
 
 

Cykl zajęć "Cyfrowy Kierunkowskaz" 
Projekt "Cyfrowy Kierunkowskaz" realizowany jest w ramach Programu "Młodzi kompetentni 
warszawiacy w swoim mieście 2022-2023" Urzędu m. st. Warszawy. 

Warsztaty kierujemy do zorganizowanych grup uczniów ze szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych znajdujących się w obrębie m. st. Warszawy. 

Oferujemy do wyboru 6 kursów dla dzieci i młodzieży w różnym wieku: 

• Programowalne historie (7 - 9 lat) 

• Wytrenuj swojego robota (7 - 9 lat) 

• Projektowanie miasta przyszłości (9 - 14 lat) 

• Klasa przyszłości (12 - 18 lat) 

• Robotyczny konstruktor (12 - 18 lat)  

• Przyjazne miasto (13 - 18 lat) 

 

Projekt Cyfrowy Kierunkowskaz w pigułce: 
DLA KOGO? Grupy uczniów z warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dzieci 
i młodzież zamieszkała na terenie m. st. Warszawy. 
CO? Kurs obejmujący do 4 godzin lekcyjnych, realizowany jest podczas 2 spotkań 
warsztatowych po 90 minut każde. Do wyboru jest sześć  ścieżek, dostosowanych do grupy 
wiekowej uczestników. 
GDZIE? Zajęcia odbywają się stacjonarnie w naszej siedzibie przy ul. Kruczej 50 w Warszawie. 
Centralny Dom Technologii znajduje się na 1. piętrze budynku CeDeT. W przypadku 
kwarantanny/zdarzeń losowych dopuszczamy możliwość przeprowadzenia niektórych 
warsztatów w formie online lub hybrydowej. 
KIEDY? Rejestrację rozpoczynamy 5 września 2022. Każda zarejestrowana grupa zobowiązuje 
się do uczestnictwa w pełnym kursie (np. 2 kolejne poniedziałki o godz. 9:00 lub 2 kolejne 
piątki o godz. 11:00). Program realizowany jest do 30 czerwca 2023.  
JAK ZAPISAĆ GRUPĘ: Zapisy przyjmujemy za pośrednictwem kalendarza, w którym zgłoszenia 
dokonuje nauczyciel/opiekun grupy. Link do zapisów: https://cdt.pl/Edukacja.html#cykl-
warsztatow 
ILE TO KOSZTUJE? Wszystkie zajęcia w ramach projektu cyfrowy kierunkowskaz są bezpłatne 
dla uczniów warszawskich szkół.  
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Warsztaty jednorazowe dla klas  

Przez cały rok szkolny prowadzimy warsztaty technologiczne dla zorganizowanych grup dzieci i 
młodzieży w wieku od 7 do 18 lat..  

W tym semestrze oferujemy 8 scenariuszy, dostosowanych do wieku oraz zainteresowań grupy 
Oferta warsztatów obejmuje takie tematy jak: programowanie, robotyka, projektowanie 3D 
czy cyfrowa przedsiębiorczość. Zajęcia trwają 90 minut, a udział w nich jest bezpłatny. 

Tematy Warsztatów: 

• Zaprogramuj swoją opowieść (7 – 9 lat) 

• Gra w emocje (7 – 9 lat) 

• Wyprawa robotów (7 – 9 lat) 

• Robopies (7 – 9 lat) 

• Zrób swoją grę (9-18 lat) 

• Remix gry (9-18 lat) 

• Zaprojektuj szkołę marzeń (10-18 lat) 

• Cyfrowa przedsiębiorczość (12-18 lat) 

DLA KOGO: zorganizowane grupy uczniów w wieku od 7 do 18 lat.  
GDZIE? Zajęcia odbywają się zdalnie, hybrydowo, bądź stacjonarnie w naszej siedzibie przy ul. 
Kruczej 50 w Warszawie. Centralny Dom Technologii znajduje się na 1. piętrze budynku CeDeT.  
KIEDY? Rejestrację na zajęcia na najbliższe 2 miesiące rozpoczynamy 7 września o godz. 12:00.  
JAK ZAPISAĆ GRUPĘ: Zapisy przyjmujemy za pośrednictwem kalendarza, w którym zgłoszenia 
dokonuje nauczyciel/opiekun grupy. Link do zapisów: 
– https://outlook.office365.com/owa/calendar/CDTdlaklas@pfr.pl/bookings (o przyjęciu 
decyduje kolejność zgłoszeń). 
ILE TO KOSZTUJE? Wszystkie zajęcia dla szkół publicznych są bezpłatne, szkoły niepubliczne i 
instytucje prywatne mogą wziąć udział odpłatnie po uzgodnieniu z organizatorem. 
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: edukacja@cdt.pl   

 
Więcej na temat oferty edukacyjnej możecie przeczytać na stronie: 

https://cdt.pl/Edukacja.htm 
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