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Lp. Data i miejsce spotkania Omawiane tematy na spotkaniach 

1 14.10.2015; Wysokie Mazowieckie; Polska Pierwsze spotkanie zaczęło się od zapoznania 
wszystkich Partnerów biorących udział w 
projekcie: Edutronix-interaktywny moduł do 
nauczania mechatroniki. 
Na spotkaniu zostały omówione sprawy 
organizacyjne dotyczące roli Partnerów, celów 
projektu, logo projektu czy strony projektu. 
Zostały także przedyskutowane wstępnie 
sprawy administracyjne projektu. 

2 13.11.2015; Ibi; Hiszpania Drugie spotkanie zaczęło się od załatwienia 
spraw formalnych projektu. Następnie wszyscy 
Partnerzy wybrali logo projektu. Zostały 
ustalone kwestie związane ze stroną 
internetową oraz platformą edukacyjną, które 
będą wykorzystane w projekcie. 

3 25.11.2015; Reggio Emilia; Włochy Na trzecim spotkaniu Partnerzy przedstawili 
informacje, oraz pomysły odnośnie robota i 
układów sterowania, a także platformy 
edukacyjnej. Zaprezentowano sposoby 
wykorzystania modelu w przedsiębiorstwach, 
oraz metodologii nauczania w Edutronixie. 
Przedyskutowano przyszłe działania mające na 
celu rozpowszechnianie projektu. 

4 15.12.2015; Warszawa; Polska Podczas czwartego spotkania Partner z 
Hiszpanii przedstawił informacje o stronie 
internetowej i zawartości platformy 
edukacyjnej. Ze strony CKZ lidera projektu 
została przedstawiona informacja na temat 
modułów nauczania na platformę edukacyjną. 
Perfect Project przedstawił koncepcję raportu 
dla 3 rezultatu. Zaprezentowano także projekt 
ulotki dotyczącej projektu. Ustalono ścieżki za 
pomocą których będzie rozpowszechniany 
projekt. 

5 09.03.2016; Suwałki; Polska W czasie piątego spotkania Partnerzy odwiedzili 
suwalską fabrykę Malow, oraz szkołę 
zawodową. Odbyło się spotkanie w Suwalskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej podczas 
którego dyskutowano na temat relacji szkoła, a 
rynek pracy. Następnie Partnerzy już w swoim 
gronie omówili sprawy finansowe, 
podsumowali rezultat 1 i dyskutowali o 
rezultacie 2 i 3. 

6 27.04.2016; Reggio Emilia; Włochy Tematyką szóstego spotkani było 
podsumowanie zrealizowanego już rezultatu 
pierwszego dotyczącego zaprojektowania 
modelu do nauczania mechatroniki. Ustalono, 
że wyjściowym modelem realizowanego 
projektu będzie profil kompetencji 
użytkowników, który będzie osiągany za 



pomocą narzędzi czyli platformy edukacyjnej i 
BOX-u z elementami technicznymi i 
oprogramowaniem. Szczególną uwagę 
poświęcono opracowaniu założeo 
wykorzystania modelu profilu kompetencji pod 
kątem dydaktycznym wspomagającym proces 
nauczania mechatroniki. Kolejnym etapem 
pracy zespołu było zaplanowanie projektu 
użyteczności modelu w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych i usługowych. 

7 18.05.2016; Ibi; Hiszpania Na siódmym spotkaniu został przedstawiony 
koocowy raport z pierwszego rezultatu i 
poddany konsultacjom wszystkich uczestników 
projektu. W ramach drugiego rezultatu zostały 
ustalone kwestie materiałów jakie mają byd 
przekazane dla włoskiego partnera, aby mógł 
podsumowad efekt drugiego rezultatu i 
przedstawid koocowy raport. Przedstawiciel 
Perfect Project przedstawił kwestionariusz dla 
pracodawców, który pozwoli na pozyskanie 
informacji zwrotnej na temat pożądanych 
kwalifikacji na rynku pracy dla przyszłych 
pracowników. Wszyscy zostali oprowadzeni po 
firmie Aiju (partnera z Hiszpanii). 

8 09.06.2016; Warszawa; Polska Początek ósmego spotkania poświęcony był 
sprawom administracyjnym. Następnie 
przedstawiono informację na temat rezultatów: 
1, 2 i 3. 

9 14.10.2016; Wysokie Mazowieckie; Polska Na dziewiątym spotkaniu zostały 
przedstawione raporty dotyczące 2 i 3 rezultatu 
projektu. Dyskutowano także na temat 4, 5 i 6 
rezultatu. 

10 25.01.2017; Warszaw; Polska Podczas dziesiątego spotkania Partnerzy 
wybrali się do Zespołu szkół im. Stanisława 
Wysockiego w Warszawie i zaprezentowali 
krótką informację o projekcie. Następnie we 
własnym gronie dyskutowano na temat trzech 
ostatnich rezultatów. Zaprezentowano 
informacje na temat spotkania 
rozpowszechniającego które odbyło się w CKZ 
w Wysokiem Mazowieckiem. Konsultowano 
tematykę szkolenia dla nauczycieli we 
Włoszech. 

11 30.03.2017; Reggio Emilia; Włochy Jedenaste spotkanie rozpoczęło się od 
przedyskutowania spraw organizacyjnych. 
Potem wszyscy Partnerzy rozmawiali na temat 
rezultatu 4, 5 i 6. Podsumowano szkolenie 
nauczycieli CKZ we Włoszech. 

http://www.swysocki.edu.pl/
http://www.swysocki.edu.pl/


12 26.05.2017; Ibi; Hiszpania Na dwunastym spotkaniu dyskutowano sprawy 
związane z raportami finansowymi. Partnerzy 
ustalili jak mają wyglądad raporty dotyczące 
trzech ostatnich rezultatów. Następnie 
rozmawiano i ustalono organizację konferencji 
podsumowującej projekt oraz ostatniego 
spotkania roboczego. 

13 21.09.2017; Białystok; Polska Trzynaste spotkanie projektowe Partnerów 
było ostatnim na którym podsumowano cały 
projekt, a także ustalono koocowe uwagi, 
wnioski i zadania. 

 


