
PIGUŁKA WIEDZY O ZWOLNIONYCH Z TEORII

Wsparcie dostajesz  na każdym etapie działania w Zwolnionych z Teorii.
Poznajmy się! Możesz od nas czerpać inspiracje. Każdy pełni jednak trochę inne role. 

Zobacz z kim się skontaktować w jakiej sprawie, aby jak najszybciej ją załatwić.
KTO JEST KIM? 

MENTOR

NAUCZYCIELE ZWZT
wspierają w projektach swoich uczniów w wielu

szkołach. Napisz do nas, jeśli chcesz się dowiedzieć,

czy jest taki nauczyciel u Ciebie.

to finalista poprzednich edycji Zwolnionych. 

Każdy zespół ma swojego Mentora i znajdzie

kontakt do niego na platofmie.

PATRYK I HANIA
skontaktujesz się z nimi wysyłając

wiadomość na profilu

społecznościowym do Zwolnionych

czy pisząc na

kontakt@zwolnienizteorii.pl

inspirują do realizacji projektu;

znają możliwości, które ułatwiają realizację projektu

społecznego w szkole;

prowadzą ćwiczenia, które pomagają rozwijać 

pomagają wdrożyć Zwolnionych z Teorii do szkoły.

kompetencje ważne w realizacji;

zna zasady realizacji projektów w Zwolnionych 

z Teorii;

podpowie Ci w sprawach projektowych - jak zdobyć partnera czy

budżet;

pomoże poprawnie wypełnić formularz zarządzania projektem i

akceptuje formularz.

pomaga w rozwiązywaniu problemów technicznych platformie;

gdy pojawia się nagła kwestia do przedyskutowania udziela szybko

odpowiedzi;

wystawia zaświadczenia o udziale w Olimpiadzie;

to kontakt z organizatorem Olimpiady na koleżeńskich zasadach, pisz

śmiało!

wspierają rozmową, służą radą i dzielą się doświadczeniem;

pomagają rozwiązać konflikt lub kryzys w zespole;

w razie potrzeby zmotywują i udowodnią czemu 

        warto robić projekty społeczne.

WSZYSCY



PLANOWANIE

wspierają w projektach swoich uczniów w wielu

szkołach. Napisz do nas, jeśli chcesz się dowiedzieć,

czy jest taki nauczyciel u Ciebie.

To moment na zebranie zespołu (2-10 osób) i wstępny plan projektu. Zespół wybiera w jakim formacie i

temacie zrobi projekt (tematy i formaty opisane są w regulaminie na str. 14/15) Tu powstaje nazwa i logotyp

projektu.

zna zasady realizacji projektów w Zwolnionych 

z Teorii;

na @Zwolnienizteorii dowiesz się o
wszystkich nowościach

ZAKOŃCZENIE

REALIZACJA

Na tym etapie należy porządnie zaplanować projekt. Zespół dostanie punkty za

zaplanowanie projektu, a nie za to, czy ten plan zrealizuje, dlatego w formularzu

trzeba wypisać tylko co chce się zrobić.  

...PRZEJŚĆ PRZEZ 4 ETAPY ZARZĄDZANIA, które ułatwiają realizację projektu.

Na każdym etapie czeka trochę praktycznej wiedzy (przewodniki, inspirację, quiz)

oraz formularz o postępach w projekcie.

KAŻDY ZESPÓŁ
MUSI..

UWAGA! 
Po tych etapach zespółklika wyślij formularz i
trafia on do Mentora.

Mentor sprawdza
formularze Inicjacji i

Planowania  i odsyła jezespołowi z uwagami. Popoprawkach należy odesłaćMentorowi formularz, bymógł go zaakceptować.

INICJACJA

PLANOWANIE

To czas, kiedy zespół działa w ramach projektu. Na każde swoje działanie należy

zbierać dowody - zdjęcia z wydarzeń, screeny zasięgów, paragony.

To moment kiedy zespół podsumowuje projekt. Na platformie należy wypełnić

co zostało zrobione i załączyć zebrane na Realizacji dowody. Żeby projekt został

zaliczony należy spełnić minimum zapisane w regulaminie.(str 14/15).

UWAGA! 

Formularz Realizacji i

Zakończenia też po

wysłaniu trafia do

Mentora, który sprawdza

obydwa z nich i nanosi

poprawki. Na

zaakceptowanie

formularza jest

ograniczony czas!

A PO PROJEKCIE.... Zapraszamy Was na Wielki Finał do Warszawy 

- zjazd wszystkich osób, które realizowały projekty społeczne, rozdanie nagród

za najlepsze projekty społeczne - Srebrnych i Złotych Wilków

PAMIĘTAJ O NAJWAŻNIEJSZYCH DATACH!

Utworzenie projektu na platformie

 i skompletowanie zespołu

Wysłanie formularza Planowania

Wysłanie formularza Zakończenia

Ostateczne zaakceptowanie

projektu  przez Mentora

tu będziesz otrzymywać przypomnienia 
i podpowiedzi. Pilnuj, by nie trafiały do
spamu!

na @zwolnieni_z_teorii poznasz bliżej 
Społeczność Zwolnionych z Teorii. 
Wpadaj nas poznać!

W mailu będziemy wysyłać przypomnienia i

podpowiedzi. Sprawdzaj skrzynkę regularnie.

JEŚLI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WĘCEJ O PROJEKTACH W ZWOLNIONYCH Z TEORII, ZAJRZYJ DO REGULAMINU OLIMPIADY. 

ZNAJDZIESZ GO -> TUTAJ <-
W II części regulaminu (str 14-24 ) znajdziesz: Jakie są formaty projektu i jakie minimum muszę spełnić, by skończyć Olimpiadę?   

Jak liczyć punkty za osiągnięcia w projekcie? Jak zdobyć Wilka - nagrodę za najlepszy projekt?

30.11

15.01

09.04

16.04

https://zwolnienizteorii.pl/_assets/pdf/regulamin.pdf

