Moodle instrukcija RISEBA studentiem
RISEBA Moodle servera adrese ir http://e.riseba.lv. Sistēmai pieslēdzas ar to pašu lietotāja vārdu un
paroli, kas tiek izmantoti Augstskolas tīklā.
Saņemt atbildes uz jautājumiem un tehnisko atbalstu, kā arī precizēt paroles un lietotājvārdus varat
rakstot uz adresi: tech@riseba.lv.
Tālāk materiālā tiek piedāvāti soļi, kādus veicot, studējošajam ir iespēja apskatīt savas nodarbības
(lekciju sarakstu) un tikt pie attiecīgā kursa studiju materiāliem.
1. Ienāciet vietnē http://e.riseba.lv
2. Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli – tie ir tādi paši ka RISEBA iekšējā tīklā

1.attēls. Pieslēgšanās sistemā
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3. Jūs esat pieslēdzies RISEBA informācijas sistēmā studenta statusā. Jums ir redzami:
a. Sadaļa „Mani kursi” - studiju kursi kurus Jūs pašlaik apgūstat;
b. Sadaļa „Kalendārs” – šeit atspoguļots Jūsu lekciju saraksts;
c. Sadaļa „Lekciju saraksts” – šeit var apskatīties/meklēt pasniedzējus, ja nepieciešams, piemēram –
parādu kārtošanas gadījumā u.tml. Tātad – bez vēršanās pie metodiķa varat atrast kad, kurā
auditorijā un cikos ir atrodams Jūs interesējošais pasniedzējs.
d. Navigācijas bloks – šeit ir pieejamas pārējās vietnes funkcijas.

2.attēls. Sakumlapa
Piezīme: Jebkurā brīdī varat izvēlēties (mainīt) valodu, kādā izmantot Moodle (skat. lapas augšējā labajā stūrī)
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4. Lekciju saraksta perioda izvēle. Lekciju saraksts apskatāms Kalendārā. Lai apskatītu lekciju sarakstu
dienas, nedēļas vai mēneša griezumā, redzamajā Kalendārā spiediet uz Mēn., Nedēļa vai Diena.
Datumos, kas Kalendārā iekrāsoti oranžā tonī, Jums ir ieplānotas kādas studiju aktivitātes – lekcijas,
nodarbības u.tml.
Lai atvērtu lekciju sarakstu noteiktā datumā vai mēnesī, spiediet uz datumu vai mēneša nosaukumu.

3.attēls. Kalendāra pārslēgšana
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5. Dienas skatā (Kalendārā), par katru lekciju ir redzama sekojoša informācija:
a. lekcijas un kursa nosaukums,
b. pasniedzēja vārds, uzvārds, grāds un amats
c. lekcijas vieta, laiks,
d. grupas / apakšgrupas kods
e. nodarbības veids (lekcija, ieskaite, kontroldarbs utt.)

4.attēls. Lekciju saraksts Dienas griezumā (Kalendārā)
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6. Mēneša skatā (Kalendārā), ir redzama sekojoša informācija:
a. kursu (lekciju) nosaukumi, vietas un laiki,
b. lekciju vieta, laiks,
c. nodarbības veids (lekcija, ieskaite, kontroldarbs utt.)
7. Lai apskatītu lekcijas detaļas – jāuzspiež uz tās; atvērsies Kalendāra Dienas skats (skat.5.punktu)

5.attēls. Lekciju saraksts mēneša griezumā
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8. Studiju kursu saturs-materiāli. Lai apskatītu studiju kursa saturu - materiālus un uzdevumus sākumlapā uzspiediet uz kursa nosaukuma.

6.attēls. Studiju kursa atvēršana
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9. Atverot studiju kursu, Jums var būt redzams sekojošais:
a. Studiju materiāli, kurus ir ievietojis pasniedzējs tieši Jūsu kursam/grupai. Tie var būt
lejupielādējamie faili, audio un video prezentācijas, saites uz tīmekļa vietnēm, vai vienkārši teksts;
katram studiju materiāla tipam atbilst savs attēls;
b. Aktivitātes – uzdevumi, kurus pasniedzējs ir ieplānojis, un kurus Jums būs jāizpilda noteiktā
termiņā (par to pasniedzējs informē lekciju laikā auditorijā); katram aktivitātes tipam atbilst savs
attēls;
c. Kursa „Gaidāmie notikumi” – šeit var būt redzamas gan lekcijas, gan pasniedzēja ieplānotās
aktivitātes, kurām jānotiek tuvākajā laikā.

7.attēls. Studiju kursa saturs
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