
 
Centralny Dom Technologii to przestrzeń edukacji technologicznej, oferująca 

interdyscyplinarne zajęcia dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i cyfrowych 

debiutantów.  

Zajęcia w CDT realizowane są w duchu STEAM. To innowacyjny model nauczania 

rozwijający kompetencje przyszłości takie jak umiejętności krytycznego 

i projektowego myślenia, dociekania i analizowania, współpracy i kreatywności. 

Budowanie tych kompetencji w ramach modelu STEAM odbywa się przez zdobywanie 

praktycznych umiejętności z zakresu nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. 

Autorskie programy zajęć przygotowane są w oparciu o szereg konsultacji, 

doświadczenie i wiedzę merytoryczną zespołu programowego. 

Zapisy dla klas odbywają się pod linkiem:  

• (od 9 do 12 lat) 

zajęcia dla dzieci i młodzieży, odbywające się w wirtualnej krainie robotów – miejscu, 

gdzie uczestnicy mogą nauczyć się podstaw programowania i robotyki oraz wybrać 

się na samodzielną przejażdżkę robotem Dash. W czasie warsztatów nauczymy się 

podstawowych komend wykorzystywanych w sterowaniu robotami oraz zastanowimy 

nad możliwością wyposażenia naszego wirtualnego Dasha w sztuczną inteligencję. 

  

• (od 7 do 19 lat) 

zajęcia łączące naukę podstaw programowania z rozwijaniem umiejętności 

interpersonalnych. Uczestnicy zajęć nauczą się na nich posługiwania popularną 

aplikacją ScratchJr, zaprogramują animację przedstawiającą wybraną historię wraz z 

działaniami bohaterów oraz nauczą się rozwiązywać przytrafiające się im problemy. 

 

• (od 15 do 19 lat)  

zajęcia dla młodzieży, która zainteresowana jest poznaniem podstaw 

programowania tekstowego w atrakcyjnej i interaktywnej formie. Poprzez 

wykorzystanie mechanizmów grywalizacji oraz ogólnodostępnej gry Colobot, 

uczestnicy poznają podstawowe elementy i komendy języków programowania. 

W czasie warsztatów zaprogramujemy wirtualnego robota oraz zastanowimy się nad 

tym, jak algorytmy mogą ratować nam życie. 

 

• (od 9 lat do 19 lat) 

zajęcia w przystępny i angażujący sposób zapoznają z podstawami modelowania 3D. 

Uczestnicy wcielą się na nich w rolę projektantów szkoły przyszłości oraz zmierzą 

z wyzwaniem zaprojektowania budynku szkoły dostępnej i przyjaznej dla wszystkich. 

W ramach pracy nad zadaniem poznają podstawy projektowania 3D oraz dowiedzą 

się o możliwościach wykorzystania stworzonych przez siebie modeli. 

  

• (od 16 do 19 lat)  

Link do rejestracji: 

Uczestnicy pracując w grupach staną się przedsiębiorcami, którzy będą musieli 

przygotować strategię sprzedaży na podstawie konkretnych danych, a następnie 

dobrać odpowiednie narzędzia do realizacji tej strategii i ją wdrożyć. Analizując dane 

będą musieli na ich podstawie podejmować konkretne biznesowe decyzje. 

CDT – edukacja i technologie pod jednym dachem.  

Zespół CDT 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfev7kYcV5Z21njhDrWx3Ot7dc1FIxVVjKhVkcDqQNawx8Fbg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHSBJkb9ouhhVVbNO2FugtKKTPxKgRb-xBmm8rAdv-UJreBg/viewform

