Early Warning System – Performance Dashboard

Early Warning System – identifierar studenten tidigt
Early Warning System är en funktion och ett varningssystem, som hjälper
läraren att bättre hålla koll på studenter som inte kanske följer kursens
progression (-hastighet) som det är tänkt. Det kan t.ex. vara studenter som
riskerar att hoppa av kursen eller göra oplanerat studieavbrott, eller de som
inte följer med, deltar eller bidrar enligt de kriterier och kurskrav som finns i
kursplanen eller studiehandledningen. Läraren får en automatisk varningssignal och kan enklare identifiera studenten tidigt.
Målet är att öka kvarvaro i kursen
Funktionerna gör att läraren kan få automatisk respons på om studenterna
inte klarar att följa de kriterier som satts kring aktiviteterna som är utlagda;
t.ex. att lämna in studieuppgifterna i tid (deadlines), prestationsnivå med
uppnådda resultat på studieuppgifterna(scores) eller när de senast varit
inloggade på kursen (e-presence/nätvaroplikt). Det är en mycket bra
funktion för att så tidigt som möjligt följa upp studenternas prestationer
enligt de kurskrav (se Bologna) som studenterna måste leva upp till för att
klara av kursen.
Arbetsgång:
1. Gå till Control Panel > Assessment > Early Warning System
2. Läraren sätter kriterier för deadline/ inlämningsdatum på hemtentor
(Assignments), onlinetest etc.
3. Läraren sätter kriterier för de scores/ poäng som t.ex. måste uppnås
för att inte behöva tentera om.
4. Läraren sätter kriterier för vilka Inloggningsperioder i kursen som
är minimum, t.ex. senast var femte dag – då ser läraren att studenten
på ett bra sätt kommunicerar i kursen och uppdaterar sig kring
aktuell information, enligt kurskraven.

Samlade studieprestationer – kompletterar Gradebook
Du kan även på ett snabbt och på strukturerat sätt få samlad information om
studenternas studieprestationer via (Reporting and) Performance Dashboard. När
du vet att du har studenter som ligger i riskzonen att inte klara av eller fullfölja
kursen, kan du med Performance Dashboard få en bättre överblick över studentens
samlade studieresultat, studieprestationer i form av aktivitet i kursen, i deltagande i
diskussionsform, se vad studenter markerat som läst etc.
Gå till: Control Panel > Performance Dashboard (under Assessment)
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