) и го избираме копчето
„Register” или „Join us”.

ЧЕКОР 2
Со кликнување на копчето
„Register” ќе се отвори нова
страна
со
формулар
за
регистрација во која треба да
внесете информации за Вас.
Пополнете го Формуларот за
регистрација. Изберете земја
(North Macedonia), прифатете ги
условите за користење на ЕПАЛЕ,
и изберете дали сакате да го
добивате ЕПАЛЕ магазинот.
Проверете уште еднаш дали
наведените податоци се точни,
особено електронските адреси и
телефонскиот број.
Потоа кликнете го копчето
“Create new account” со цел да
креирате нов кориснички профил.
Слика 2: Потврда за започнат процес на
регистрација

ЧЕКОР 3:
Кога ќе го кликнете копчето “Create new account”, проверете ја Вашата
електронска пошта- наскоро по регистрацијата ќе добиете порака со
потврда за успешно започнат процес на регистрација.

Слика 3: Порака за потврда и внесување лозинка

ЧЕКОР 4:
На Вашата е-маил адреса ќе добиете порака со линк за потврда на
регистрацијата. Откако ќе кликнете на истиот, ќе се отвори страна со
Вашиот кориснички профил. Изберете лозинка која треба да содржи:
најмалку 6 букви, најмалку 2 броја, и, вкупно, најмалку 8 карактери.
Кога ќе ја внесете лозинката, ќе биде потребно да ја внесете уште еднаш.
Потоа кликнете “Save”. Со тоа Вашиот профил е комплетен и можете да го
користите во Слика 3: Порака за потврда и внесување лозинка
целост. Вашиот профил е
активен, видлив е, и Вие можете да креираат содржини (блогови, вести,
настани, ресурси), да учествувате во дискусии, коментирате содржини и да
имате пристап до Заедници за размена на практични искуства (Communities of
Practice).

ЧЕКОР 5
Корисно е Вашиот профил да го дополните со информации за Вас и Вашето
искуство, организацијата во која работитте, како и Вашите интереси,
полиња на експертиза и приоритети.
Во полето “Personal information” внесете име, презиме, јазик, како и кратки
информации важни за Вас. Можете да споделите и линкови со Ваши
профили на социјални мрежи, доколку сметате дека тоа е потребно.
За организацијата/институцијата во која работите , повеќе инфо внесете во
полето “Organisation”. Интересни информации за коирисниците на ЕПАЛЕ
се името на Вашата институција/организација, типот и веб- страната,
доколку ја има. Задолжително кликнете “Save” како би можело внесените
податоци да се зачуваат.
Со кликнување на полето “Preferences” ќе се отвори поле во кое можете
да изберете на кој јазик ќе
пишувате на ЕПАЛЕ, како и
на кој начин другите
корисници можат да стапат
во контакт со Вас.

Слика 4: Лични информации и информации за
Вашата организација/институција

Задолжително кликнете го
полето: „Allow my National
Support Service to contact
me“.
На
тој
начин
Националниот сервис за
поддршка може да ги следи
активностите
на
корисниците
на
Платформата и да ја овозможи
потребната поддршка.

ВИ ПОСАКУВАМЕ УСПЕШНА СОРАБОТКА НА ЕПАЛЕ
НАЦИОНАЛЕН ТИМ ЗА ПОДДРШКА:
EPALE@NA.ORG.MK

