
 

 

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. 
Projektowanie w technologii to badanie, projektowanie, opracowywanie, stosowanie, 
wdrażanie, wspieranie i zarządzanie technologiami komputerowymi i 
niekomputerowymi. 

 

KOMPETENCJE: 

▪ Rozumienie znaczenia programowania i projektowania w technologii. 
▪ Używanie różnych programów do projektowania w technologii. 

 

CELE: 

▪ Świadomość, że różne języki programowania są odpowiednie dla różnych technologii. 
▪ Świadomość, że technologie mogą być tworzone, aby ułatwić życie. 
▪ Wiedza, w jaki sposób używać różnych programów do projektowania w technologii. 

 

REZULTATY: 

▪ Mierzenie się z nowymi wyzwaniami w pracy. 
▪ Bycie bardziej przydatnym pracownikiem i rozwijanie się w pracy. 
▪ Rozwijanie umiejętności. 
▪ Wiedza, jak tworzyć nowe technologie. 
▪ Wiedza, jak mierzyć się z wymagającymi zadaniami. 

 
 
 



INFORMACJE O EKSPERTACH: 

▪ Imię i nazwisko: Lino Ferreira
▪ Krótka biografia: Lino studiował mechatronikę w ESPE. Po ukończeniu studiów udał

się do CENFIM, aby odbyć kolejne szkolenie z tej samej dziedziny, mechatroniki, w
celu głębszego rozwoju. Kompetencje zawodowe Lino to: technik mechatronik, technik
CNC, specjalista mechatroniki i nauczyciel mechatroniki. Wygrał Krajowe Zawody
Robotów w 2014 roku i miał okazję pojechać na Światowe Zawody Robotów w
Brazylii. W 2015 roku dobry występ pozwolił mu ponownie pojechać na Światowe
Zawody Robotów w Chinach. W 2019 roku Lino uczestniczył w projekcie
Robo@Factory.

▪ Stanowisko: Programista elektroniki w firmie Systems4You.

JAK DALEJ PRACOWAĆ NAD UMIEJĘTNOŚCIĄ: 

Wideografia: 
• Fusion 360 Tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=A5bc9c3S12g
• KiCAD Tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=-tN14xlWWmA

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.

https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1
https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1
https://www.youtube.com/watch?v=A5bc9c3S12g
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