
UZUPEŁNIAJĄCY PRZEWODNIK PO SZKOLENIU 

NAZWA ORGANIZACJI:  

APSU 

NAZWA UMIEJĘTNOŚCI: 

PROGRAMOWANIE I PROJEKTOWANIE W TECHNOLOGII 

Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego, programowanie i projektowanie w 
technologii są umiejętnościami potrzebnymi w XXI wieku. Reprezentują one zdolność 
do tworzenia programów od początku do końca i do rozwijania technologii  od zera. 
Tworzenie oprogramowania to zdolność do używania różnych języków programowania 
w celu stworzenia programu ułatwiającego codzienne życie. 

KOMPETENCJE: 

▪ Świadomość istnienia wielu różnych języków programowania.
▪ Używanie różnych programów do programowania.
▪ Rozumienie, że różne języki programowania mogą być dobrane ze względu na to, co

chce się stworzyć.

CELE: 

▪ Znajomość języka programowania odpowiedniego do danej pracy.
▪ Świadomość, że program może być stworzony, aby ułatwić mierzenie się z problemami.
▪ Rozumienie różnić między różnymi typami programowania.

REZULTATY: 

▪ Mierzenie się z nowymi problemami w pracy.
▪ Stanie się bardziej potrzebnym pracownikiem i rozwijanie się w pracy.
▪ Rozwinięcie umiejętności.
▪ Wiedza, w jaki sposób mierzyć się z wymagającymi zadaniami.



INFORMACJE O EKSPERTACH: 

▪ Imię i nazwisko: André Reis
▪ Krótka biografia: André Reis ma tytuł magistra inżyniera elektryki, elektroniki i

inżynierii komunikacji (Uniwersytecie w Aveiro). Opublikował artykuły naukowe na
temat rozpoznawania wzorców (metoda wykrywania aktywności epileptycznej w
sygnałach elektroencefalogramu). Obecnie André pracuje w ESPE i EPROFCOR jako
koordynator i nauczyciel na kierunku elektronika i komunikacja oraz bierze udział w
europejskim projekcie robotyki i druku 3D. Brał również udział w rozwoju technologii
IOT oraz niedrogiej automatyki domowej i tworzeniu aplikacji na Androida.

▪ Stanowisko: Nauczyciel mechatroniki w ESPE.

JAK DALEJ PRACOWAĆ NAD UMIEJĘTNOŚCIĄ: 

Wideografia 

- Python Tutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=_uQrJ0TkZlc 

- C++ Tutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=vLnPwxZdW4Y 

- Java Tutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=eIrMbAQSU34 

- MIT Block Programming 

https://scratch.mit.edu/studios/4794240/ 

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja 
odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu 
Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
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