PALAUTELOMAKE

KÄYTTÄJÄKESKEISET SUUNNITTELUMENETELMÄT 28.3.-12.4.2011
Arviosi koulutuksen eri osa-alueista
Asteikko on 1 - 5. Mitä paremmin mielipiteesi vastaa väittämää, sitä suurempi arvosana.
1
1. Koulutus vastasi odotuksiani
2. Koulutus oli hyödyllistä työni kannalta
3. Koulutuksen tavoitteet ja sisältö käsiteltiin riittävän
selkeästi koulutuksen alussa
4. Koulutus vastasi ilmoitettuja tavoitteita
5. Kouluttajat olivat hyviä ja asiantuntevia
6. Opetus- ja työtavat edistivät oppimistani
7. Käytännön järjestelyt toimivat hyvin
8. Tilat ja laitteet olivat toimivat
9. Koulutusmateriaalit olivat hyvät ja riittävät
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Arviosi koulutuksen eri osioista
Kouluttaja: Aapo Puskala, User Point Oy
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Osion sisältö ja laatu kokonaisuutena
7
5
Osion hyödyllisyys työsi kannalta
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Kouluttaja aiheensa osaajana
3
9
Aiheen kiinnostavuus
4
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Muita kommentteja:
 hyvä pkt käytännön tehtäviä ja opetusta. Vielä pieni toisto pois ja ehkä menetelmiin hiukan enemmän painoa case-esittelyjen kustannuksella. Työkalupakkislide ihana, kiitos!
 puhe melko nopeaa jolloin artikulointi ajoittain epäselvää
 hyvä yleissivistävä kurssi itseä kiinnostavasta aiheesta

Kouluttaja: Laura Raesmaa, Basware Oyj
Osion sisältö ja laatu kokonaisuutena
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Muita kommentteja:
 hyvä esimerkki käytettävyyden sisäänajosta organisaatioon
 oli myös hyvä esitys (eloisa, mielenkiintoinen, persoonallinen). Kiva ettei mennyt
kalvosulkeisiksi & ulkoa luvuksi
 hyödyllistä kuulla konkreettinen käytännön esimerkki

Kouluttaja: Marjukka Mäkelä, ABB
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Muita kommentteja:
 hyviä käytännön esimerkkejä
 hyvä esitys, oli kiva kuunnella
 mielenkiintoista mutta ei niin hyödyllistä oman työn kannalta kuin Lauran esitys

Millä tavoin koulutuspäivät vastasivat odotuksiasi? Opitko uutta?
 kyllä
 vastasi hyvin, opin paljon perusasioita ja sain kertausta käytettävyydestä
 ylitti odotukset. Vahvistui jo olemassa oleva osaaminen ja uutta täydentävää tietoa tuli myös. Kokonaisprosessi hyödyllistä tietoa + käytännön menetelmät ja harjoitukset
iskostivat opin
 sain paljon eväitä käytännön työhön
 kyllä, sain kuulla käytäntöä menetelmien soveltamisesta
 aiheet olivat itselleni tuttuja. Uutta tuli opittua ja vanhoja tietoja verestettyä. Käytännön harjoitukset kenties niitä opitun konkretisoijia, niiden kautta oppi kenties eniten
 hyvä tietoisku käytettävyyteen liittyvistä asioista. Sopivasti harjoituksia teorian tueksi.
Caset mielenkiintoisia
 omassa työssään tarve kehittyä – käyttäjätiedon hankintaa, tarpeiden ymmärrys, tuotevalikoiman uudistamista jne.
 vastasi täysin odotuksia. Juuri tämänkaltaista kohtuullisen tiivistä peruskurssia tarvitsinkin. Harjoitusten määrä oli hyvin suhteessa teoriaosuuteen
 opin yleistä käytettävyydestä ja testeistä
Mitä olisit toivonut käsiteltävän laajemmin?
 lisää vinkkejä jatkokoulutukseen ja itseopiskelumateriaaleihin
 tietojärjestelmien hyödyntäminen käytettävyystyössä? PDM-järjestelmät. vaatimustenhallintajärjestelmät? Missä ylläpidät projektin käytettävyysvaatimuksia? Tuoteinformaatiota?
 web-suunnittelu kiinnostaa työni puolesta erityisesti mutta sain niihin soveltuvia yleispäteviä oppeja. Harjoituksiin olisi voinut ehkä käyttää enemmän aikaa mutta toisaalta
kurssista olisi tullut raskaampi, jos olisi ollut ennakko- ja välitehtäviä.
 tasapainoinen paketti
 käytännön case esimerkit olivat hyviä. Verkkomaailma kehittyy hyvin nopeasti, kuinka
se on vaikuttanut käytettävyysvaatimuksiin. Yleisten konventioiden muuttuminen/kehittyminen
 laajempi tietopaketti menetelmien käytännön soveltamisesta. Vielä enemmän casetapauksia yrityskulttuurin muuttumisesta UX-henkiseksi käyttäjälähtöiseksi
 itse metodien käyttöä. Harjoituksia enemmän
 ei erityistoiveita
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www-suunnittelua. Enemmän hyviä esimerkkejä ja syitä miksi ovat hyviä. Ehkä rakentaa muutama ja saada palautetta

Mistä muista aiheista haluaisit koulutusta?
 syventävää käytettävyyskoulutusta
 myöhemmin ehkä laajempi vastaava koulutus
 hmm.. oliskohan konseptoinnista jotain syventävää
 vuorovaikutus, websivujen käytettävyys, kognitiivinen psykologia. Mitä kursseja on ylipäätään tarjolla tämän kurssin jälkeen/jatkoksi
 käyttöliittymäsuunnittelu, verkkopalveluiden suunnittelu
 PDM eli projektin dokumentaation lomake
 aivan heti en kaipaa lisäkoulutusta. Mahdollisesti joskus myöhemmin
Vapaat terveiset
 Hyvä kurssi. Parempaa kahvia ja kahvileipiä klo 14. Lounasruokala oli erittäin hyvä
 kannattaa viestiä Linkedln –kanavilla koulutuksista. Kuulin tästä täysin sattumalta
 esimerkit olivat hyvin havainnollisia ja jäivät mieleen. Aikataulu ja tauotus hyvät. Dylanissa mahtavaa ruokaa. Kiitos!
 tosi hyvät ja myöskin viihdyttävät päivät. Kiitos kovasti!
 kursseja voisi markkinoida paremmin/laajemmin -> kysyntää olisi paljon työelämässä
oleville esim. TAIK:n UID (15 op) kurssi olisi kiva jos se räätälöitäisiin työelämässä
oleville sopivaksi
 lounas olisi voinut kuulua kurssin hintaan, koska kurssi oli niin arvokas. Esittelykierros
kurssin aluksi olisi ollut hyvä, olisi saanut käsityksen mistä ihmiset tulevat ja millaisia
töitä he tekevät, mihin ongelmiin he etsivät ratkaisua jne.
 hieno koulutus!
 yritysten edustajien tarinat työtavoistaan ja kokemuksista antoivat kenties eniten koulutuksessa
 hyvä kurssi!
 ehkä valitut ”omat” tuotteet kehittämiseen? Esimerkit vaikka 1 kerrallaan, muut seuraa
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