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To MyCourses from Noppa,
Moodle or Optima

Instructions for backing up your workspace can be found
in opit.aalto.fi and MyCourses FAQ. No automatic
transfers will be made.

MyCourses

NOPPA

MOODLE

OPTIMA

No more new
courses pages
will be created
in Noppa.

Moodle is in use
until
31.12.2016.

Optima license
will be
discontinued
after
31.12.2015.

Old pages in
use until
31.12.2015.
Static HTMLversion from
1.1.2016 to
31.7.2016

Learning
Environment

Current Moodle
materials easier
to migrate since
MyCourses is a
Moodle-like
solution.

ICT for Learning -team
Learning Services
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What is MyCourses

MyCourses - some
basic principles

• For all courses
• Launch in August
• Replaces Noppa as the starting point
for courses
• Combines features of our current
educational platforms Noppa, Moodle
and Optima
• Answers to the requests for fewer
systems and more interactivity

● Oodi is primary source for official
information, we link to Oodi
● Administration of users in Oodi, but
possible in MyCourses
● Enrolled students can access the
workspaces immediately; (hide or
schedule visibility)
● Materials are open access by default,
but teachers decide.
● Students’ work is not open access
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Training
● Workspace structure and
editing mode
● Informing students: News
forum, general discussion
● Designing workspace:
Sections; editing, adding and
moving sections
● Adding users (teachers) and
roles
● Calendar

● Adding folders and files.
Restriction of visibility
● Adding assignments,
assessing assignments
● Creating groups
● Other questions
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MyCourses Roles
Advanc
ed
teacher

Teache
r

Nonediting
teacher

Student

Aalto
user

Haka
user

Guest

Can edit own workspaces +
additional activities in use

Can edit own
workspaces

Can’t edit the workspace. Can
grade assignments.

Can access own workspaces and do
tasks assigned by the teacher

Teachers’ Checklist
• Browse through FAQ at
wiki.aalto.fi/display/AaltoVLE/FAQ
• Instructions at opit.aalto.fi -wiki
• Attend a demo or a training
• Remember the contact address
mycourses@aalto.fi

Can access “For Aalto” -sections in all
course workspaces

Members of Finnish higher education
network. Can be added as a workspace
member. Is not affected by guest access
limitation.
User who has not logged in, i.e. anyone
in the world
2.6.2015
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Help for MyCourses
Help and guides: opit.aalto.fi
System help:
-signs in
mycourses.aalto.fi
Email: mycourses@aalto.fi
ITS Service Desk helps with Aalto
account problems

MyCourses
Oppimisympäristö
Oppimisen IT -tiimi
Oppimispalvelut
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mycourses.aalto.fi

MyCourses koulutuksen sisältö ja
eteneminen
● Työtila, kirjautuminen, oman
työtilan löytäminen
● Työtilan rakenne +
muokkaustila
● News forum ja tiedottaminen +
General Discussion
● Kalenteri
● Osion muokkaaminen,
lisääminen, siirtäminen
● Käyttäjähallinta, roolit,
osallistujan lisääminen

Mikä ja kenelle on
MyCourses?
Opettajalle
• Materiaalien jakelu opiskelijoille
• Tiedottaminen
• Tehtävien (kirjoitelmat, harjoitustyöt,
kyselyt) vastaanottaminen ja arviointi
Opiskelijalle
• Kurssin toiminta yhdessä paikassa
• Ajankohtainen tiedotus
• Keskustelut
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Lähtökohtana
avoimuus

Opiskelijat työtilaan
Oodista

Perusperiaate:
• Opettajan jakamat materiaalit,
tehtävänannot ja kurssisivun tekstit
näkyvät avoimesti. Arvioinnit,
palautteet, keskustelut eivät näy
ulkopuolisille
• Opiskelijan tekemät tekstit (tehtävät,
keskustelut) eivät näy ulkopuolisille
• Opettaja voi halutessaan rajata
työtilan näkyvyyttä (koko työtila tai
osio/aktiviteetti/aineisto kerrallaan)

• Opiskelijat saavat kurssin työtilan
jäsenyyden sen jälkeen kun ovat
ilmoittautuneet kurssille Oodissa
(ellei opettaja valikoi hyväksyttäviä
kurssilaisia)
• Opettaja voi myös lisätä (tai poistaa)
työtilaan jäseniä hakutoiminnolla
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Esimerkkejä
aktiviteeteistä
Tehtävä / assignment
• Opiskelijat palauttavat tiedoston tai
verkkotekstiä
• Useimmat tiedostotyypit mahdollisia
• Palautteessa vapaa teksti tai
arviointimatriisi
Quiz /tentti/kysely
• Monivalinta, aukkotehtävät, lyhyet
tekstivastaukset
• Automaattinen tarkistus
• Esim ennen luentoa tai luennon
jälkeen oppimisen tueksi

Workshop/työpaja
• Vaiheistettu työskentely, jossa
vertaispalautemahdollisuus
opiskelijoiden kesken
Palaute
• Anonyymi tai tunnistettu kysely esim
luennon jälkeen
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Mikä muuttuu?
● Resurssit: Yleiskatsaus. Kansio
ja tiedosto kansioon
Näkyvyyden rajoittaminen
(permissions)
● Aktiviteetit: Yleiskatsaus.
Tehtävän lisääminen (yksilö-)
Tehtävän arviointi
● Ryhmien luominen
käyttäjähallinnassa

Noppaan verrattuna
• Kaksisuuntaisuus
• Oodipohjaiset tiedot (kalenterissa)
päivittyvät joka vrk
Moodleen verrattuna
• Perusopettaja-rooli ja edistynyt
opettaja (advanced teacher)
• Progress bar (edistymisen seuranta
tehtävien tekemisessä)
• Valmis template-sivupohja, jota voi
muokata
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