
Zestaw narzędzi dydaktycznych

dla nauczycieli



Szanowni  Państwo, 
Przekazujemy w Państwa ręce darmowe materiały wypracowanych rezultatów, pomocnych w zmianie tradycyjnych 

metod nauczania, podnoszeniu swoich kwalifikacji i zdobywaniu nowej wiedzy (szkolenia, podręczniki, kursy 

e-learningowe dla nauczycieli i uczniów, kursy językowe, przewodniki dobrych praktyk, interaktywne narzędzia 

MOOC, webinaria i wiele innych) realizowanych przez Collegium Projectum w ramach projektów międzynarodowych 

Erasmus +. Narzędzia te były wypracowywane w ramach 21 projektów na przestrzeni 2013-2021, przy współpracy z 

ponad 100 partnerami międzynarodowymi. Mamy nadzieję, że ten zbiór pomoże Państwu w prowadzeniu zajęć w 

sposób innowacyjny, który wzbudzi zainteresowanie Państwa uczniów.

https://www.cb.szczecin.pl/projekty/projekty-miedzynarodowe/o-nas/

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie www: 

Polub nas na FB!

INNOWACJA W EDUKACJI

Collegium Projectum jest częścią działalności Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum. Od 2011 roku  realizuje projekty międzynarodowe 

w ramach programu Life Long Learning (od 2014 roku Program Erasmus +), Funduszy Norweskich, Europe for Citizens i Grantów Wyszechradzkich. 

Uczelnia od ponad 20 lat z sukcesami zapewniamy naszym studentom kształcenie na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych. Spec-

jalizujemy się w m.in. pedagogice, pedagogice specjalnej, integracji sensorycznej. 

„Do nauczania i dydaktyki podchodzimy poważnie, praktycznie i skutecznie. Nasi studenci bez względu na wiek są przede wszystkim partnerami

i współtwórcami życia uczelni.  SSW Collegium Balticum jest Uczelnią, w której priorytetem jest budowanie kultury zaufania i współpracy”

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną, którą zamieściliśmy dla Państwa na końcu niniejszego e-booka. 

- prof. dr hab. Aleksandra Żukrowska, Rektor SSW Collegium Balticum



DIGITAL-S
Innowacja w edukacji

Celem projektu była promocja wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród osób 

zamieszkujących obszary wiejskie. Głównym rezultatem projektu jest platforma e-learningowa, na której 

znajdują się informacje w jaki sposób polepszyć swoje podstawowe umiejętności informatyczne, 

z zakresu obsługi komputera, komunikatorów internetowych, rozwój e-usług oraz korzystanie z pakietu 

aplikacji biurowych Microsoft O�ce.

Dostępny kurs e-learingowy w języku polskim “Bezpieczeństwo i wyszukiwanie informacji w internecie” oraz wiele innych dotyczących obsługi 

komputera oraz poprawnego surfowania w sieci.

Narzędzie: Strona www: https://digitalsinruralareas.wordpress.com

OPEN IT UP

Narzędzie: Strona www: www.openitup.eu

Celem projektu było poszerzenie i rozwinięcie kompetencji edukatorów w dziedzinie nauki czytania 

i pisania, umiejętności cyfrowych oraz przedsiębiorczości poprzez skuteczne zastosowanie nowych 

narzędzi i technologii. “Open IT up” zarówno dla edukatorów, jak i dla dorosłych osób uczących się jest 

szansą zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do samozatrudnienia.

Kurs e-learningowy w języku polskim dla edukatorów i osób uczących się jest dostępny po uprzedniej rejestracji 
na stronie internetowej projektu.



OPEN
Celem projektu była poprawa jakości życia osób niesłyszących, a także stworzenie narzędzi, które 

pozwolą na naukę różnych języków migowych wśród osób głuchych oraz słyszących. Ze względu na tem-

atykę zaproponowanego szkolenia (podstawowa komunikacja, podróże, praca), pozwoli ono na wzrost 

mobilności oraz poprawę komunikacji osób niesłyszących na świecie.

Platforma e-learningowa z ogólnodostępnymi kursami języka migowego w języku angielskim, greckim, hiszpańskim, polskim, szwedzkim, włoskim.

Narzędzie: Strona www: http://opensignlanguage.eu/language/pl/

Count me In

Narzędzie: Strona www: http://countmein.eu/pl/e-courses/

Innowacja w edukacji

Celem projektu było wypracowanie narzędzi edukacyjnych, głównie internetowych, mających pomóc w edukacji i integracji osób 

z grup marginalizowanych poprzez uświadomienie ich roli w społeczeństwie obywatelskim oraz dostarczenie im konkretnych narzędzi  

pomagających zmieniać na lepsze ich najbliższe otoczenie. Projekt promował zastosowanie technologii w procesie edukacji oraz 

uczestniczenia w społeczeństwie informatycznym poprzez inicjowanie współpracy międzynarodowej między organizacjami aktywny-

mi na polu edukacji dorosłych oraz promocji społeczeństwa obywatelskiego skupionych na angażowaniu młodzieży oraz osób o spec-

jalnych potrzebach edukacyjnych.

- Kurs e-learningowy “Narzędzia cyfrowe dla inteligentnego rozwoju” dla edukatorów pracujących z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 

z młodzieżą w języku angielskim, albańskim, chorwackim, włoskim, łotewskim, polskim, hiszpańskim.

- Kurs e-learningowy dla uczących się osób dorosłych “Spraw, by twoja społeczność była bardziej smart” w języku angielskim, albańskim, chorwackim, 

włoskim, łotewskim, polskim, hiszpańskim.



Breaking Down Barriers
W ramach projektu uczniowie i studenci przy wykorzystaniu metody digital storytelling (opowieść cyfro-

wa) wyjaśniali historyczne uwarunkowania migracji w Europie. Wszystko po to, aby zachęcić społec-

zeństwo do refleksji nad problemami napotykanymi przez ludzi, którzy opuszczają swój rodzimy kraj. 

Przetłumaczony na język polski podręcznik na temat tworzenia opowieści cyfrowych (Digital Story Telling) oraz innowacyjnego podejścia do 

opowiadania historii w szkołach.

Narzędzie: Strona www: https://www.breaking-down-barriers.org/home

CHRIS

Narzędzie: 
Strona www: https://chris-erasmusplus.eu/

Innowacja w edukacji

Celem projektu była walka z radykalizacją zachowań wśród młodzieży poprzez kreowanie 

silnych, odpornych na wpływy jednostek już w początkowym etapie nauki szkolnej. 

Dostępne w języku angielskim materiały i projekty (do wykorzystania przez szkoły) na temat przeciwdziałania radykalizacji w szkołach.



MESSAGE
Celem projektu było stworzenie narzędzi, które umożliwią prewencję patologii i zagrożeń społecznych 

wynikających z uzależnień wśród młodzieży. Poprzez przeprowadzone badania, szkolenia, materiały 

edukacyjne oraz organizację konferencji, partnerzy projektu przyczynili się do upowszechniania wiedzy 

wśród młodzieży, nauczycieli oraz rodziców w zakresie uzależnień.

Przewodnik dobrych praktyk jest stworzony w ramach projektu dostępny na naszej stronie internetowej.

Narzędzie: Strona www: https://www.cb.szczecin.pl/projekty/projekty-miedzynarodowe/message/

OPEN THE DOOR TO EUROPE

Narzędzie: 
Strona www: http://www.opendoortoeurope.eu/

Innowacja w edukacji

Celem projektu była poprawa znajomości języków obcych w społeczeństwie. Partnerzy projektu stworzyli 

narzędzia, które pozwolą na naukę różnych języków obcych w alternatywnej formie odwołującej się do metody 

gamifikacji, pracy w tandemach i tzw. “melting pot” (współistenienie i wymieszanie się różnych ras, etc.).

Kurs językowy w formie e-learningu dostępny na stronie projektu po uprzedniej rejestracji.



MMLT
Głównym celem projektu było wypracowanie wspólnej, nowoczesnej płaszczyzny nauczania języków 

obcych, której adresatem są nauczyciele, a ostatecznym beneficjentem ich uczniowie.  Projekt bazował na 

autorskiej metodzie nauczania opracowanej przez dr Marię Montessori. Celem nadrzędnym było opracow-

anie międzynarodowej i wspólnej, dla wszystkich uczących języków obcych, metodologii, która będzie sku-

teczna w nauczaniu osób dorosłych.

Podręcznik opracowany w ramach projektu dostępny na naszej stronie internetowej.

Narzędzie: Strona www: https://www.cb.szczecin.pl/wp-content/uploads/2013/09/PODR%C4%98CZNIK.pdf

STEMS

Narzędzie: Strona www:  www.stemseurope.com

Innowacja w edukacji

Celem projektu było polepszenie systemu edukacji dedykowanego dzieciom z rodzin imigranckich w oparciu 

o profesjonalne szkolenie nauczycieli, mentoring ze szczególnym wsparciem językowym oraz zwiększone zaan-

gażowanie rodziców. W ramach projektu powstał raport porównawczy, przewodnik dobrych praktyk oraz platfor-

ma internetowa.

Szkolenie dla nauczycieli opracowane w ramach projektu dostępne na stronie, również w języku polskim.



Innowacja w edukacji

LEVEL UP
Celem projektu było opracowanie metodologii opartej na włączeniu w program nauczania 

elementów gier (grywalizacji – ang. gamification) aby w ten sposób przeciwdziałać ksenofobii, przeła-

mywać izolację i bariery kulturowe, a przez to ułatwić integrację uczniów z rodzin imigranckich. 

W ramach projektu w szczecińskich szkołach zostały przeprowadzone lekcje pilotażowe z zastoso-

waniem innowacyjnej metodologii. 

Szkolenia i interaktywne narzędzie online (MOOC) dla nauczycieli dostępne na stronie projektu. 

Narzędzie: 
Strona www: https://www.levelup4inclusion.eu/



ZESTAW NARZĘDZI PROJEKTOWYCH NAD KTÓRYMI PRACUJEMY:

FEEL IT
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów poprzez opracowanie 

metodologii szkoleniowej opartej na artefaktach pop kultury, podejmującej tematykę radzenia sobie z emoc-

jami i zwiększania poczucia własnej wartości. Projekt zakłada również zwiększenie kompetencji cyfrowych 

nauczycieli oraz ich umiejętności w zakresie wykorzystywania ICT w pracy z uczniami. 

Kompleksowy kurs e-learnigowy dla uczniów i nauczycieli zawierający materiały dydaktyczne oraz scenariusze zajęć dla nauczycieli oraz innowacyjny program 

interwencji dla uczniów. E-book dla nauczycieli o efektywności używania narzędzi ICT w pracy z uczniami w szkole.

Planowane rezultaty: 

TEC++US
Głównym celem projektu było opracowanie narzędzi dydaktycznych, które są inspirowane 

uniwersalną filozofią przełamywania międzykulturowych barier komunikacji. Projekt kierowany 

do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Aplikacja mobilna do nauki języków obcych.

Strona: https://www.tec4everyone2us.eu/eplc-ais-and-audio-filesRezultaty: 



Brave New Words
Podniesienie jakości procesu edukacyjnego i “opiekuńczego” personelu pracującego z osobami ze specjal-

nymi potrzebami naukowymi, jak również zapewnienie odpowiednich narzędzi dla nauczycieli, trenerów

i innych pracowników pracujących z tą grupą docelową.

- Wskazówki dla nauczycieli i trenerów dotyczące wykorzystywania technologii druku 3D

oraz Rozszerzonej Rzeczywistości (AR) (Przewodnik już dostępny online i przetłumaczony na język polski)

- Zestaw nowych ćwiczeń (druk 3D oraz AR) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- Cykl webinarów dla nauczycieli oraz pedagogów specjalnych.

Strona: https://www.bravenewwords.infoproject.eu/

Planowane rezultaty: 

- prof. dr hab. Aleksandra Żukrowska, Rektor SSW Collegium Balticum

Celem projektu było poszerzenie i rozwinięcie kompetencji edukatorów w dziedzinie nauki czytania 

i pisania, umiejętności cyfrowych oraz przedsiębiorczości poprzez skuteczne zastosowanie nowych 

narzędzi i technologii. “Open IT up” zarówno dla edukatorów, jak i dla dorosłych osób uczących się jest 

szansą zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do samozatrudnienia.

Kurs e-learningowy w języku polskim dla edukatorów i osób uczących się jest dostępny po uprzedniej rejestracji 
na stronie internetowej projektu.



OPPORTUNITIES FOR AUTISM
Celem projektu jest wypracowanie metodologii szkoleniowej dla osób zatrudniających osoby 

z autyzmem, bądź z nimi pracujących.

- Metodologia szkoleniowa,

- Kurs e-learningowy.

Planowane rezultaty: 

DECRIT
Celem projektu jest stworzenie kompleksowego narzędzia do pracy z uczniami w zakresie zwiększania ich 

kompetencji krytycznego myślenia. 

- Metodologia szkoleniowa dla nauczycieli,

- Kurs e-learningowy dla uczniów.

Planowane rezultaty: 

Celem projektu było wypracowanie narzędzi edukacyjnych, głównie internetowych, mających pomóc w edukacji i integracji osób 

z grup marginalizowanych poprzez uświadomienie ich roli w społeczeństwie obywatelskim oraz dostarczenie im konkretnych narzędzi  

pomagających zmieniać na lepsze ich najbliższe otoczenie. Projekt promował zastosowanie technologii w procesie edukacji oraz 

uczestniczenia w społeczeństwie informatycznym poprzez inicjowanie współpracy międzynarodowej między organizacjami aktywny-

mi na polu edukacji dorosłych oraz promocji społeczeństwa obywatelskiego skupionych na angażowaniu młodzieży oraz osób o spec-

jalnych potrzebach edukacyjnych.

- Kurs e-learningowy “Narzędzia cyfrowe dla inteligentnego rozwoju” dla edukatorów pracujących z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 

z młodzieżą w języku angielskim, albańskim, chorwackim, włoskim, łotewskim, polskim, hiszpańskim.

- Kurs e-learningowy dla uczących się osób dorosłych “Spraw, by twoja społeczność była bardziej smart” w języku angielskim, albańskim, chorwackim, 

włoskim, łotewskim, polskim, hiszpańskim.

Celem projektu było poszerzenie i rozwinięcie kompetencji edukatorów w dziedzinie nauki czytania 

i pisania, umiejętności cyfrowych oraz przedsiębiorczości poprzez skuteczne zastosowanie nowych 

narzędzi i technologii. “Open IT up” zarówno dla edukatorów, jak i dla dorosłych osób uczących się jest 

szansą zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do samozatrudnienia.

Kurs e-learningowy w języku polskim dla edukatorów i osób uczących się jest dostępny po uprzedniej rejestracji 
na stronie internetowej projektu.



GAME CHANGERS
Opracowanie modelu zajęć obywatelskich dla szkół średnich, który pomoże zaangażować młodych 

uczniów w politykę w oparciu o ich własne zainteresowania i kulturę XXI wieku.

- Przewodnik z materiałami dla nauczycieli do prowadzenia zajęć o tematyce obywatelskiej,

- Przewodnik dobrych praktyk,

- Wideo opisujące fazy projektu,

- Dokument strategiczny z rekomendacjami.

YOUNG EUROPEANS
Promowanie idei świadomości politycznej i aktywnego obywatelstwa wśród uczniów, a także integracja młod-

ych osób o otwartych umysłach w celu współpracy środowisk szkolnych w dziedzinie społeczeństwa obywatel-

skiego na szczeblu międzynarodowym.

- Przewodnik z materiałami dla nauczycieli do prowadzenia zajęć o tematyce obywatelskiej,

- Przewodnik dobrych praktyk,

- Wideo opisujące fazy projektu,

- Dokument strategiczny z rekomendacjami.

Planowane rezultaty: 

Planowane rezultaty: 

Celem projektu była walka z radykalizacją zachowań wśród młodzieży poprzez kreowanie 

silnych, odpornych na wpływy jednostek już w początkowym etapie nauki szkolnej. 

Dostępne w języku angielskim materiały i projekty (do wykorzystania przez szkoły) na temat przeciwdziałania radykalizacji w szkołach.

Strona: https://www.facebook.com/youngeuropeanserasmus



W RAZIE PYTAŃ ZWIĄZANYCH Z PROJEKTAMI AKTUALNIE 
REALIZOWANYMI PRZEZ NASZĄ UCZELNIĘ JAK RÓWNIEŻ 
REZULTATAMI PROJEKTÓW, KTÓRE WYPRACOWALIŚMY 
BĄDŹ WYPRACOWUJEMY W RAMACH INICJATYW 
MIĘDZYNARODOWYCH PROSIMY O KONTAKT:

-Przewodnik z materiałami dla nauczycieli do prowadzenia zajęć o tematyce 

obywatelskiej

-Przewodnik dobrych praktyk

-Wideo opisujące fazy projektu

-Dokument strategiczny z rekomendacjami

b.mintus@cb.szczecin.pl
Beata Mintus

Natalia Burdzy

Collegium
Projectum
Collegium
Projectum

n.burdzy@cb.szczecin.pl



OFERTA STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH - SZCZECIN

-Przewodnik z materiałami dla nauczycieli do prowadzenia zajęć o tematyce 

obywatelskiej

-Przewodnik dobrych praktyk

-Wideo opisujące fazy projektu

-Dokument strategiczny z rekomendacjami

Celem projektu była poprawa znajomości języków obcych w społeczeństwie. Partnerzy projektu stworzyli 

narzędzia, które pozwolą na naukę różnych języków obcych w alternatywnej formie odwołującej się do metody 

gamifikacji, pracy w tandemach i tzw. “melting pot” (współistenienie i wymieszanie się różnych ras, etc.).

Kurs językowy w formie e-learningu dostępny na stronie projektu po uprzedniej rejestracji.

Edukacja,  rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Integracja sensoryczna

Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej

Neuropsychodietetyka

Organizacja i zarządzanie w oświacie

Gerontologia i geriatryczna opieka koordynowana z elementami e-medycyny

Neurodydaktyka w różnych obszarach edukacji

Kompetencje trenerskie z elementami andragogiki - edukacja osób dorosłych



Szkolenia i interaktywne narzędzie online (MOOC) dla nauczycieli dostępne na stronie projektu. 

Celem projektu było polepszenie systemu edukacji dedykowanego dzieciom z rodzin imigranckich w oparciu 

o profesjonalne szkolenie nauczycieli, mentoring ze szczególnym wsparciem językowym oraz zwiększone zaan-

gażowanie rodziców. W ramach projektu powstał raport porównawczy, przewodnik dobrych praktyk oraz platfor-

ma internetowa.

Szkolenie dla nauczycieli opracowane w ramach projektu dostępne na stronie, również w języku polskim.

Strona: http://www.studianauczycielskie.pl/

Zapisz się online!

Magdalena Woszczynska
Koordynator Studiów Podyplomowych

d.zurawik@cb.szczecin.pl

m.woszczynska@cb.szczecin.pl

Dorota Żurawik
Specjalista ds. rekrutacji studiów podyplomowych

Coaching, mentoring i tutoring w oświacie

Wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym

 i w edukacji wczesnoszkolnej
Lider w szkole – budowanie pozytywnego autorytetu wychowawcy

Doradztwo zawodowe i rozwój kariery

Przygotowanie pedagogiczne

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa

Logopedia

Plastyka i technika dla nauczycieli

Informatyka dla nauczycieli

Medyczny trener personalny

oraz wiele innych

91 48 38 167, 607 610 065 

91 48 38 172, 798 787 920 



Celem projektu było polepszenie systemu edukacji dedykowanego dzieciom z rodzin imigranckich w oparciu 

o profesjonalne szkolenie nauczycieli, mentoring ze szczególnym wsparciem językowym oraz zwiększone zaan-

gażowanie rodziców. W ramach projektu powstał raport porównawczy, przewodnik dobrych praktyk oraz platfor-

ma internetowa.

Celem projektu było polepszenie systemu edukacji dedykowanego dzieciom z rodzin imigranckich w oparciu 

o profesjonalne szkolenie nauczycieli, mentoring ze szczególnym wsparciem językowym oraz zwiększone zaan-

gażowanie rodziców. W ramach projektu powstał raport porównawczy, przewodnik dobrych praktyk oraz platfor-

ma internetowa.

Szkolenia i interaktywne narzędzie online (MOOC) dla nauczycieli dostępne na stronie projektu. 

KARTY ROZWOJOWE “WEŹ ZAPYTAJ!”
To narzędzie dla nauczycieli, trenerów, coachów, instruktorów – osób wspiera-

jących innych w rozwoju. Sięgnij po nie, jeśli chcesz pobudzić do refleksji, wspi-

erać rozwój samoświadomości, wzmacniać motywację. Dzięki wykorzystaniu 

kart uatrakcyjnisz i zdynamizujesz zajęcia, które prowadzisz dla dzieci, 

młodzieży lub dorosłych.

Dla uczestników konferencji specjalny kod zniżkowy
na zakup kart - do 30.06.2021 - 25% zniżki z kodem: 

Kod zniżkowy!

Celem projektu była walka z radykalizacją zachowań wśród młodzieży poprzez kreowanie 

silnych, odpornych na wpływy jednostek już w początkowym etapie nauki szkolnej. 

Dostępne w języku angielskim materiały i projekty (do wykorzystania przez szkoły) na temat przeciwdziałania radykalizacji w szkołach.

Więcej na https://perceptiedukacja.pl/karty-rozwojowe-we-zapytaj/ 
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