
Warszawa, 12 czerwca 2019

Przestrzeń edukacyjna 

na miarę XXI wieku



Idea

CDT, czyli Centralny Dom Technologii, to centrum edukacji na miarę XXI wieku, 

które powstało, by promować nauczanie w duchu STEAM. Takie interdyscyplinarne 

kształcenie kompetencji przyszłości stanowi uzupełnienie wiedzy nabywanej w tradycyjnych 

szkołach.

Zmiana sposobu myślenia o edukacji dzieci poprzez wprowadzane działań tzw. playful

learning, czyli metod z pogranicza nauki i zabawy, jest ogromną wartością.

Polska potrzebuje pierwszego miejsca na edukacyjny eksperyment technologiczny.

wstęp
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Na bazie obserwacji trendów światowych w Polskim Funduszu Rozwoju narodził się pomysł stworzenia pierwszej w Polsce 

przestrzeni na edukacyjny eksperyment technologiczny.

Projekt realizowany jest przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju, która realizuje wartościowe inicjatywy w zakresie 

edukacji, innowacji, kultury i sztuki. 

Partnerem merytorycznym CDT jest konsorcjum, w skład którego wchodzą: polski venture builder Daftcode, zajmujący się 

budowaniem i rozwijaniem biznesów technologicznych, startup edukacyjny Skriware, szkoła programowania Kids Code Fun 

stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, dawniej Mistrzowie Kodowania.

Geneza
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Sytuacja rynkowa

Wśród nich możemy wyróżnić:

● centra naukowo-technologiczne, tj. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

czy Centrum Nauki Experyment w Gdyni;

● przestrzenie warsztatowo-edukacyjne, tj. Fundacja CoderDojo czy DigiKids;

● przestrzenie wystawowe, tj. Samsung Showroom;

● przestrzenie biznesowo-konferencyjne. tj. Google Campus, The Heart Warsaw.

Na przestrzeni ostatniej dekady powstało wiele podmiotów promujących nowe technologie oraz naukę kompetencji przyszłości.

Mimo z pozoru silnej konkurencji, na polskim rynku nie powstało jeszcze miejsce, które łączyłoby

funkcje tych obiektów pod jednym dachem.
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Co nas wyróżnia?

Centralny Dom Technologii znajduje się w tętniącym życiem 

sercu Warszawy, w jednym z najbardziej symbolicznych

budynków stolicy – Centralnym Domu Towarowym (CeDeT). 

Zabytkowy budynek zlokalizowany przy ul. Kruczej 50.

To modernistyczna perła polskiej architektury powojennej.

• Siedziba Grupy PFR 

• Ścisłe centrum miasta

• Oferta usługowa w budynku

Prawie 1000 m kw. W sąsiedztwie przestrzeni na 1 piętrze 

znajduje się sklep z produktami dla dzieci i niemowląt SMYK oraz 

przestrzeń coworkingowa dla przedsiębiorców WeWork.

wstęp



Wizja

Naszą misją jest kreowanie przyszłości polskiej technologii 

poprzez interdyscyplinarną edukację wszystkich pokoleń 

i tworzenie uzupełniającej się wzajemnie społeczności.

Misja

Centralny Dom Technologii to miejsce, w którym otwarty umysł, nauka, technologia 

i biznes przenikają się wzajemnie tworząc swobodne warunki postępu technologicznego.



miejsce

● wizytówka CDT

● centralne miejsce w Polsce 

do prezentacji nowoczesnych 

technologii, a także tło dla 

najważniejszych wydarzeń 

edukacyjnych i biznesowych

● kluczowa działalność CDT

● przestrzeń warsztatowa do rozwijania 

kompetencji przyszłości w nurcie 

STEAM oraz centrum diagnozy 

kompetencji

● 5 tematycznych sal zajęciowych, 

z których każda mieści 25 osób.

Sale można łączyć między sobą

● przestrzeń do budowania społeczności 

CDT, działalności komercyjnej 

oraz pro publico bono

● połączenie nauki, technologii, biznesu 

i działalności misyjnej Fundacji PFR

● mieści 106 os. i daje możliwość dzielenia 

w proporcji 70/30. Po złożeniu mobilnych 

ścian i połączeniu z przestrzenią 

wystawową, powstaje miejsce na 200 os. 

Centrum edukacyjne Przestrzeń wystawowa
Centrum biznesowo-

konferencyjne



Cele

Zbudowanie wizerunku marki CDT jako: 



miejsce
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Centrum edukacyjne

Misja Centralnego Domu Technologii to przede wszystkim edukacja. 

miejsce

Program centrum edukacyjnego będzie realizowany w formule zarówno komercyjnej jak i non-profit, 

z pomocą zaangażowania Fundacji PFR w wyrównywanie szans dzieci i młodzieży.

Po pierwsze, w salach warsztatowych będą odbywać się interdyscyplinarne zajęcia, prowadzone w myśl metodologii 

STEAM. Warsztaty te będą mieć charakter jak najbardziej praktyczny, by pozwalały zobaczyć jaką drogę trzeba przejść 

od nabycia wiedzy do stworzenia rozwiązania. Po drugie, centrum diagnostyczne ma ułatwić dzieciom i młodzieży 

odnalezienie unikalnych umiejętności, które pozwolą im obrać odpowiednią ścieżkę rozwoju. 

Ponadto w centrum będą organizowane zajęcia dla tzw. pokolenia precyfrowego, czyli osób starszych, które dopiero 

adaptują się względem dzisiejszej cyfryzacji. Celem warsztatów będzie przybliżenie osobom starszym w jaki sposób 

mogą odpowiedzialnie korzystać z nowych technologii i jakie funkcje może ona spełniać w ich codziennym życiu.

Cel centrum edukacyjnego CDT to kształcenie kompetencji przyszłości oraz tworzenie nowoczesnych wzorców 

dla edukacji w Polsce w nurcie edukacji STEAM.



miejsce

Sala: Nauki przyrodnicze



miejsce

Sala: Technologia



miejsce

Sala: Robotyka



miejsce

Sala: Sztuka



miejsce

Sala: Matematyka
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Przestrzeń wystawowa
Wizytówka CDT oraz wprowadzenie do świata edukacji technologicznej. 

Cel wystawy technologii CDT to pokazywanie, jak technologia może być użyteczna dla społeczeństwa oraz inspirowanie do 

tworzenia i używania rozwiązań technologicznych.

miejsce

• Odzwierciedlenie innowacyjności miejsca, jakim będzie CDT, jego unikatowości i pionierskiego charakteru

• Inspiracja do pogłębiania wiedzy na temat nowych technologii i śledzenia najnowszych odkryć technologicznych Polaków

• Przestrzeń i tło dla najważniejszych wydarzeń edukacyjnych i biznesowych

• Przestrzeń edukacyjno-promocyjna polskich technologii, innowacyjnych eksperymentów cyfrowych oraz budowania 

wizerunku kreatywnej i przedsiębiorczej Polski wśród dzieci i młodzieży

• Kwartalne, tematyczne wystawy polskich osiągnięć technologicznych

• Podejmowanie gości i wizyt zagranicznych



miejsce

Przestrzeń wystawowa



miejsce

Przestrzeń wystawowa



miejsce

Przestrzeń wystawowa
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Centrum biznesowo-konferencyjne

Centrum biznesowo-konferencyjne CDT to jedna z największych sal konferencyjnych w ścisłym centrum Warszawy. 

Przestrzeń będzie służyć jako miejsce rozwoju społeczności wokół Centralnego Domu Technologii.

Społeczność CDT tworzyć będzie szerokie grono: osób indywidualnych w różnym wieku, przedsiębiorców, 

ekspertów w różnych dziedzinach, mentorów, liderów i wizjonerów, poprzez zaangażowanie w inicjatywy, 

projekty i wydarzenia specjalne. Społeczność CDT służyć będzie wymianie wiedzy, doświadczeń, nauce,

a także działalności pro publico bono Fundacji PFR.

Będzie jednocześnie gruntem dla rozwoju ekosystemu innowacji i polskich startupów dzięki autorskim 

inicjatywom Departamentu Rozwoju Innowacji PFR. W centrum biznesowo-konferencyjnym organizowane będą 

także wydarzenia komercyjne dla korporacji oraz sektora publicznego wokół tematyki nowych technologii i 

innowacji.

miejsce



miejsce

Centrum biznesowo-

konferencyjne
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Czym jest STEAM?

Model umiejętności STEAM – nowe oblicze edukacji

Wśród kompetencji kluczowych pojawiają się kompetencje matematyczne i naukowo techniczne, informatyczne, ale też 

artystyczne. Świadome ich łączenie i rozwijanie odpowiada na wyzwania współczesnego świata. Temu właśnie służy idea 

edukacji, w której wykorzystywany jest model umiejętności STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Arts, 

Mathematics).

Ta stosunkowo nowa na polskim rynku idea edukacji kładzie duży nacisk na rozwijanie interdyscyplinarnych 

umiejętności, wychodzących poza sztywne ramy typowo akademickich kompetencji.

Science Technology the ArtsEngineering Mathematics
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Nasi Goście - segmenty odwiedzających 

miejsce

Miejsce to jest przeznaczone dla rodzimych i zagranicznych gości oraz, co niezwykle ważne, oferuje programy edukacyjne 

STEAM dla przedstawicieli wszystkich pokoleń.

Dzięki połączeniu interdyscyplinarnej edukacji oraz społeczności – pod którą rozumiemy zarówno osoby indywidualne

w różnym wieku jak i decydentów, osoby ze świata edukacji, biznesu czy polityki – mamy szansę stworzyć pokolenia ludzi, 

którzy będą potrafili budować jeszcze bardziej innowacyjne i przełomowe rozwiązania oraz produkty w skali światowej.

Spodziewana liczba osób odwiedzających CDT to ok. 50 tys. rocznie

W tym:

- Uczestnicy zajęć edukacyjnych: ok. 31 tys. rocznie

- Goście wydarzeń społeczności CDT oraz wydarzeń komercyjnych: ok. 19 tys. rocznie



wstępludzie

Nasi goście – segmenty odwiedzających 

grupy 

docelowe

delegacje 

rządowe

uczestnicy

warsztatów

uczestnicy

konferencji 

biznesowych

szeroka grupa

/ cała Polska

***

osoby śledzące 

trendy i nowinki

/ ciekawe świata

dzieci od 7 r.ż.

młodzież

edukatorzy

pokolenie 

precyfrowe

środowisko startupów

osoby indywidualne w różnym wieku 

inkubatory i akceleratory

środowisko venture capital

uczestnicy 

konferencji 

biznesowych

delegacje 

rządowe

miejsce Przestrzeń wystawowa Centrum edukacyjne

agencje eventowe 

/ agencje PR / 

działy marketingu

Centrum biznesowe
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Program lato 2019

W okresie 15 lipca 2019 – 31 sierpnia 2019 planujemy działania, których celem 

jest pokazanie idei i budowanie wizerunku CDT. Nasze działania kierujemy do 

różnych grup odbiorców:

Dzieci i młodzieży

szczególnie w ramach 

otwartych warsztatów dla 

uczestników “Lata w 

mieście”

Dzieci, młodzieży i rodzin Dziennikarzy i decydentów Nauczycieli, edukatorów

w ramach otwartych 

darmowych warsztatów 

jednorazowych

w ramach warsztatów 

pokazowych

w ramach zaproszenia do 

obserwacji warsztatów 

z dziećmi i młodzieżą 

(laboratorium) i 

warsztatów dla nauczycieli
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O czym marzą roboty

● Kreatywne pisanie / Pierwsza pomoc

● Robotyka

● Sztuka / Medycyna

● Programowanie

Rozwijamy wyobraźnię uczestników tworząc kreatywne opisy

snów. Dyskutujemy o tym, czy roboty “myślą i śnią”. 

Tworzymy mapę świata snów. Programujemy roboty

przemierzające mapę wyśnionych miejsc i opowiadające

historie ze snów.

Starsi uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób instrukcje

udzielania pierwszej pomocy można przetłumaczyć na język

algorytmów. Programują robota, który mógłby pomóc

chorym w powrocie do codziennego życia.

PRZYKŁADOWY WARSZTAT
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Pejzaż elektroniczny

● Elektronika

● Nauki przyrodnicze

● Sztuka 

● Programowanie

Wprowadzamy w świat różnorodności biologicznej i

przyrodniczej. Uczestnicy tworzą plastyczny pejzaż

przyrody. Ożywiają go elementami elektroniki wykorzystując

płytki micro:bit. Programują animację proekologicznego

hasła na micro:bitach.

PRZYKŁADOWY WARSZTAT
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Świat 3D

● Chemia

● Sztuka

● Technologia 3D

Pokazujemy, że chemia to nie tylko rozpisywanie wzorów, ale 

również piękno. Zachęcamy uczniów do przyglądania się światu 

przez mikroskop i odkrywania piękna natury. Segmentem 

wprowadzającym w temat jest quiz: kwas pod mikroskopem czy 

sztuka abstrakcyjna? 

Uczniowie przedstawiają wybrane wzory sumaryczne w programie 

do modelowania 3D. Dzięki praktycznemu ćwiczeniu zostaną 

wprowadzeni w podstawy modelowania 3D.

PRZYKŁADOWY WARSZTAT
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Przykładowe tematy warsztatów

Nazwa zajęć

Obszary 

tematyczne

Opis zajęć

Zakodowany świat 

przyrody

Pejzaż 

elektroniczny
O czym śnią roboty Świat 3D

Biologia, Programowanie, 

Ekologia

Fizyka, 

Elektronika, 

Sztuka, Ekologia

Informatyka, 

Programowanie, Sztuka

Projektowanie 3D, Druk 

3D, Inżynieria, Sztuka, 

Chemia

Oparta na procesie 

Design Thinking analiza 

znaczenia pszczół w 

środowisku połączona z 

projektowaniem 

aplikacji której celem 

ma być podnoszenie 

świadomości 

ekologicznej.

Tworzenie 

ilustracji 

przyrody i 

programowanie 

płytek MicroBit 

jako elementu 

wzbogacającego 

ilustracje.

Wprowadzenie do 

podstaw informatyki 

(czym jest 

komputer/robot, czym 

jest programowanie 

komputerowe) i 

rozwijanie 

algorytmicznego 

myślenia. 

Programowanie 

robotów.

Projektowanie modeli 

3D i wprowadzenie do 

druku 3D, przykłady 

zastosowania druku 3D 

w przemyśle i sztuce.
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Przykładowe kursy semestralne

Nazwa zajęć

Obszary 

tematyczne

Opis zajęć

TIK kreatywnie Tech Art
Programowanie 

i Robotyka

Technologia, Cyberbezpieczeństwo, 

Sztuka, Kreatywność 

Programowanie, 

Projektowanie, Sztuka, 

Nauki ścisłe

Programowanie, Ekologia, Sztuka, 

Robotyka, Nauki ścisłe, Technologia

Rozwijanie kompetencji

cyfrowych i kreatywności

opierające się na różnorodnych

aplikacjach i narzędziach. Każde

z pięciu zajęć to wyzwanie dla

uczestników, któremu muszą

sprostać w drużynach

wykorzystując technologię oraz

uruchamiając własną

kreatywność. 

Projektowanie 2D i 3D, 

zastosowanie nowych

technologii w sztuce, 

wykorzystanie

programowania w 

projektowaniu

Programowanie w środowisku 

Scratch, tworzenie gier z 

wykorzystaniem elementów 

edukacji ekologicznej i nauk 

ścisłych, programowanie 

robotów i płytek micro:bit
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Przykładowa agenda (dzień powszedni)

Sala S Sala T Sala E Sala A Sala M

Zajęcia dla grup 

Zajęcia dla 

seniorów

Zajęcia dla grup 

Zajęcia dla grup 

Otwarte 

Laboratorium

Zajęcia dla 

seniorów

Zajęcia dla grup

Zajęcia dla grup

Zajęcia dla grup 

Otwarte 

Laboratorium

Zajęcia dla 

seniorów

Zajęcia dla grup 

Zajęcia dla grup 

Zajęcia dla grup 

Otwarte 

Laboratorium

Zajęcia dla grup 

Zajęcia dla grup 

Zajęcia dla grup 

Zajęcia dla grup 

Warsztaty dla osób 

indywidualnych

Zajęcia dla grup 

Zajęcia dla grup 

Zajęcia dla grup 

Zajęcia dla grup 

Warsztaty dla osób 

indywidualnych

8:30 – 10:00

10:30 – 12:00

12:30 – 14:00

14:30 – 16:00

17:30 – 19:00
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Przykładowa agenda (weekend)

Sala S Sala T Sala E Sala A Sala M

Zajęcia dla 

seniorów

Warsztaty 

wielopokoleniowe

Warsztaty 

wielopokoleniowe

Zajęcia dla grup

Warsztaty 

wielopokoleniowe

Warsztaty 

wielopokoleniowe

Kurs

semestralny

Warsztaty 

wielopokoleniowe

Warsztaty 

wielopokoleniowe

Zajęcia dla grup

Szkolenia dla 

nauczycieli

Szkolenia dla 

nauczycieli

Warsztaty 

sezonowe

Warsztaty 

sezonowe

Warsztaty 

sezonowe

10:30 – 12:00

12:30 – 14:00

14:30 – 16:00
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Harmonogram projektu

Stworzenie marki 

projektu, prace 

architektoniczne oraz 

tworzenie strategii 

merytorycznej 

wrzesień 18 – luty 19lipiec – sierpień 2018 marzec–czerwiec 2019

Prace wykończeniowe 

i wyposażeniowe 

powierzchni

lipiec 2019

strategia

Stworzenie koncepcji projektu 

oraz przetarg związany z wyborem 

operatora

Oficjalne otwarcie
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Pozostałe elementy projektu

strategia

Na sukces Centralnego Domu Technologii składać się będą także:

● Dedykowana strona internetowa zawierająca informacje o CDT, system rezerwacji biletów

i sklep internetowy, w kolejnym etapie: aplikacja

● Scenariusze lekcji realizowanych w CDT— dla nauczycieli, na licencji Open Source

● Różnorodność wydarzeń dla społeczności CDT oraz tworzonych przez tę społeczność

● Współpraca z innymi miejscami edukacyjnymi w Warszawie, w celu stworzenia wspólnej oferty 

edukacyjnej dla szkół spoza Warszawy



kontakt@cdt.pl


