
Jako Nauczyciel lub Nauczycielka Zwolnieni z Teorii wspierasz swoich uczniów i uczennice w realizacji projektów
społecznych. Motywujesz ich do działania i jesteś z nimi wtedy, gdy tego potrzebują. W pełnieniu tej roli możesz liczyć
na naszą pomoc! Dowiedz się, do kogo zwrócić się z problemem.

PIGUŁKA WIEDZY O ZWOLNIONYCH Z TEORII

Ula i Maciek wesprą Cię w sprawach
związanych z omówieniem tematów
dostępnych w Bazie Wiedzy na platformie,
pogłębieniem wiedzy ze szkolenia oraz 
w motywowaniu uczniów i uczennic do
zrobienia projektów. Mogą służyć Ci radą 
w wyzwaniach, przed którymi stoisz 
w związku z realizacją projektów przez
Twoich uczniów i uczennice.

Zapraszamy Cię do kontaktu z nami w sprawach
związanych z platformą nauczycielską,
poradami dot. wsparcia zespołów
projektowych, propozycjami działań 
i innowacji. Skontaktuj się z nami także 
w sprawie szkoleń i spotkań. Możesz zrobić to
poprzez: formularz kontaktowy na platformie 
w zakładce „Kontakt”, mail –
szkoły@zwolnienizteorii.pl lub telefon
nauczycielski – 730 146 391.

ULA I MACIEK ZESPÓŁ NZWZT



Dbamy również o to, aby uczestnicy i uczestniczki Olimpiady Zwolnieni z Teorii mogli na bieżąco zwracać się ze swoimi
problemami do odpowiednich osób. Dowiedzcie się, do kogo – poza Wami, Nauczycielami Zwolnieni z Teorii – mogą
zwrócić się w sprawach powiązanych z realizacją projektów.

Mentorzy i mentorki to osoby, które zakończyły
już własne projekty w ramach Olimpiady
Zwolnieni  z Teorii. Dzielą się  swoim własnym
doświadczeniem, a także pomagają uczniom 
i uczennicom w poprawnym wypełnieniu
formularzy. Formularze zespołów
projektowych trafiają do nich po etapie
Planowania i Zakończenia. Pamiętaj, że
mentor/ka musi zaakceptować formularze, aby
zespół przeszedł na kolejny etap.

W tym roku szkolnym Zosia i Łukasz wesprą
uczestników i uczestniczki Olimpiady Zwolnieni
z Teorii w problemach z platformą. Będą
odpowiadać także na pytania uczestników 
i uczestniczek. Mogą skontaktować się z nimi
wysyłając maila na adres
kontakt@zwolnienizteorii.pl lub poprzez
napisanie wiadomości na Messengerze 
na profilu Zwolnieni z Teorii na Facebooku.

MENTORZY I MENTORKI ZOSIA I ŁUKASZ



INICJACJA

PLANOWANIE

REALIZACJA

Każdy zespół przechodzi przez 4 etapy zarządzania, które ułatwiają realizację projektu. Na każdym z etapów
uczniowie zapoznają się z wiedzą z przewodników i wypełniają quizy. Uzupełniają też formularz, w którym
wprowadzają swoje postępy w projekcie.

Etap Inicjacji ma na celu sformułowanie założeń projektu i zebranie
zespołu. To właśnie podczas tego etapu Twoi uczniowie i uczennice
powinni zastanowić się nad tym, czego będzie dotyczył ich projekt. 

Podczas uzupełniania formularza Planowania zespół projektowy
określa m.in. do ilu beneficjentów zamierzają dotrzeć, ilu partnerów
chcą pozyskać i jaki budżet jest potrzebny na zrealizowanie swoich
działań. Pamiętaj, że na tym etapie uczestnicy/czki jedynie planują
przebieg projektu. Jeśli nie osiągną zaplanowanych w tym
formularzu celów, nic się nie stanie.

To czas, kiedy zespół działa w ramach projektu. Na każde swoje
działanie uczestnicy/czki powinni zbierać dowody – zdjęcia
z wydarzeń, screeny zasięgów kanałów komunikacji, paragony.

ZAKOŃCZENIE
Etap Zakończenia to moment, w którym zespół podsumowuje
projekt. Na platformie uczniowie i uczennice powinni określić, co
zostało zrobione i załączyć zebrane na etapie Realizacji dowody. 

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY
OLIMPIADY

22.11

13.12

14.03

21.03

Termin na założenie projektu
 na platformie

Termin na przesłanie
formularzy Inicjacji 
i Planowania

Termin na przesłanie
formularzy Realizacji 
i Zakończenia

Termin na zaakceptowanie
formularzy Realizacji 
i Zakończenia


