
O Zwolnionych z Teorii
Zwolnieni z Teorii to praktyczna olimpiada dla szkół średnich, w której uczniowie sami realizują 
projekty społeczne. Zdobywają przy tym praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy, uczą się 
zarządzania, pracy zespołowej, empatii oraz zdobywają międzynarodowe certyfikaty pomocne przy 
szukaniu pracy lub rekrutacji na studia zagraniczne.

Praktyczne wskazówki z naszej platformy internetowej krok po kroku prowadzą uczniów przez realizację 
projektu. Od nauczyciela zależy, jak mocno chce się zaangażować w ten proces. Może zacząć od roli 
inspiratora i przedstawić uczniom inicjatywę Zwolnionych z Teorii. Może też realizować przykładowe 
scenariusze lekcji na podstawie przygotowanych przez nas materiałów lub pełnić rolę eksperta,  
na przykład dla innych nauczycieli.

więcej o olimpiadzie: www.zwolnienizteorii.pl

Dołącz do...

Wspieramy nauczycieli

Szkolenia

Organizujemy bezpłatne 
konferencje i szkolenia 
dla nauczycieli,  
a w trakcie programu 
lokalne spotkania  
z ekspertem

Scenariusze  
lekcji

Nasi eksperci 
przygotowali  
15 scenariuszy lekcji 
zgodnych z podstawą 
programową 

Pomoc  
eksperta 

Możliwość 
skontaktowania się  
z lokalnym ekspertem  
w każdej chwili
 

Społeczność 
nauczycieli 

Możesz wymieniać  
się doświadczeniami  
z innymi nauczycielami 
biorącymi udział  
w programie

Baza wiedzy

Udostępniamy 
szereg poradników 
i materiałów wideo 
pomagających  
w prowadzeniu  
lekcji i motywowaniu 
uczniów



Jak to działa?

1
Dołączasz 
do grupy 

Zarejestrować się  
do platformy może 
każdy nauczyciel, 
niezależnie od 
uczonego przedmiotu. 

 

2
Przechodzisz 
szkolenie 

Organizujemy szkolenia 
lokalne. Dowiesz się 
na nich wszystkiego, 
co będzie Ci potrzebne 
oraz poznasz aktywne 
osoby z Twojej okolicy.  
Są też wydarzenia 
towarzyszące. 
 

3
Mówisz uczniom  
o programie 

Ty decydujesz, jak 
bardzo chcesz się 
zaangażować  
w proces. 
 

4
Uczniowie realizują 
projekt społeczny 

Uczniowie realizują 
swoje projekty 
społeczne przechodząc 
4 etapy. Jeśli chcą 
zdobyć statuetki 
Wilków, etapy te mają 
określony termin 
realizacji. Dokładny 
harmonogram dostępny 
jest na platformie.

5
Finał i rozdanie 
nagród 

Co roku jest uroczysta 
Gala, podczas której 
przyznawane są 
projektom statuetki 
złotych, srebrnych  
i brązowych Wilków. 
Ponadto publikujemy 
ranking szkół oraz 
rozdajemy dyplomy 
dla zaangażowanych 
nauczycieli.

Co zyskują uczniowie? 

Uczą się:

¬ odpowiedzialności

¬zarządzania (swoim czasem,  
zespołem, budżetem)

¬ empatii 

Zdobywają certyfikaty pomagające  
dostać lepszą pracę 

Korzyści dla nauczycieli 

¬zdobywają nowe umiejętności 
pomagające uczniom w pozyskiwaniu 
praktycznych kompetencji

¬mogą korzystać ze szkoleń,  
scenariuszy lekcji, bazy wiedzy,  
pomocy eksperta czy wsparcia  
innych nauczycieli

¬budują więź z uczniami 

Promocja szkół 

¬korzystają z nowoczesnych metod 
nauczania, co pozwala się wyróżnić  
na tle innych szkół

¬ inicjatywy społeczne są zauważane  
w mediach lokalnych i ogólnopolskich

¬ wyróżnienia w rankingu szkół uczących 
praktycznych kompetencji

i dowiedz się więcej na www.zwolnienizteorii/nauczyciel

PARTNERZY

Dołącz do...

Zgłoś się na: www.zwolnienizteorii.pl/nauczyciel

Skontaktuj się z nami 

+48 730 146 391
Zadzwoń: pn.–pt., 10:00–17:00

szkoly@zwolnienizteorii.pl
 

Nasz adres 

Zwolnieni z Teorii
Plac Wilsona 4/53
01-626 Warszawa


