19 – Sledování účastníků – přehledy
Moodle podporuje shromažďování statistických údajů
o jednotlivých kurzech a zobrazování jednotlivých
stránek těchto kurzů účastníky.
V rámci těchto statistik je možné zjistit aktivitu
účastníků a návštěvnost jednotlivých stránek a tyto
údaje zobrazit v přehledných tabulkách a grafech.
Správce systému musí některé pokročilejší statistiky
povolit statistiky v nastavení serveru
– Správa
stránek > Pokročilé funkce > Povolit statistiky.

Aktivita kurzu
V tomto zobrazení je možné sledovat zobrazení
jednotlivých činností v rámci kurzu. Zobrazení je
přehledně rozčleněno na činnost, počet zobrazení,
související příspěvky a poslední přístup.

Zobrazování statistik
Statistiky kurzu

Položky statistik a přehledů je možné nalézt v menu
Vašeho kurzu pod záložkou Sestavy, zde si můžete
zvolit přehled nebo statistiku, která vás zajímá.

Umožňují zobrazení zpráv z kurzů za určité období,
výsledky jsou zobrazeny v tabulkách a grafech.
V rámci těchto statistik je zohledněno zobrazení
stránky účastníkem, nebo jeho aktivita za určité
časové období.
Pozor! Pro zapnutí těchto statistik je nutný zásah
správce serveru a jejich zapnutím se zvyšuje zatížení
serveru s Moodlem.
Výsledná statistika může vypadat například takto:

Protokoly
Tato sestava umožňuje přehledně zobrazit činnost
jednotlivých uživatelů systému v rámci kurzu. Tuto
činnost můžeme filtrovat dle účastníka, času, činnosti a
dle provedené akce. Výsledný protokol je možné
stáhnout ve formátu txt, ods a xls.
Tím učiteli umožňuje sledovat aktivitu jednotlivých
účastníků kurzu v čase s přihlédnutím k jeho aktivitám,
např. plnění určitého úkolu vzhledem k času
nezbytném pro jeho dokončení. Po kliknutí na odkazy
(jméno účastníka, akce) je možné zjistit další
informace, které uvedl v profilu, popř. o jeho činnosti
v rámci kurzu.

Volba umožňuje učiteli sledovat vytížení a
návštěvnost jednotlivých témat a aktivit kurzu.
Po kliknutí na odkaz Činnosti je možné činnost
zobrazit a projít si ji. Učitel může pomocí této volby
zkontrolovat přístupnost a návaznost jednotlivých
činností kurzu.

Účast v kurzu
Umožňuje zobrazení účastníků kurzu dle participace
(podílu činností) na jednotlivých aktivitách a činnostech
kurzu. Toto zobrazení je možné filtrovat dle činnosti,
času, role v kurzu a akce. Vybraným účastníkům lze
zaslat zprávu, popř. prodloužit zápis do kurzu (záleží
na nastavení serveru).
Tato volba umožňuje sledovat činnost jednotlivých
účastníků kurzů. Pro učitele je využitelná v případě,
kdy je z tohoto protokolu zřejmé, že účastníci určitou
činnost neprovedli. Tehdy je možné jim zaslat zprávu a
povzbudit je v dalším studiu, popř. jim poradit.
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