
CENTRUM DOBREGO WYCHOWANIA 

Czy zdobywanie wiedzy 

musi być nudne? 

Ekstremalnie Skuteczna Nauka to rozbudowany i kompleksowy warsztat przekazujący 

uczniom wiedzę i umiejętności skutecznej nauki oraz kształtujący postawę bardzo 

dużego zaangażowania w naukę. W czasie warsztatu uczniowie nie tylko poznają  

i praktycznie stosują techniki skutecznej nauki, ale przede wszystkim biorą udział  

w ekstremalnie wciągającej przygodzie, w czasie której muszą zdobytą wiedzę 

stosować, np. w trakcie ucieczki z pokoju zagadek, przechodzeniu przez leśny labirynt, 

programowaniu funkcjonalnych robotów, czy grze biznesowej. 

A może zrobić to przeżywając 
wciągającą przygodę? 

warsztat dla klas o tym jak uczyć się skutecznie 



KOSZT WARSZTATU: 

– poznanie metod szybkiej i skutecznej nauki 

– poznanie metod odkrywania i budowania motywacji 

– poznanie metod dobrej organizacji czasu i miejsca nauki 

– dlaczego warto uczyć się matematyki – 5-stanowiskowa gra 

Matematyczny Escape Room 

– dlaczego warto uczyć się historii – 4-stanowiskowa gra Leśna Kwatera 

– jak mądrze korzystać z komputera, telefonu i Internetu – 5 stanowiskowa 

gra Internetowy Escape Room 

– jak prezentować zdobytą wiedzę – moduł Klasowe Wiadomości Naukowe 

– w międzyczasie gry i zabawy energetyzujące i budujące zespół z użyciem 

gadżetów Miasteczka Integracji 

 

a w wersji 3-dniowej dodatkowo: 

- dlaczego nauka jest ważna w rozwoju biznesu - 

gra kooperacyjna Miasto Przedsiębiorczości 

– nietypowy sprawdzian wiedzy – Klasowy Teleturniej 

CO ZAWIERA WARSZTAT: 

Warsztat skierowany jest dla uczniów w wieku 

6 klasy szkoły podstawowej i starszych, aż po 

maturzystów (a nawet studentów). 



WOLNE TERMINY I REZERWACJA BONUSOWY KURS DLA NAUCZYCIELA 

Zapraszamy do sprawdzenia  

wolnych terminów i rezerwacji: 

Elwira Wojciechowska 

512 305 508 biuro@cdw.edu.pl 

Nauczycielom biorącym udział w wycieczkach 

dwudniowych i dłuższych bezpłatnie przekazujemy 

dostęp do wybranego profesjonalnego, 

certyfikowanego kursu online zakończonego 

wydaniem zaświadczenia na wzorze MEN (Dz. U. z 

dnia 16 maja 2014 r. poz. 622). Zobacz nasze kursy: 

kursy.cdw.edu.pl 

PROGRAM WARSZTATU: 



Centrum Dobrego Wychowania  

Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo 

Centrum znajduje się w odległości 16 km od centrum 

Lublina. Można do nas dojechać pociągiem (przystanek 

Motycz Leśny, trasa Lublin - Warszawa) oraz autobusem 

Centrum posiada zaplecze gastronomiczne  

i noclegowe dla 50 osób. 

KONTAKT: 

Elwira Wojciechowska 

512 305 508 

SKLEP INTERNETOWY CENTRUM DOBREGO WYCHOWANIA 

CERTYFIKOWANE KURSY ON-LINE 

- gry, gadżety i materiały do pracy z grupami 15% kupon rabatowy: 

 

cdw-drkp15 
 

Kupon należy wpisać w momencie 

zatwierdzania zmówienia. 

Profesjonalne kursy online realizowane we współpracy 

z Niepublicznym Centrum Kształcenia Praktycznego 

zakończone zaświadczeniem na wzorze MEN (Dz. U. z dnia 16 

Nauczycielom biorącym udział w warsztatach dwudniowych zapewniamy bezpłatny dostęp do wybranego kursu.  

10% kupon rabatowy  

na udział w kursach: 
 

nckp-drkp10 
 

Kupon należy wpisać w momencie 
Jak mówić, żeby 

grupa nas słuchała 

Efektywne Metody 

Nauczania 
Gry i grywalizacja  


