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Komunikat prasowy 

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju wraz z zespołem edukacyjnym Centralnego Domu 
Technologii pomogły już ponad 1,5 tys. seniorom w opanowaniu umiejętności obsługi 
Internetu, aplikacji mobilnych i smartfonu. Prowadzony od ponad roku cykl zajęć dla 
Cyfrowych Debiutantów cieszy się rosnącą popularnością dzięki świetnym prowadzącym i 
małym grupom, a to wszystko całkowicie nieodpłatnie. 

Właśnie trwają zapisy na kolejne zajęcia. Każda osoba po 60-tym r.ż. może zapisać się na 
nieodpłatne zajęcia online pod linkiem: https://cedet.clickmeeting.com/oswajamy-
technologie. 

Co tydzień we środy o godzinie 10:00 w małych grupach, krok po kroku, w przyjaznej 
atmosferze można dowiedzieć się, jak obsługiwać komputer, smartfon i do czego służą 
aplikacje internetowe. Do tego porządna dawka wiedzy związanej z bezpieczeństwem w sieci 
pomoże każdemu Cyfrowemu Debiutantowi w sprawnym załatwianiu spraw przez Internet. 
Wszystkie zajęcia są nagrywane, a następnie udostępniane na kanele YouTube Centralnego 
Domu Technologii, dzięki czemu każdy może indywidualnie w dogodnym dla siebie momencie 
powtórzyć materiał z zajęć. 

Cyfrowi debiutanci to jedna z najbardziej wdzięcznych grup, dla której zdarzyło mi się 
prowadzić zajęcia edukacyjnie. Seniorzy są bardzo pilnymi uczniami i uczennicami, chłoną 
wiedzę, zadają pytania i domagają się wciąż więcej - dla edukatora taka publiczność to skarb. 
Cieszę się, że w Centralnym Domu Technologii możemy przybliżyć im tematykę korzystania ze 
smartfona czy aplikacji mobilnych, szczególnie w tym czasie, kiedy technologia może być 
mostem przerzuconym przez pandemiczną przepaść. Zależy nam na tym, żeby poza twardą 
wiedzą i konkretnymi kompetencjami budować w cyfrowych debiutantach odwagę i 
sprawczość w podejściu do technologii.- mówi Tomasz Piątek, edukator Centralnego Domu 
Technoogii. 

Niezależnie od warsztatów, Centralny Dom Technologii uruchomił też infolinię 
technologiczną.  W każdy wtorek i czwartek w godzinach 13:30-14:30 (z wyjątkiem świąt) 
można dzwonić we wszelkich sprawach związanych z nowymi technologiami i indywidualnie, 
podczas rozmowy z ekspertem, omówić wątpliwości w tym obszarze. Na konsultacje można 
się umówić dzwoniąc na numer telefonu 694 813 219 lub wypełniając formularz 
zgłoszeniowy dostępny online https://forms.gle/TrfUxsGxd8otzdFt8 
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Centralny Dom Technologii (CDT) w Warszawie utworzony przez Fundację Polskiego Funduszu 
Rozwoju jest miejscem, które umożliwia osobom dorosłym zdobywanie umiejętności 
cyfrowych. W swojej ofercie edukacyjnej CDT ma warsztaty online, zajęcia stacjonarne oraz 
indywidualne konsultacje technologiczne.  

 


