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Koulutuskeikka Tansaniassa

Haluatko syksyllä 2016 koulutuskeikan Tansaniaan?
Joukko pitkyläisiä on tarjonnut osaamistaan vapaaehtoistyönä Tansaniaan.

Tansaniassa on rakennettu sairaalan tietojärjestelmä, joka on jo käytössä muutamassa sairaalassa. Se vaatii
kuitenkin jatkokehitystä ja nyt kaivataan PHP osaajaa kouluttamaan paikallisia osaajia. Koulutuksen on toivottu
sisältävän joitakin seuraavista alueista: mysql, css, jquery, xml, json, ajax, javascript. Järjestelmän toteutus on
rakennettu avoimeen care2x järjestelmään, josta olisi hyvä tietää ainakin perusteet. Muita aiheita voisivat
kouluttajan osaamisen mukaan olla mm. webapplication security, UX techniques, system testing, system analysis
and requirement engineering techniques on issues like UML modelling (use case, event, activity, object relation,
flow etc).
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Artikkelilaji: Uutinen

Koulutusmatkan kestoksi voi valita 1-4 viikkoa ja itselleen sopivan ajan syksyllä 2016. Koulutus voidaan jakaa
myös kahdelle kouluttajalle, joilla on tarvittavaa osaamista. Matka suuntautuu ensisijaisesti Arushaan ja siihen
voi halutessaan liittää omakustanteisen loman (esim. safari Serengetissä tai gorongoron kraateri, Kilimanjarolle
kiipeäminen jne). Koulutus tapahtuu pääosin Arushassa Nelson Mandela African Institute of Science and
Technology Postgraduate yliopistossa. Projekti maksaa matkat ja majoituksen sekä päivärahat koulutuksen
ajalta.

Tarkemmat tiedot ja ehdotukset: Kristina.nokso-koivisto@pitky.fi

 

 

YHTEYSTIEDOT

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

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot
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TWEETS

Pitky_ry

RT @TAKKhankkeet: Kiinnostaako #digiosaaminen
kehittäminen? Käy katsomassa @eulearningpath
hankkeen juuri julkaistu nettisivusto…
https://t.co/7WoSs7uAyf

Pitky_ry

Pitkyn hallitus kokousti ruskan keskellä Sampolassa
miettien syksyn monia askareita, valmistellen
syyskokousta ja p… https://t.co/i1Jx16lDHg

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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