Centralny Dom Technologii to przestrzeń stworzona do edukacji technologicznej,
oferująca interdyscyplinarne warsztaty dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych
i cyfrowych debiutantów.
Piątki dla nauczycieli to cykl warsztatów dla nauczycieli i edukatorów obejmujących
różnorodne zagadnienia nowoczesnej edukacji. Wykładowcy – doświadczeni
praktycy – uczą jak korzystać z nowych technologii w codziennej pracy dydaktycznej,
jakimi narzędziami wspierać edukację zdalną, jak angażować uczniów i oceniać ich
pracę, a także jak prowadzić zajęcia w zgodzie z nurtem STEAM.

➢
- piątek, 14 maj 2021 godz. 17:00

W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się z podstawami druku 3D oraz różnymi
technologiami tworzenia wydruków. Zaprezentowane zostaną także modele drukarek
3D oraz przeprowadzone zostanie szkolenie z podstaw projektowania elementów
trójwymiarowych, a także zaprezentujemy, w jaki sposób materiały te można
wykorzystać w edukacji.
Poprowadzi: Unibot, Uniwersytet Otwarty w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

➢
- piątek, 21 maj 2021 godz. 17:00

Warsztaty interaktywne z kreatywnego pisania oparte na twórczości Stanisława
Lema. Spotkanie opiera się na różnych aktywnościach, podczas których
wykorzystamy fragmenty utworów, np.: Solaris, Powrót z gwiazd, Dzienniki
gwiazdowe, Opowieści o pilocie Pirxie. Wspolnie stworzymy własne, fantastycznonaukowe historie. Obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
Poprowadzi: Fundacja Nowoczesna Polska
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- piątek, 28 maja 2021 godz. 17:00

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania
nowoczesnych technologii do ewaluacji własnej pracy. Poruszone zostaną takie
tematy, jak istota i sposoby dokonywania ewaluacji w pracy nauczyciela, a także
aplikacje oraz programy pomagające tworzenie ankiet i innych narzędzie
do zbierania opinii zarówno uczniów, jak i współpracowników.
Poprowadzą: autorki bloga specjalni.pl

- piątek, 4 czerwca 2021 godz. 17:00

Czym są wirtualni asystenci oraz jak można skorzystać z ich pomocy w dziedzinie
edukacji? Pomocnicy tacy jak Siri, Cortana, Alexa lub Asystent Google są gotowi
do pomocy w dzień i w nocy, a także szybką uczą się nas i naszych potrzeb. Czy
takie narzędzia można wykorzystać do czegoś więcej, niż tylko prezentacji
możliwości sztucznej inteligencji? Czy można wierzyć tym narzędziom w przekazaniu
prawdziwych informacji? Na te i inne pytania odpowiemy w trakcie spotkania.
Poprowadzi: Unibot, Uniwersytet Otwarty w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

➢
- piątek, 11 czerwca 2021 godz. 17:00

Jak zmotywować uczniów oraz nauczycieli? Każdemu czasami brakuje motywacji
i odkładamy obowiązki na później. W czasie spotkania dowiesz się, do czego służy
motywacja, jak funkcjonuje ona wśród dzieci i młodzieży i skąd bierze się
prokrastynacja, jak ustalać cele swojej pracy oraz jakie narzędzia technologiczne
pomagają w utrzymaniu pożądanego kierunku?
Poprowadzi: Michał Maciejak

Lekcje z CDT to cykl skierowany do dzieci i młodzieży i doskonała okazja, aby
uzupełnić wiedzę z obszaru m.in. matematyki, języka polskiego, wiedzy
o społeczeństwie czy informatyki. Warsztaty mają formę otwartą, zapraszamy zarówno
osoby indywidualne jak i klasy szkolne. Webinary odbywają się co tydzień w czwartki
o godz. 16:00.
Aktualne informacje dotyczące wydarzeń CDT znajdą Państwo w
na stronie CDT. Nagrane materiały edukacyjne dla nauczycieli oraz dzieci i młodzieży
można znaleźć na naszym
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