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Yhteenveto luokitelluista kommenteista
Kommentteja yhteensä
Järjestelmiä on liikaa/pitää vähentää/yksi riittää/tarvitaan selkeä linja
Blackboard-kehuja: ihan toimiva ratkaisu
Blackboard-kritiikkiä: kömpelö, hankala, aivan karmea, hidas,
vanhanaikainen, en tykkää, epäkäytännöllinen, turhan raskas ja epävakaa,
todella/uskomattoman sekava, painajainen, jotenkin vaivalloinen, ysäriä,
kököin, aivan susi, ei toimi, olisi syytä päästä eroon.
Moodle-kehuja: selkeä, hyvä, toimiva, erinomainen, ehdottomasti
monipuolisin, onnistunut palvelu, yllätti positiivisesti, pelkkä Moodle riittäisi,
kehittyneemmän oloinen, joustava, tehokas, lähimpänä edistystä, suosikkini,
paras valinta, odotukset suuret, käyttöön vaan
Moodle-kritiikkiä: kehitettävää käyttömukavuudessa, toiminnot kömpelöitä,
monivaiheinen ja kankea, käyttö pitäisi saada yksinkertaisemmaksi, jäykkä,
hidas, sekava, työni ei ole mennyt perille, ei toimi safarilla [tuetut selaimet
ovat Firefox ja Chrome], ei tarpeeksi helppokäyttöinen aloittelijalle, voisi olla
helppokäyttöisempi, epäintuitiivinen, kauhea, usein nurin viikonloppuisin [ei
kyllä Moodle ole ollut, mutta ehkä yliopiston autentikointi], toivoisin
enemmän interaktiivisempia toimintoja, liian vähän toimintoja, [kommentteja
joista näkyy, etteivät käyttäjät osaa vielä käyttää], epäselvyyttä
tukitilanteissa, ei vastaa käsitystäni ketterästä sovelluksesta, hyvin typerä
käyttöliittymältään, visuaalisesti ankea, olisi parantamisen varaa, en ole
kokenut tuovan yhdellekään kurssille konkreettista hyötyä – hankaloittaa
elämää
Opettajat toivovat itselleen koulutusta: työpaja, tietoisku, lyhytkursseja ja
kurssikertojen välisiä lisätehtäviä, materiaalin siirtotukea – merkitys tuntuu
kasvavan, koulutukseen tarttis mennä
Opiskelijat huomauttavat opettajien tarvitsevan lisäosaamista: tekninen ja
pedagoginen ohjaus tarpeen, että opettajilla kompetenssia opettaa, eivät
osaa hyödyntää, saako opettajat riittävää koulutusta, opettajat eivät osaa
käyttää vaan olen joutunut myös siinä neuvomaan, opettajia pitäisi rohkaista,
opettajat osaavat heikosti käyttää, oppiminen on hankalaa kun ei voi kotona
kerrata luennon asioita, opettajia tulisi patistaa, opettajien ohjaaminen
hyödyntämään paremmin, opettajille voisi tähdentää, ohjaajia jotka eivät ole
uskaltaneet käyttää… pitäisi rohkaista ja kouluttaa, koska se olisi meidän
opiskelijoiden ehdoton etu. Opetushenkilökunta ei osaa käyttää, eipä niistä
siksi niin ole hyötyä.
Järjestelmien integrointitoiveita: lähinnä moodle-oodi-webmail mutta
yleensä kaikki opetuksessa/opiskelussa käytettävät järjestelmät
Moodle on parempi kuin Blackboard
Blackboard on parempi kuin Moodle
En ole kuullutkaan, mitä nämä ovat?
Sekalaisia kehittämistoiveita
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