Pripojte sa k skupine Panoramio
generations@school
Ako pridávať fotografie na generations@school
Naším cieľom je, aby si všetci mohli pozrieť úžasné veci, ktoré sa stali počas vašej udalosti
generations@school, preto sme pre vás založili galériu fotografií. S radosťou tam pridáme aj
vaše fotografie!
Zdieľaním skúseností a fotografií z vášho projektu sa aj vy zúčastníte Európskej súťaže. V
každej krajine bude udelené jedno ocenenie najzaujímavejšieho projektu
generations@school. Členovia poroty vyberú víťaza v súlade s Oficiálnymi pravidlami, ktoré
sú uvedené v časti “Pravidlá súťaže generations@school” na zdrojovej webovej stránke.
Zdieľanie vašich fotografií je veľmi jednoduché. Nižšie uvádzame niekoľko tipov, aby sme
vám v tomto procese pomohli.

Založenie účtu
Ak chcete pridávať do galérie generations@school fotografie, stačí vám na stránku
Panoramio vložiť fotografie a pridať sa ku skupine generations@school.
Ak si chcete založiť účet Panoramio, choďte na stránku http://www.panoramio.com/.
V pravom hornom rohu kliknite na Zaregistrovať sa a riaďte sa pokynmi, postup je veľmi
rýchly a jednoduchý.
TIP: Vaše užívateľské meno
Vaším užívateľským menom by mal byť názov vašej školy a krajina, v ktorej sa nachádzate.
Napríklad: Greenfieldska škola, Anglicko

Pridávanie fotografií
Ak už máte založený účet, kliknite na Vložiť fotografie a budete môcť prekopírovať fotografie
z vášho počítača do galérie.
TIP: Formát a veľkosť fotografií
Maximálna veľkosť fotografií je 200 kB.
Používajte formáty jpeg, bmp, tiff alebo png. Nepoužívajte formáty pdf ani gif, pretože tieto sa nedajú
vkladať.
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TIPY: Vkladanie informácií spolu s fotografiami
Keď bude vkladanie fotografie ukončené, môžete kliknúť na políčka napravo od fotografie a pridať
názov, opis, tag a umiestniť ich na mapu.
Názov
Názov fotografie má byť v tvare: Škola, názov projektu, mesto, krajina, dátum
Napríklad: Greenfieldska škola, názov projektu, Londýn, Anglicko, 24.03.2012
Pridať opis
V kolónke “Pridať opis” môžete opísať svoju fotografiu. Aby ste pomohli ľuďom porozumieť svojmu
dielu a napomohli nám vybrať si “najlepšiu školu” v každej krajine, pridajte niekoľko viet k tomu, čo sa
dialo na fotografii a k tomu, čo sa vaši študenti a hostia naučili o ostatných generáciách počas tejto
činnosti. Nezabudnite uviesť, ako by ste využili cenu v prípade, že vás zvolíme za najlepšiu školu
krajiny.
Pomôcka: Ak budete písať do políčka text a začne sa vám „strácať“, stlačte na počítači šípku dole.
Tagy: Svojej fotografii dajte tag generations@school
Umiestnite svoju fotografiu na mapu
Jednou z najúžasnejších vecí galérie Panoramio je, že si môžete umiestniť školu na mapu. Ak to chcete
urobiť, kliknite na Umiestniť fotografiu na mapu na stránke vpravo. Budete požiadaní, aby ste
vyhľadali pozíciu a keď svoju školu nájdete, môžete pritiahnuť fotografiu z ľavého priečinka a
umiestniť ju na správne miesto na mape. Aby ste fotografiu na mapu uložili, uistite sa, že ste klikli na
Dokončiť dole v ľavom priečinku.

Zabudli ste pridať nejakú informáciu?
Ak ste zabudli pridať názov alebo komentár, nerobte si starosti, môžete vojsť do Vašich
fotografií a kliknite na fotografiu, ku ktorej chcete chýbajúce informácie pridať. Ak chcete
pridať alebo zmeniť názov, kliknite do rámčeka nad fotografiou a urobte zmeny. Ak chcete
pridať komentár, vpíšte ho do rámčeka Komentár na spodnej časti stránky. Ak ste zabudli
pridať fotografiu na mapu, kliknite na Umiestniť fotografiu na mapu napravo od fotografie.
Ak chcete pridať tag, choďte na Vaše fotografie. Choďte na Zorganizovať tagy v pravom
priečinku. Môžete tam pridať nový tag v rámčeku Vytvoriť tag a kliknúť na Použiť, alebo
môžete použiť tag, ktorý už mate vytvorený a kliknúť na Použiť. Fotografie, ktoré ešte
nemajú tag budú mať bielu farbu – ak chcete k niektorej priradiť tag, kliknite na ňu a potom
na Dokončiť vedľa tagu v časti Zorganizovať tagy v pravom priečinku.
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Pridajte sa k skupine generations@school a zdieľajte svoje fotografie
Po vložení fotografií a doplnení informácií, ktoré chcete uviesť, je najdôležitejšie, aby ste sa
pripojili ku skupine generations@school.
Kliknite na Skupiny (hore na stránke) a použite vyhľadávacie políčko (dole na stránke) na
vyhľadanie skupiny generations@school. Kliknite na generations@school.
Kliknite na Pripojiť sa k skupine na hornej časti stránky generations@school. Objaví sa
požiadavka, aby ste klikli na niektorú fotografiu a pridali ju k požiadavke na pripojenie
k skupine. Keď to urobíte, kliknite na Odoslať aplikáciu dole na stránke a my vás budeme
môcť pridať do skupiny generations@school.
Po pridaní do skupiny dostanete e-mail s oznámením, že ste sa stali členom skupiny.
Do skupiny generations@school budete môcť odteraz pridávať svoje fotografie.

Ako pridávať fotografie do skupiny generations@school
Prihláste sa na svoj účet Panoramio.
Kliknite buď na generations@school v časti Vaše skupiny alebo kliknite na Skupiny na lište
nástrojov hore na stránke a vyberte generations@school z časti Vaše skupiny.
Kliknite na Pridať fotografie napravo od Fotografie skupiny. Vyberte fotografie, ktoré chcete
pridať a kliknite na Pridať vybrané.
Vaše fotografie sa teraz objavia medzi fotografiami skupiny, ktoré si budú môcť všetci
pozrieť a budete mať príležitosť určiť najvýnimočnejší projekt generations@school vo vašej
krajine!
Budete si tiež môcť pozrieť akcie iných škôl z celej Európy rolovaním po fotografiách skupiny,
alebo tak, že kliknete na Pozrieť na mape na stránke skupiny generations@school.
Mate problém? Máte otázku? Kontaktujte nás na generationsatschool@paueducation.com a
pomôžeme vám!
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Povolenie použiť vaše fotografie
Nezabudnite si od starších a mladších ľudí z vašej skupiny vyžiadať povolenie poskytnúť
fotografie generations@school skupine Panoramio, pretože sa objavia na webovej stránke
EY2012 a ďalších webových stránkach spojených s projektom.
Tí, ktorí ešte nedovŕšili 18 rokov, potrebujú mať povolenie rodičov. Povolenie od rodičov sa
získavajú školy každá svojím vlastným spôsobom. V prípade záujmu uvádzame formulár
povolenia na použitie fotografií:
Oprávnenie používať fotografie
Počas projektu generations@school, ktorý je organizovaný v rámci Európskeho roka aktívneho
starnutia a solidarity medzi generáciami 2012, sa budú v škole _________ (názov vzdelávacieho
zariadenia) konať diskusné stretnutia žiakov ________ (ročník) a starších osôb.
Projekt generations@school, ktorý spravuje spoločnosť P.A.U. Education pre Európsku komisiu,
využíva internetové stránky http://europa.eu/active-ageing-2012 a http://www.panoramio.com na
šírenie medzigeneračných aktivít vzdelávacích ustanovizní v celej Európe, ktoré sa zúčastňujú na tejto
iniciatíve.
Na týchto webových stránkach môžu byť zverejnené fotografie z vyššie uvedených udalostí, na ktorých
sa môžu objaviť neplnoleté osoby, či už samostatne alebo v skupinách.
Škola __________ (názov vzdelávacieho zariadenia) v zastúpení projektu generations@school žiada o
povolenie rodičov alebo zákonných zástupcov na zverejňovanie fotografií na uvedených webových
stránkach a vo všetkých publikáciách súvisiacich s projektom a v škole, do ktorej chodí vaše dieťa a na
ktorých môže byť jasne označené.
Meno otca/matky, prípadne zákonného zástupcu: _________________otec/matka/zákonný zástupca
žiaka alebo študenta: __________________________________.

□ Týmto POVOĽUJEM, aby sa moja dcéra/môj syn objavili na fotografiách súvisiacich s aktivitami,
ktoré organizuje škola __________ (názov vzdelávacieho zariadenia) a boli zverejnené na webovej
stránke (stránkach) http://europa.eu/active-ageing-2012 a http://www.panoramio.com, v
publikáciách súvisiacich s projektom generations@school a tiež v tejto škole.
□ Týmto NEPOVOĽUJEM, aby sa moja dcéra/môj syn objavili na fotografiách súvisiacich s aktivitami,
ktoré organizuje škola __________ (názov vzdelávacieho zariadenia) a boli zverejnené na webovej
stránke (stránkach) http://europa.eu/active-ageing-2012 a http://www.panoramio.com, v
publikáciách súvisiacich s projektom generations@school a tiež v tejto škole.

Podpis, ___________, miesto_______, dátum ______________ 2012
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