Jak założyć blog
na platformie CEO – w 3 krokach
Krok 1 – rejestracja w serwisie CEO
Odpowiedz na pytanie: Czy masz konto w serwisie CEO (na Edutubie)?
Jeśli tak – przejdź do kroku 2.
Jeśli nie – zarejestruj się tutaj http://www.edutuba.pl/strona.php?p=11
Pojawi się następujące okno, w którym należy wypełnić formularz rejestracyjny:

UWAGA! Wymyślony przez Was login NIE MOŻE zawierać spacji, ani polskich liter!
Będzie kłopot z założeniem bloga :(
Przed wskazaniem szkoły w formularzu, upewnij się do jakiej szkoły przypisał się Twój
nauczyciel. Wybierz z listy tą samą. Ułatwi nam to późniejszą weryfikację zgłoszenia.
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na Twój adres e-mail zostanie
wysłany link aktywacyjny. Po jego kliknięciu stajesz się zarejestrowanym
użytkownikiem serwisu CEO.

Krok 2 – wybór programu
Blog możesz założyć dopiero po przystąpieniu do programu realizowanego przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej, zgodnie z zasadą: jeden program – jeden blog. Oznacza to,
że w każdym programie CEO możesz prowadzić osobny blog.
Jeśli przystąpiłeś/przystąpiłaś już do programu, możesz przejść do kroku 3.
Jak przystąpić do wybranego programu CEO?
Zaloguj się na stronie EduTuba.pl i wejdź do zakładki: Moje programy. Znajdź na
liście program, w którym chcesz prowadzić blog i kliknij w ikonkę
, widoczną po prawej
stronie, obok nazwy programu. Po kliknięciu Twoje zgłoszenie trafia do koordynatora
wybranego programu, który ma 7 dni na potwierdzenie twojego udziału.
W czasie oczekiwania na decyzję koordynatora przy programie będzie widoczna ikona
natomiast po zatwierdzeniu Twojego zgłoszenia ikona zmieni się na

.

W chwili, gdy otrzymasz e-mail z informacją o przyjęciu do programu – możesz
zakładać swój blog.

Krok 3 – zakładanie bloga
Przejdź na platformę blogów CEO. Możesz się tam dostać na dwa sposoby:

•

•

na stronie http://blogiceo.nq.pl
Znajdziesz się na głównym blogu Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Odszukaj w lprawym menu panel „Dołącz do nas” i kliknij w „mam konto ->
zakładam bloga!”. Pojawi się strona z napisem „Musisz się najpierw zalogować”.
Kliknij w „zalogować” i użyj do logowania loginu i hasła z Edutuby.

LUB
wchodząc na: http://blogiceo.nq.pl/wp-signup.php

Pojawi się okno

Zaloguj się loginem i hasłem, którego używasz do logowania na Edutubie.
Wybór nazwy
Wypełniasz krótki formularz, który już za chwilę pozwoli Ci przejść do własnego bloga.
Jeśli dotąd nie wymyśliłeś/wymyśliłaś jego nazwy – zrób to teraz.

Jeśli zaproponowana przez Ciebie nazwa jest wolna, masz już swój blog! Pojawi się wtedy
taki komunikat:

Jeśli nazwa jest nieprawidłowa (np. nie zawiera małych liter albo w nazwie są
podkreślniki lub wielkie litery) lub zajęta, formularz wyświetli się ponownie wraz
z komunikatem, co należy zmienić/poprawić.
UWAGA! Jeśli wpiszesz w nazwie polskie litery blog zostanie utworzony, ale polskie litery
zostaną pominięte w nazwie.
Po zalogowaniu się pierwszy raz do Panelu Głównego http://blogiceo.nq.pl/wp-admin/
(możesz zostać poproszony/a o zalogowanie się) musisz wybrać nauczyciela. Na liście
zostaną wyświetleni nauczyciele jedynie z Twojej szkoły.

Pamiętaj by zapisać dane przyciskiem

na dole strony.

