
O nas
Nauczyciele Zwolnieni z Teorii to grupa nauczycieli/ek ze szkół średnich edukujących przez praktykę. 
Urozmaicają oni tradycyjny program nauczania o realizację przez ich uczniów własnych projektów 
społecznych przeprowadzanych w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Dzięki temu młodzież realnie 
wpływa na pozytywną zmianę w otoczeniu i rozwija u siebie kluczowe kompetencje przyszłości, 
takie jak zarządzanie, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów oraz zdobywa międzynarodowe 
certyfikaty pomocne przy szukaniu pracy lub rekrutacji na studia.

70% naszych ubiegłorocznych finalistów wskazało, że to nauczyciele zmotywowali ich do zrobienia 
projektu!

To od nauczyciela/ki zależy, jak mocno zaangażuje się w ten proces. Może zacząć od roli inspiratora/ki 
i wspierać uczniów na pierwszym etapie projektu. Może także przeprowadzać lekcje w oparciu 
o przygotowane przez nas materiały czy występować w roli eksperta/tki i inspirować innych edukatorów/
ki do działania. Nauczyciel/ka należący/a do grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii ma bezpłatny dostęp do 
szkoleń, wsparcia eksperta/ki oraz nowego narzędzia edukacyjnego wspieranego przez Google.org, 
które pozwalają lepiej wspierać uczniów i nawiązywać z nimi partnerską relację. 

Dołącz do

Wspieramy nauczycieli/ki

Szkolenia

Organizujemy bezpłatne 
szkolenia i spotkania 
dla nauczycieli/ek, które 
są dostosowane do ich 
potrzeb

Scenariusze  
lekcji

Udostępniamy 
scenariusze lekcji 
przygotowane przez 
naszych ekspertów 
w oparciu o metodę 
Project-Based Learning

Pomoc  
eksperta 

Zapewniamy wsparcie 
merytoryczne 
i organizacyjne naszych 
ekspertów przez całą 
edycję olimpiady

Społeczność 
nauczycieli/ek

Zachęcamy do wymiany 
doświadczeń, wiedzy 
i pozytywnej energii 
między 
nauczycielami/kami

Baza  
wiedzy

Udostępniamy poradniki 
i materiały wideo 
z zakresu inspirowania 
i motywowania uczniów, 
zarządzania projektami, 
rozwiązywania 
konfliktów czy rozwoju 
osobistego

Bądź ich 
inspiracją!



Jak to działa?

1

Zarejestrować się do 
platformy może każdy/a 
nauczyciel/ka ze szkoły 
średniej, niezależnie od 
uczonego przedmiotu. 

Jeśli nie chcesz od 
razu się rejestrować, 
możesz zostawić do 
siebie kontakt na naszej 
stronie, odezwiemy się 
do Ciebie.
 

2

Zapraszamy Cię do 
udziału w szkoleniu 
„Akcja Motywacja”. 
Dowiesz się wówczas 
wszystkiego, co 
będzie Ci potrzebne 
do wspierania uczniów 
oraz otrzymasz dostęp 
do Bazy Wiedzy.

3

Ty decydujesz, jak 
bardzo chcesz się 
zaangażować w proces.

70% naszych 
ubiegłorocznych 
finalistów wskazało, 
że to nauczyciele 
zmotywowali ich do 
zrobienia projektu!

5

Co roku odbywa się 
uroczysta gala, na 
której uczniowie 
otrzymują wyróżnienia 
za swoje osiągnięcia. 
Ponadto podczas 
wydarzenia publikujemy 
Ranking Szkół Zwolnieni 
z Teorii i doceniamy rolę 
nauczycieli/ek.

Dołącz na www.nauczyciele.zwolnienizteorii.pl

Zgłoś się na: www.nauczyciele.zwolnienizteorii.pl

Skontaktuj się z nami: +48 730 146 391 | pn.–pt., 10:00–17:00 | szkoly@zwolnienizteorii.pl Nasz adres: Zwolnieni z Teorii | ul. Tucholska 29 | 01-638 Warszawa

Co zyskują uczniowie? 

Dzięki działaniu w praktyce uczą się:

¬ samodzielności i odpowiedzialności

¬ współpracy z zespołem

¬zarządzania (swoim czasem, budżetem, 
projektem)

¬rozwiązywania problemów

oraz zdobywają certyfikaty pomagające 
dostać lepszą pracę

Korzyści dla nauczycieli/ek

¬zyskują dostęp do nowych narzędzi 
edukacyjnych wspieranych przez Google.org

¬korzystają ze szkoleń, scenariuszy  
lekcji, bazy wiedzy, pomocy eksperta 
czy wsparcia innych nauczycieli/ek

¬zdobywają nowe umiejętności 
pomagające uczniom w pozyskiwaniu 
praktycznych kompetencji

¬budują partnerską relację ze swoimi 
uczniami

Promocja szkół 

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

¬ inicjatywy społeczne realizowane przez 
ich uczniów są zauważane w mediach 
lokalnych i ogólnopolskich

¬zdobywają wyróżnienia w ogólnopolskim 
rankingu szkół uczących praktycznych 
kompetencji przydatnych w życiu i w pracy

4

Wskazówki i materiały 
z naszej platformy 
pomagają uczniom 
dobranym w zespół 
realizować projekty 
społeczne.

WSPIERAJĄ NASPATRONAT HONOROWY

Pozostawiasz 
do siebie 
kontakt

Przechodzisz 
szkolenie

Mówisz uczniom 
o Zwolnionych 
z Teorii

Uczniowie 
realizują projekt 
społeczny

Wielki Finał 
i rozdanie nagród 


