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Johdanto

!
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!
!

Edessäsi on Microsoft Project -koulutuksen e-kirja. Tämä e-kirja on
laadittu siksi, ettei Sinun kurssilla opiskellessasi tarvitse tehdä jatkuvasti muistiinpanoja. Voit kerrata Microsoft Project -ohjelman käyttöön
liittyviä asioita myöhemmin lukemalla tietokoneesi äärellä tätä e-kirjaa.
E-kirja on suunniteltu 16 - 32 oppitunnin koulutukseen opetuksen tueksi, mutta tukee lyhyempiäkin kursseja.
Punaisella huutomerkillä (kuva vasemmalla) on tähän e-kirjaan merkitty kaikki todella tärkeät asiat jotka sinun tulee omaksua. Sinisellä on
korostettu joitain huomautuksia, toimivia linkkejä ja hyperlinkkejä.
Ennen Microsoft Project -ohjelman opiskelua sinun on syytä perehtyä
Windows-perusteisiin. Tärkeää on myös että hallitset projektinhallinnan perusteet ja käsitteet.
Oppimisesi kannalta mielestäsi tärkeiden havaintojen ja omien oivallustesi muistiin kirjaaminen on tärkeää. Kun opiskelet Projectin käyttöä, etsi tekstistä keskeisiä asioita ja merkitse ne muistiin. Tämä sähköinen e-kirja on tehty "kulumaan käytössä".
Aseta aina tavoite oppimisellesi. Opiskellessasi Project-ohjelmaa pyri
siihen että opit niin projektinhallinnan kuin Project-ohjelman perusteet. Pyri saamaan kokonaiskuva ohjelman toiminnasta. Edistyneisiin
toimintoihin ei kannata keskittyä, jos perusteissa on aukkoja, sillä silloin hallintasi on vaarassa jäädä pirstaleiseksi. Tutustu huolella muuhunkin jaettuun materiaaliin ja aihetta käsitteleviin Internet-sivuihin.
Project-koulutuksen jälkeen työt vasta alkavat. Oppimisesi riippuu
koulutuksen lisäksi sinusta itsestäsi. Istu ja tutki Project-ohjelmaa,
työskentele sen avulla niin osaamisesi lisääntyy päivä päivältä. Kurssilla olet päässyt hyvään alkuun ja tämän e-kirjan avulla löydät yhä uusia
ja erilaisia työtapoja, joista vähitellen luot oman työskentelykäytäntösi.
Microsoft Office Project on erilaisia mahdollisuuksia täynnä, tulet
varmasti viihtymään sen parissa.
Miellyttäviä ja aurinkoisia opiskeluhetkiä toivottaa
Kari J Keinonen
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