PARAUGS MATERIĀLU IEVIETOŠANAI E.RISEBA.LV

Ieejot e.riseba.lv ar savu lietotājvārdu un paroli, Jums ir iespēja izvēlēties nepieciešamo studiju kursu.

Ieejot studiju kursā, ir nepieciešams ieslēgt rediģēšanas režīmu. Lai to izdarītu, jāuzliek peles kursors kreisajā
ekrāna pusē, uz saiti „Settings” un jāuzklikšķina uz darbības „Turn editting on”.

Pirmkārt ir nepieciešams pievienot studiju kursa aprakstu un kontaktinformāciju. Tam ir paredzēts pirmais
nodalījums studiju kursa struktūrā. Nospiežot ar peles kreiso taustiņu uz ikonu ar roku ar pildspalvu rokās (
Jums būs iespēja pievienot tekstu pirmajam studiju kursa struktūras iedalījumam.

),

Ierakstot tekstu teksta logā, Jums ir iespēja izcelt ierakstīto ar teksta formatēšanas funkcijām (teksta krāsas maiņa
atrodama zem A burta un teksta izmēra izmaiņas var veikt ar Font size funkcijas palīdzību). Saglabāt izmaiņas
virsraksta tekstā var ar taustiņa „Save changes” palīdzību, kas atrodas lapas labajā pusē, zem teksta redaktora
loga.

Nākamais solis ir kursa apraksta (Microsoft word dokumenta) pievienošana. Izvēloties funkciju „Add
resource…”, Jums ir jāizvēlas faila tips „File”, kas norāda uz to, ka vēlaties pievienot failu MSWord,
MSPowerPoint vai citā tamlīdzīgā formātā.
Pirmais solis jebkura faila ievietošanā ir nosaukuma un apraksta pievienošana. Svarīgi ir atcerēties, ka bez
apraksta jeb „Description” lauka aizpildīšanas, Jūs nevarēsiet pievienot nevienu materiālu, šis lauks ir obligāts!!!
Nosaukumu un aprakstu var pievienot identisku.

Nākamais solis ir paša faila pievienošana. Tas ir iespējams, nospiežot taustiņu „Add…”, kas nozīmē „Pievienot”.

Izpildot iepriekš aprakstīto soli, Jums uz ekrāna parādās kreisajā pusē redzamais logs. Jums vajadzīgā funkcija ir
„Upload a file” jeb „Augšuplādēt failu”. Izvēloties šo funkciju, Jums tiek piedāvāta iespēja augšupielādēt savus
failus. Jūs variet izvēlēties nepieciešamo failu ar taustiņa „Browse” jeb „Pārlūkot” palīdzību. Nospiežot šo
taustiņu, Jums tiek attēlots logs, kas redzams labajā pusē. Tajā Jums ir jāizvēlas Jums nepieciešamais fails savā
datorā un jāuzspiež uz to divas reizes ar peles kreiso taustiņu.

Izvēloties augšupielādējamo failu, ir nepieciešams ierakstīt tā nosaukumu, kā to redzēs studenti. To var izdarīt
logā „Save as” jeb „Saglabāt kā”. Pēdējais solis ir nospiest taustiņu „Upload this file” jeb „Augšupielādēt šo
failu”.

Jūsu augšupielādētais fails parādās zem iedaļas „Content” jeb „Saturs”. Svarīgi ir izvēlieties funkciju „Display”
jeb „Attēlot” un norādīt pēdējo pieejamo iespēju „In pop-up” jeb „Izlecošā logā”. Tas atvieglo studentu darbu, jo
attēlo Jūsu ievietotos materiālus atsevišķā pārlūkprogrammas logā.

Pēdējais solis šajā posmā ir nospiest taustiņu „Save and return to course” jeb „Saglabāt un atgriezties pie kursa”,
kas atrodas ekrāna labajā pusē. Ar šī taustiņa palīdzību Jūs padariet Jūsu ievietoto materiālu redzamu studentiem.

Lai pievienoto video sveicienu saviem studentiem, Jums ir jāizvēlas funkcija „Add resource…”, tāpat kā pirmajā
solī, taču šoreiz jāizvēlas faila tips „URL”, kas nozīmē to, ka ievietosiet saiti uz kādu tīmekļa vietni. Tas attiecas
arī uz video failu ievietošanu.

Arī saites ievietošanas laikā ir nepieciešams ievietot faila nosaukumu un aprakstu (arī saite bez šīs informācijas
netiks ievietota). Nākamais solis ir iekopēt saiti logā „External URL” jeb „Ārējais URL”. Jums būs sagatavota
saite uz Jūsu nofilmētajiem video RISEBA serverī, varēsiet kopēt no turienes.
Arī saites ievietošanai ir jāizvēlas iespēja „In pop-up” funkcijā „Display”. Tas ir nepieciešams, lai studentiem
Jūsu video uzrādās uzlecošā logā un tādējādi netraucē viņu turpmāko darbību e.riseba.lv

Saglabāt saites ievietošanu un padarīt to redzamo studentiem Jūs variet ar taustiņa „Save and return to course” jev
„Saglabāt un atgriezties pie kursa” taustiņu ekrāna labajā pusē.

Pēc kredītpunkta vērtu materiālu pievienošanas ir nepieciešams ievietot pārbaudījuma iesniegšanas formu
studentiem (iepriekš ievietojot pārbaudījuma uzdevumu). Tas tiek darīts ar „Add am activitty…” jeb „Pievienot
aktivitāti” funkcijas palīdzību. Jums ir jāuzklikšķina uz šīs funkcijas lauka un jāizvēlas pirmā pieejama iespēja
zem kategorijas „Assignments” jeb „Uzdevumi”, kas nosaukta par „Advanced uploading of files” jeb „Failu
augšupielāde”.

Izpildot iepriekšējās darbības, Jūsu ekrānā tiks attēlots logs ar faila nosaukuma un apraksta pievienošanas
funkciju. Kā jau ierasts, bez abu šo punktu pievienošanas Jums nebūs iespējas pievienot studentu pārbaudījumu
iesniegšanas logu. Zem apraksta ievietošanas formas ir pieejami logi „Available from” jeb „Pieejams no” un
„Due date” jeb „Nodošanas datums”. Šajos logos Jums ir jānorāda datums un laiks (pirmajos trijos – datums,
pēdējos divos – laiks), kas ierobežo studentu pārbaudījumu iesniegšanas laiku precīzi līdz minūtēm. Lūdzu,
neaizmirstiet par atšķirībām laika joslās, dodiet iespēju arī ASV esošajiem studentiem iesniegt darbus laikā. 

Pie pārbaudījuma iesniegšanas formas ievietošanas Jums tiek piedāvātas dažādas funkcijas, taču pēc noklusējuma
tās ir uzstādītas tā, lai jūs varētu izmantot visu nepieciešamo funkcionalitāti, tāpēc jums nav jāmaina uzstādījumi.
Lai saglabātu un padarītu pārbaudījuma iesniegšanas formu redzamu studentiem, Jums ir jānospiež taustiņš „Save
and retourn to course” jeb „Saglabāt un atgriezties pie kursa” .

Aptuveni šādi ir jāizskatās Jūsu e.riseba.lv studiju kursu struktūrai.
Veiksmi darbā!
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Tālmācības centra vadītājs

