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Bijou Solutions, Inc. | 2020

Selamat datang Peserta Webinar dan Serial Workshop online bersama PGRI-Rumah
Perubahan dan Mahir Academy. Bapak/Ibu diwajibkan mengikuti kuliah umum
pertama dari Prof. Renald Kasali, Ph.D dan Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd (Ketua
Umum PB PGRI), Sabtu, 2 Mei 2020 jam 10.00 s.d 12.00 WIB. dengan menggunakan
akun dan password yang dikirim melalui email masing-masing.
Akun dan password yang sama, dapat digunakan untuk mengakses dan sebagai bukti
kehadiran pada serial workshop online, sampai Bapak/Ibu memenuhi syarat untuk
mendapatkan e-sertifikat. Workshop dilakukan secara syncronous (komunikasi online
langsung sesuai waktu terjadwal) dan asyncronous (komunikasi online tidak
langsung/siaran tunda). Sehingga Bapak/Ibu tetap bisa mengikuti kegiatan ketika ada
kendala untuk mengikuti secara langsung.
 
Bapak/Ibu guru hebat se Indonesia, tetap semangat bergerak, berubah menuju lebih
baik. Salam solidaritas.
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Buka Aplikasi Youtube

Pertama-tama silahkan buka
aplikasi youtube di hadphone
anda. klick logo Youtube seperti
yang di lingkari pada gambar di
samping.

Menggunakan
Handphone
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HALAMAN 
DASHBOARD
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Pada kolom pencarian
silahkan ketikan "PB PGRI"
kemudian klick  Enter untuk
menemukan
Channel Youtube PB PGRI,
maka tampilan akan seperti
gambar disamping



Halaman Channel
"PB PGRI"

Selanjutnya klik channel
"PB PGRI" Untuk menemukan
kelas Guru Daring Milenial
live streaming, kemudian nanti
akan muncul kelas yang anda
cari selanjutnya silahkan klik
"Guru Daring Milenial" Untuk
Mengikuti Kelas 5



Menggunakan
Laptop / PC

Halaman
Pencarian
Browser
Pertama-tama Buka browser anda,
kemudian akan tampil seperti pada
gambar. selanjutnya pada tab
pencarian  URL silahkan ketikan
www.youtube.com seperti pada
gambar disamping
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Halaman Dashboard
Selanjutnya anda akan masuk ke
dashborad youtube, kemudian pada
halaman pencarian, silahkan
ketikan "PB PGRI" untuk menemukan
channel Youtube PB PGRI seperti
pada gambar di samping
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Setelah itu klik channel
"PB PGRI" Untuk
menemukan
kelas Guru Daring
Milenial 
live streaming

Halaman Channel
PB PGRI
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Halaman Dashboar
Channel PB PGRI
Pada halaman ini Anda
Akan menemukan kelas
live streaming Guru
Daring Milenial, Silahkan
di klik untuk mengikuti
kelas tersebut
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Syncronous & Asyncronous

E-Learning
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Silahkan buka browser anda
dan Pada tab pencarian url di browser
anda selahkan ketikan alamat url
berikut:
http://elearning.gurudaringmilenial.id
atau http://gurudaringmilenial.id
Kemudian Enter

Halaman
Pencarian Browser
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Halaman Login
Selanjutnya anda akan masuk
ke halaman Log in, Pada
tombol Log in di pojok kana
atas silahkan di klik kemudian
masukan username &
paassword yang sudah Anda
dapatkan dari panitia Webinar 12



Halaman Dashboard
e-Learning Guru
Daring Milenial

Pada halaman ini, akan muncul
beberapa Kursus yang bisa
anda akses, dan silahkan anda
bisa memilih pembelajaran
yang ingin anda ikuti. 13



Halaman
kursus
Halaman kursus akan
tampil seperti pada
gambar disamping.
Selamat mengikuti
kursus, Semoga
Bermanfaat 14



Selamat Menjadi
Guru Sukses
Bersama

"Guru Daring Milenial"


