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Zbierasz zespół
i wspólnie wymyślacie
projekt, który robi coś
dobrego dla innych,
a potem go realizujecie
– w tegorocznej
ogólnopolskiej
Olimpiadzie „Zwolnieni
z Teorii” swój pomysł
zainicjowało ponad 15
tys. uczniów z 403 szkół
z całej Polski.

SŁAWEK SZYMAŃSKI

N iezła laska”, „fajne cycki”,
„lubię takie ostre” – to nie
są komplementy. Lice-
alistki z Warszawy zorga-

nizowały kampanię przeciwko mo-
lestowaniu seksualnemu na ulicy, czy-
li zaczepkom o podtekście erotycz-
nym, których ofiarą pada 8 na 10 ko-
biet w Polsce. To jeden z ponad 550
projektów zrealizowanych w tym ro-
ku przez uczestników Olimpiady
„Zwolnieni z Teorii”.

Organizatorzy – fundacja Social
Wolves – wyliczyli, że tylko w tym ro-
ku 2018/2019 projekty realizowane
w ramach Zwolnionych z Teorii wpły-
nęły na życie ponad 8 mln osób. By-
ły to kampanie społeczne, wydarze-
nia publiczne, zbiórki charytatywne
czy projekty technologiczne.

– To prawdziwe ferrari wśród wo-
lontariatu. Młodzi ludzie nie tylko ro-
bią coś dobrego dla innych, ale przy
okazji zdobywają kompetencje klu-
czowe w gospodarce 4.0. Uczą się
współpracy, zarządzania swoim cza-
sem i budżetem, rozwiązywania pro-
blemów. Korzystają przy tym z au-
torskiej adaptacji metody project-
based learning – wyjaśnia Marcin Bru-
szewski, wiceprezes Zwolnionych
z Teorii.

Każdy, kto ukończy swój projekt,
zostaje finalistą Olimpiady „Zwol-
nieni z Teorii” i odbiera międzyna-
rodowy certyfikat z zarządzania pro-
jektami sygnowany przez Project Ma-
nagement Institute (PMI) R.E.P. PMI
to prestiżowa instytucja zrzeszająca
500 tys. kierowników projektów z ca-
łego świata, która wyznacza global-
ne standardy w zarządzaniu. Dodat-
kowo można zdobyć certyfikat od
Google z kompetencji cyfrowych czy
z marketingu od Coca-Coli. Autorzy

najlepszych projektów otrzymują na-
grodę „Złote Wilki” przyznawaną
przez kapitułę składającą się z uzna-
nych osobistości polskiego biznesu,
mediów i organizacji społecznych
i wręczaną podczas uroczystej gali
w Warszawie. W tym roku własne
projekty zainicjowało 15 tys. młodych
ludzi, ale tylko 3 tys. osób doprowa-
dziło je do końca.

Dlatego od kilku lat organizatorzy
doceniają też nauczycieli, którzy mo-
tywują i wspierają w tym uczniów.

– Zauważyliśmy że w szkołach,
w których nauczyciele potrafią mło-
dzież zainspirować, a potem intere-
sują się tym, jak przebiega realiza-
cja projektów, czasem coś doradzą,
pomogą rozwiązać konf likt w ze-
spole czy przekonają, by nie zrażać
się niepowodzeniami, liczba pro-
jektów ukończonych jest aż trzy-
krotnie wyższa w porównaniu do
szkół, w których uczniowie nie otrzy-
mują takiego wsparcia – wylicza Bru-
szewski.

– Nasz projekt nazywał się „Piąt-
ka z czworonogiem” i dotyczył ochro-
ny bezdomnych zwierząt. Ucznio-
wie bardzo się w niego wkręcili – opo-
wiada Grzegorz Gielniewski, na-
uczyciel wiedzy o społeczeństwie
w Katolickim Liceum Ogólno-

kształcącym im. Stanisława Kostki
w Kielcach.

– Ze studiów pamiętam, że po-
dobno w każdej populacji jest jedna
czwarta osób, która chce coś zrobić
dla innych. Na szczęście cały czas to
się potwierdza. Młodzież lubi i chce
angażować się społecznie. Tym bar-
dziej że oferta jest bogatsza niż za mo-
ich młodzieńczych lat – mówi Wal-
demar Pukalski, dyrektor I LO im.
Żeromskiego w Kielcach, które
uczestniczy w Olimpiadzie „Zwol-
nieni z Teorii”.

Symboliczną nagrodą dla najbar-
dziej zaangażowanych nauczycieli
jest wysokie miejsce szkoły w ogól-
nopolskim Rankingu Szkół „Zwol-
nionych z Teorii” oraz pamiątkowy
dyplom.

W zestawieniu najwięcej punk-
tów otrzymują szkoły z największą
liczbą uczestników i największą licz-
bą zrealizowanych projektów (zgod-
nie z regulaminem każdy projekt
można realizować w zespołach mak-
symalnie pięcioosobowych). Punk-
towana jest także jakość projektów,
w tym liczba beneficjentów, ambit-
ne i profesjonalne planowanie.

Rekordowa w tym roku szkoła
miała 153 finalistów i 35 zrealizowa-
nych projektów. �

Ferrari wśród wolontariatu

Najlepszą szkołą średnią
w Polsce sprzyjającą zaanga-
żowaniu społecznemu i rozwo-
jowi kompetencji praktycznych
wśród uczniów zostało III Li-
ceum Ogólnokształcące im.
Piotra Kołodzieja w Siemiano-
wicach Śląskich, które zajęło
pierwsze miejsce w Rankingu
Szkół „Zwolnieni z Teorii”. Na
podium uplasowały się jeszcze
kolejno Liceum Ogólnokształ-
cące Sióstr Urszulanek SJK
w Pniewach oraz I Liceum
Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika w Lubinie. 18. miej-
sce zajęło Katolickie Liceum
Ogólnokształcące im. Stanisła-
wa Kostki w Kielcach, a 150.
I LO im. Żeromskiego w Kiel-
cach.

Nagrody dyrektorom szkół
zostały wręczone podczas
Wielkiego Finału „Zwolnionych
z Teorii”, który odbył się 24
kwietnia w Warszawie. 
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