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ZMIENIAMY

Czym się zajmujemy?
Misją Centrum jest dobre wychowanie dzieci i młodzieży 
oraz współpraca z  osobami i  instytucjami, które 
również się tym zajmują. Naszym działaniem wspólnie 
zmieniamy polską edukację.
Wierzymy, że dobre wychowanie oraz edukacja dzieci 
i młodzieży to najlepsze, co możemy zrobić dla naszego 
społeczeństwa. Dobrze wychowani, zaangażowani 
i wykształceni młodzi ludzie to przyszłość nas wszystkich, 
to sprawnie i  aktywnie działające społeczeństwo, 
skuteczna gospodarka i wartościowa kultura. Jak to robimy?

Nasz wysiłek koncentrujemy wokół tworzenia 
ciekawych metod nauczania, będących atrakcyjnym 
uzupełnieniem edukacji szkolnej. Wykorzystując 
nietypowe pomoce i pomysły, aktywizujemy uczniów, 
budujemy motywację wewnętrzną, pomagamy odkrywać 
talenty i rozwijać zainteresowania. Naszym celem jest 
także budowanie z  klas zgranych i  zintegrowanych 
zespołów, dzięki czemu mogą one lepiej realizować cele 
edukacyjne.

www.cdw.edu.pl

Oferta programowa

POLSKĄ EDUKACJĘ!



Programy opracowywane i realizowane w Centrum 
Dobrego Wychowania:

●  odkrywają talenty młodych ludzi, pozwalają sprawdzić w czym 
są dobrzy, co z  kolei pomaga w  wyborze dalszego etapu 
kształcenia i ścieżki zawodowej; 

●  budzą chęć do samorozwoju, identyfikują mocne strony, 
rozwijają logiczne i krytyczne myślenie;

●  pozwalają na zainteresowanie realną aktywnością 
(w przeciwieństwie do rzeczywistości wirtualnej), odbywającą 
się w bezpiecznym środowisku, pod okiem fachowego trenera;

●  wspierają budowanie dobrych relacji w grupie, co wpływa na 
motywację do nauki i rozwoju;

●  pozwalają odnieść sukces nie tylko na polu edukacyjnym, 
ale np. w  roli organizatora, pomysłodawcy przedsięwzięcia, 
konferansjera, aktora, montażysty filmów itp.; 

●  przygotowują do odnalezienia się na rynku pracy, wyposażając 
w  umiejętności m.in. planowania, organizowania pracy, 
współpracy w grupie, autoprezentacji;

●  uwrażliwiają młodych ludzi na życie w społeczeństwie;
●  urozmaicają ofertę programową szkół oraz instytucji 

edukacyjnych i wychowawczych.

Warsztaty i programy edukacyjne realizowane są 
w Ośrodku Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu 
Leśnym, położonym ok. 12 km od granic Lublina.

Otoczenie i atrakcje ośrodka Centrum Dobrego Wychowania 
w Motyczu Leśnym:
●  56 miejsc noclegowych, pokoje z łazienkami;
●   3 sale szkoleniowe, przystosowane do organizacji szkoleń, 

konferencji, rekolekcji oraz zajęć dynamicznych. Ustawienie 
stołów i krzeseł może być zindywidualizowane. Każda 
sala wyposażona jest w sprzęt multimedialny oraz dostęp 
do Wi-Fi;

●  sala rekreacyjna z  grami planszowymi, z bilardem  
i pianinem;

●   wiejska karczma z piecem chlebowym; 
●  pracownie – komputerowa, escape room, pracownia 

regionalna;
● boisko do piłki siatkowej i piłki nożnej;
● Wielki Rower;
● Zagajnik z zagrodą Dobrze Wychowanych Alpak;
● duży parking, również dla autokarów.

Ośrodek CDW znajduje się w otoczeniu pól i lasów. 
Bliskość natury zachęca do spędzania czasu  
na świeżym powietrzu, z dala od miejskiego zgiełku.
Przez cały rok w Ośrodku CDW działa kuchnia, 
oferująca możliwość całodniowego wyżywienia oraz 
dostęp do bufetu kawowego.

Założenia programowe  Warsztaty
Warsztaty realizowane są w zależności od zapotrzebowania i możliwości 
grupy w formie jedno-, dwu- lub trzydniowych  pobytów.

Warsztaty mogą być zorganizowane w połączeniu z tradycyjną wycieczką 
krajoznawczą łącząc w sobie walory wyjazdu turystycznego z wartościowym 
aspektem rozwijania w uczniach motywacji do nauki. Jest to zarazem: 
●  inspirujący program warsztatów, dostosowany do profilu i zainteresowań 

klasy, rozbudzający w uczniach motywację do nauki i odkrywania świata. 
●  możliwość poznania największych turystycznych atrakcji Lubelszczyzny 

takich jak Lublin, Kozłówka, Kazimierz Dolny, Nałęczów i Zamość.

Warsztaty  
integracyjne
Korzyści płynące z udziału w warsztatach integracyjnych:

Dla nauczycieli
●   lepsze poznanie uczniów w sytuacji  

innej niż lekcja
●    poprawa dyscypliny w klasie
●   wzrost współpracy uczniów  

z nauczycielem
-  integracja nauczyciela z uczniami

Dla uczniów
●  klasa staje się zgranym zespołem
●  zmniejsza się liczba konfliktów  

w klasie
●  uczniowie lepiej się uczą
●  uczniowie podejmują nowe wyzwania

Warsztat integracyjny - Zgrana klasa
Uczestnicy: uczniowie 4 i 5 klasy szkoły podstawowej i klasy licealne 
Treść: Uczniowie zostają podzieleni na zespoły i wspólnie przygotowują 
teleturniej klasowy, w czasie którego poznają się wzajemnie. Każda 
drużyna przygotowuje jedną konkurencję, która angażuje pozostałe grupy. 
Poprzez udział w warsztatach uczniowie uczą się współpracy w zespole, 
współdziałania, a także zaangażowania na rzecz swojej klasy.

Warsztat integracyjny - 
Młodziaki rządzą!
Uczestnicy: uczniowie 4 i  5 klasy 
szkoły podstawowej
Treść: Warsztat wspiera nauczycieli 
w  lepszej integracji klasy oraz 
pomaga uczniom odnaleźć się 
w  nowej sytuacji społecznej, którą 
zastają w szkole żegnając się z klasą 
3. Nowa klasa, nowy wychowawca, 
nowe przedmioty – to wyzwania, 
z  którymi muszą zmierzyć się 
uczniowie.

NOWOŚĆ  
W NASZEJ  
OFERCIE!



Warsztaty edukacyjne  
– Ekstremalnie Skuteczna Nauka, 
czyli nauczanie w nietypowej formie
Do każdego warsztatu edukacyjnego, na życzenie nauczyciela, może być dołączony wykład prezentujący 
metody Ekstremalnie Skutecznej Nauki. Wykład prezentuje techniki szybkiej i efektywnej nauki. Oprócz 
metod skutecznej nauki uczniowie odkrywają i budują w sobie motywację: „Żeby chciało się uczyć!”.

Korzyści:
●  Zdobycie wiedzy poprzez praktyczne działania,
●  Wzrost świadomości ucznia, co do swoich predyspozycji, 
●  Wzrost umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce,
●  Rozwój motywacji wewnętrznej do nauki.

A dodatkowo:
●  Kształtowanie wśród młodzieży postaw odpowiedzialności i aktywności społecznej, 
●  Wzrost integracji klasy,
●  Rozwój umiejętności liderskich i pracy w grupie.

Matematyczny Escape Room
Praktyczna lekcja matematyki

Uczestnicy: uczniowie 4 – 8 klasy szkoły podstawowej 
i klas licealnych (warsztat dostosowywany do wieku 
uczniów)
Treść: Warsztat prezentuje zadania matematyczne 
jako ciekawe, wciągające i  interesujące, a  co 
najważniejsze – mocno angażujące młodzież. Jest 
on pewnego rodzaju grą detektywistyczną, mającą 
za zadanie rozwikłanie tajemnicy spadku hrabiny 
Weroniki. Uczniowie podzieleni na mniejsze grupy 
rozwiązują serię zagadek matematycznych na 
pięciu stanowiskach, wśród których jest również 
tytułowy escape room.

Moja przyszłość
Praktyczne poznanie predyspozycji zawodowych

Uczestnicy: uczniowie 7 – 8 klasy szkoły podstawowej i klas 
licealnych
Treść: Uczniowie podzieleni na mniejsze zespoły biorą udział 
w  kilku wyzwaniach: humanistycznym, matematycznym, 
kreatywnym, informatycznym. Zadania te są tak skonstruowane, 
by młodzież mogła doświadczyć aspektów typowych dla określonej 
aktywności zawodowej. Ważnym elementem zajęć jest ukazanie jak 
ważną rolę odgrywa autoprezentacja oraz posiadanie umiejętności 
miękkich, takich jak np. umiejętność współpracy, czy pracy pod 
presją czasu.

Leśna Kwatera Legionistów
Praktyczna lekcja historii

Uczestnicy:  uczniowie 5 – 8 klasy szkoły 
podstawowej i klas licealnych
Treść: Warsztat stwarza możliwość zapoznania się 
z informacjami dotyczącymi Legionów Polskich oraz 
ważnymi wydarzeniami mającymi miejsce podczas 
I wojny światowej. Uczniowie, by poczuć namiastkę 
żołnierskiego życia w  1918 roku, podzieleni są na 
mniejsze zespoły, w których mają za zadanie m.in. 
rozwiązać szyfr w  labiryncie, pracować z  mapą, 
pokonać tor sprawnościowy i pole minowe, a także 
opatrzyć rannego w szpitalu polowym. Druga część 
warsztatu to gra historyczna, sprawdzająca wiedzę 
uczniów oraz informacje zdobyte podczas zajęć 
praktycznych. Podsumowanie warsztatu stanowi 
dyskusja dotycząca patriotyzmu.

Miasto przedsiębiorczości
Praktyczna lekcja przedsiębiorczości

Uczestnicy: uczniowie 7 – 8 klasy szkoły podstawowej 
i klas licealnych
Treść: Podczas warsztatów uczniowie wcielają się w rolę 
przedsiębiorców prowadzących własne, rywalizujące 
ze sobą firmy. Angażująca gra biznesowa wymaga 
od uczestników podejmowania dobrych decyzji 
inwestycyjnych na podstawie analizy dostarczonych 
danych i umiejętności trafnego przewidywania działań 
konkurencji. Ostatnia część warsztatu to rozwijanie tzw. 
przedsiębiorczości społecznej, która wymaga wykazania 
się umiejętnością współpracy oraz kreatywnością, aby 
w krótkim czasie przygotować jak najlepszą wizytówkę, 
reklamę swojej firmy.

Wybory w Mieście M
Praktyczna lekcja demokracji

Uczestnicy: uczniowie 7 – 8 klasy szkoły podstawowej i klas 
licealnych
Treść: Warsztat jest symulacją wyborów samorządowych. 
Uczestnicy wchodzą w  rolę mieszkańców Miasta 
M, a  jednocześnie polityków określonych partii lub 
socjologów i  dziennikarzy, badających nastroje 
przedwyborcze. Zadaniem uczniów w  grupach  

– partiach jest przygotowanie programu wyborczego, 
będącego odpowiedzią na problemy miasta, a  następnie 
przeprowadzenie kampanii wyborczej. Finałem warsztatu są 
tytułowe wybory do rady miasta oraz wybory prezydenckie.



ww

Uczestnicy
Program skierowany jest do organizacji, w których 
prowadzone są działania z różnymi grupami m.in.: 
zespoły muzyczne, harcerstwo, drużyny sportowe, 
grupy religijne, świetlice środowiskowe, domy dziecka. 

Metoda – Giełda Inicjatyw
Kolejną metodą pracy jest Giełda Inicjatyw. Jest 
to forma licytacji, w trakcie której przydzielane są 
dodatkowe inicjatywy do zrealizowania przez poszczególne firmy. Inicjatywy dotyczą działań rekreacyjnych, np. 
turniej piłki siatkowej, wieczór filmowy, dyskoteka. Giełda  służy zorganizowaniu czasu wolnego, jest ona metodą 
dodatkową, może być uzupełnieniem programu, ale nie musi. Minimalna liczba uczestników to 15 osób.

Realizujemy szkolenia z zakresu m.in.:
● Jak zbudować dobry program wychowawczy dla klasy?
● Metody rozbudzania motywacji wewnętrznej uczniów.
● Nauczyciel – lider, jak kształtować swoje umiejętności liderskie?
● Jak stworzyć z klasy zgraną grupę?
● Jak mówić, żeby grupa nas słuchała?
● Efektywne metody nauczania.

Blog o pracy z grupą, edukacji 
i wychowaniu
● Wciągające artykuły o wychowaniu
● Innowacyjne metody edukacyjne
● Treści o pracy z klasą
● Gotowe materiały do pobrania
● Zbiór gier, zabaw i animacji
● Fachowe opinie

www.cdw.edu.pl/strefa-wiedzy

ZAPRASZAMY!

Przed wyjazdem
Program Szkoły (zakres merytoryczny) uzgadniany 
jest z  opiekunem grupy, aby dostosować go 
do programu wychowawczego danej grupy, jej 
specyfiki i oczekiwań.

Program jest również propozycją na projekt 
międzynarodowej wymiany młodzieży.

Metoda - firma 
Na początku programu grupa uczestnicząca w Szkole 
dzielona jest na firmy. Uczestnicy przydzielani są do 
firm na podstawie dobrowolnego wyboru związanego 
z preferencjami. Każda firma wybiera spośród siebie 
prezesa i  wiceprezesa, a  koordynatorzy pomagają 
zaplanować pracę i podzielić zadania.
Uczestnicy w  trakcie trwania całego programu 
przygotowują tzw. Wielki Finał o określonej tematyce 
np. dni społeczne, polskie wesele, tradycje świąteczne 
itp., który polega na zaprezentowaniu osiągnięć firm 
społecznych działających w obszarach m.in:
● Animacje 
● Telewizja
● Kulinaria
● Teatr
● i inne

Nagroda dla Dobrego Wychowania 
Nagroda została ustanowiona w celu promocji 
postaw i  działań przyczyniających się do 
upowszechniania i realizowania misji Dobrego 
Wychowania. 
Cele nagrody:
●  Uhonorowanie osób i instytucji, które w praktyce 

realizują Dobre Wychowanie;
●  Uhonorowanie podmiotów, które wspierają 

to działanie;
●  Budowanie i wzmacnianie środowiska osób 

i  instytucji realizujących misję Dobrego 
Wychowania dzieci i młodzieży

Pasjonaci Dobrego Wychowania 
Pasjonaci to facebookowa grupa zorientowana 
wokół tematyki wychowania i edukacji, można 
na niej znaleźć:
●  Nowinki edukacyjne
●  Inspirujące pomysły
●  Ciekawe linki 
●  Baza pomysłów
●  Porady wychowawcze
●  Wymiana doświadczeń

@cdwmotycz

Założenia programu:
Program Szkoły ma za zadanie zintegrować 
grupę oraz zwiększyć motywację wewnętrzną 
do stałych działań realizowanych przez grupę.  
To przede wszystkim:
1.  Zaktywizowanie każdego uczestnika poprzez 

działanie w młodzieżowych firmach społecznych,
2.  Nauka współdziałania w grupie za pomocą 

przyjęcia ról w firmie społecznej,
3.  Nauka nowych umiejętności (aktorskich, 

medialnych, kulinarnych, animacyjnych 
i innych),

4. Dostarczenie uczestnikom dobrej zabawy.

Szkolenia i inspiracje 
dla nauczycieli

Dołącz do nas na Facebooku!

Szkoła współpracy  
i kreatywności społecznej



Centrum Dobrego Wychowania Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo

Motycz Leśny 51, 21-030 Motycz

Centrum znajduje się w odległości 12 
km od Lublina. Można do nas dojechać 
autobusem miejskim (nr 85).

Kontakt:
Biuro CDW
512 305 508
rezerwacje@cdw.edu.pl 

Sklep internetowy Centrum Dobrego Wychowania

Certyfikowane kursy on-line

Gry, gadżety i materiały do pracy z grupami, materiały edukacyjne i wychowawcze.

www.sklep.cdw.edu.pl

www.kursy.cdw.edu.pl

Prowadzimy profesjonalne kursy on-line dla nauczycieli i wychowawców. 

10%  
kupon rabatowy:
nckp-drkp10

Kupon należy wpisać  
w momencie  

zatwierdzania  
zamówienia. 

15%  
kupon rabatowy:

cdw-drkp15
Kupon należy wpisać  

w momencie  
zatwierdzania  
zamówienia. 

Skuteczny Nauczyciel  
i Wychowawca

Efektywne Metody 
Nauczania

Gry i rywalizacja  
w edukacji


