Digitaalse muudatuse juhtimise ABC - virtuaalkoolitus
Kas ja kuidas osta digitaliseerimist?
Kestus: 4 akadeemilist tundi
Veebis
Vaata kõiki toimumiskuupäevi
Kõik räägivad, et tänapäeval peab digitaliseeruma. Kui sa pole selles kindel või ei tea, kust alustada
ning mida teha järgmiseks- siis on see koolitus just sulle!
Võib kõlada üllatavalt, aga digitaliseerimine ei tähenda vaid muutuseid tarkvaras. Digitaliseerimise
õnnestumiseks on vaja tagada ettevõtte strateegia, juhtimise, oskuste ja tarkvara koostöö. Kõige
olulisem on, et ettevõttesisesed erinevad osapooled mõistavad enda rolli digitaliseerumise
õnnestumises.
Kas oled mõelnud, et pärast olulist muudatust võiks olla tunne, et juba ootad, et saaksid sama
meeskonnaga uusi mägesid vallutada?
Üks projektijuht või programmijuht võib läbi viia muutuse, mis korraks tundub kui edulugu. See ei ole aga piisav pikas perspektiivis.
Digitaalse muudatuse juhtimise ABC koolitus keskendub sellele, et anda baasteadmised digitaliseerimisest ja sellega seotud muudatuste
juhtimisest. Koolitusel käsitleme levinumaid väljakutseid, mis digitaliseerumisega kaasnevad.
Koolituse eesmärk on aidata mõista digitaliseerimisega kaasnevaid muutusi organisatsioonis.
Koolitus toimub koostöös Gofore Estonia OÜ-ga

Gofore patenteeritud Digitaalse Küpsuse Mudel
Sihtgrupp:
Projektijuhid, keskastme juhid, meeskonnajuhid, valdkonnajuhid
Koolituse tulemusena osaleja:
Mõistab digitaliseerimise erinevaid tahke
Teab olulisemaid digitaliseerimise väljakutseid
Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):
Puuduvad
Koolituse läbiviimise põhimõtted:
Koolituse käigus seotakse osalejate senised praktilised kogemused ja ootused digitaliseerimise parimate praktikatega, kasutades erinevaid
teenusdisaini tööriistu. Koolitus eeldab osalemist tiimitöös ja aruteludes.
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste ülesannete käigus.
Maht: 4 akadeemilist tundi
Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.
Lisa lugemiseks koolitaja poolt kirjutatud artikkel "Mis on digitaliseerimine ja kuidas alustada? Esimene samm võiks olla olukorra analüüs".
Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;

koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

AJAKAVA
1. päev
9:15 - 9:30

9:30 - 11:00

Kogunemine
Digitaliseerimise tähendus
• Osalemise põhjused ja ootused
• Osalejate senise kogemuse/teadmiste kaardistamine
• Põhjused digitaliseerimiseks
Kasutatavad meetodid: knowledge mapping

11:00 - 11:15

Kohvipaus

11:15 - 12:45

Digitaalse küpsuse hindamise mudeli tutvustus
• Digitaliseerimise võimaldajad ja takistajad
• Digitaliseerimise dimensioonide tutvustus
• Tagasiside ja õpitu kinnistamine
Kasutatavad meetodid: Gofore patenteeritud Digitaalse küpsuse hindamise mudel

LISAINFO
Osalemise tingimused
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.
Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.
Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb
tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.
Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 618
1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või
tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%.
Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega
seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel
õppetasu ei tagastata.
IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele
registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel
korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või info@koolitus.ee.

