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In English

9.3.2016 Projektiosaaminen

Date: 
Keskiviikko, 9 maaliskuu, 2016 - 15:30
 

Projektiosaamista pohdittiin maaliskuun tilaisuudessa suurella joukolla. Kiitokset vielä kerran Tarjalle loistavasti
esityksestä sekä osallistujille aktiivisuudesta!

Osallistujat jaettiin Tarjan pohjustuksen jälkeen kuuteen (noin 5-7 hengen) ryhmään ja pohdittiin ylläolevassa
kuvassa olevia kysymyksiä. Paljon olisi juttua riittänyt!

Tarjan esitysmateriaali sekä ryhmätöiden tuotoksista kuvia löytyy PM Clubin sivuilta. 
PM Club Tampereen Facebook-ryhmästä löytyy lisää kuvia.
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Ajankohta

Ke 9.3.2016 kello 15:30 - 18:00 

Teema
Projektiosaamista edellytetään lähes kaikkialla – työssä ja jopa vapaa-aikana. Minkälainen monitaituri
onkaan projektipäällikkö, projektitiimin jäsen tai ohjausryhmäläinen tänään, entä huomenna? 

Koko projektiorganisaatio tarvitsee osaamista ja taitoja. Mitä osaamista sitten tarvitaan - riittääkö pelkkä
projektitekninen osaaminen vai tarvitaanko muitakin osaamisia ja taitoja? Entä henkilökohtaiset ominaisuudet?

Miten osaaminen hankitaan ja kuka huolehtii projektissa toimivien osaamisen kehittämisestä? 

Pienryhmissä kerätään kokemuksia erilaisista koulutuksista, sertifioinneista yms. joilla lisätään osaamista sekä
pohditaan tuovatko virtuaalitiimit haasteita osaamiseen, millaista ja miten ratkaistaan. Lisäksi keskustellaan mitä ja
miten kouluttaa ohjausryhmää sekä mitä osaamista ohjausryhmällä tulisi olla.

 

Tilaisuuden agenda

 Aika  Kesto
(min)

 Aihe  Esittäjä

15:30 10 Tilaisuuden avaus Päivi Kähönen, Pasaati Oy 
Ilpo Pitkänen, TAKK, Pitky

15:40 50 Projektiosaaminen Tarja Isosaari, Wakaru

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

http://www.pasaati.com/home
http://takk.fi/
http://pitky.fi/fi/etusivu
https://www.linkedin.com/in/tarja-isosaari-1739129?authType=NAME_SEARCH&authToken=AU5Q&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A29137767%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1454568980712%2Ctas%3Atarja%20isosaari
http://wakaru.fi/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


16:30 10 Tauko  

16:40 65 min Ryhmätyöt ja ryhmätöiden purku  

17:45  Tilaisuuden päättäminen Päivi Kähönen 
 

 

Paikka

Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) tilat Tampereen Valtatie 15:ssa. Käytössämme on luokkatila 460. 

 
Lokaatio: 
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Registration starts: 
Tiistai, 26 tammikuu, 2016 - 19:30
Tapahtumalaji: 
PM Club Tampere
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YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot

© Copyright 2009 - 2019 
Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

TWEETS

Pitky_ry

Peli-ihmisille tiedoksi peliseminaari Tampereella
18.-19.10. Suomen pelimuseon ja Suomen akatemian
pelikulttuurien… https://t.co/QCDvLnRcfn

Pitky_ry

RT @TIVIAry: Teknologia 19 -messut 5.–7.11.2019
sisältävät nyt myös ICT-osuuden, jonka tuottaa TIVIA.
Messujen teemana on "Ihmin…
https://t.co/yPEKI3I3io

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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