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Informacja prasowa 

Nauczycielka ze Zgierza wśród stu Nauczycieli Zwolnionych z Teorii w Polsce 

Już ponad stu nauczycieli ze szkół średnich z całej Polski, wśród nich Liliana Lipińska z Zespołu Szkół 

nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu, wprowadziło projekty społeczne w swojej szkole realizowane 

w ramach praktycznej olimpiady Zwolnieni z Teorii. Efektem ich działań jest trzykrotny wzrost 

ukończenia projektów przez uczniów, czego wynikiem jest poczucie realnej sprawczości u coraz większej 

liczby polskiej młodzieży. W związku z tym organizatorzy olimpiady zapraszają kolejnych, nowych 

nauczycieli z całej Polski do dołączenia do grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii, która będzie mogła 

korzystać z nowoczesnej platformy stworzonej przy wsparciu Google.org. Do grupy może zarejestrować 

się każdy nauczyciel szkoły średniej, niezależnie od tego jakiego przedmiotu uczy. 

Nauczyciele Zwolnieni z Teorii to grupa nauczycieli 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 swoim otoczeniu, realizując m.in. takie projekty jak zorganizowanie cyklu szkoleń 

z języka migowego, zbudowanie drona badającego czystość powietrza czy kilkumetrowego pianina na użytek 

lokalnej społeczności. Dodatkowo młodzi ludzie rozwijają u siebie praktyczne kompetencje potrzebne na rynku 

pracy jak rozwiązywanie problemów, komunikacja czy przywództwo. Poprzez prawdziwe projekty uczą się 

zarządzania, pracy zespołowej, zdobywają międzynarodowe certyfikaty pomocne przy szukaniu pracy 

lub rekrutacji na studia zagraniczne oraz rozbudzają w sobie moc do realizacji celów życiowych. 

Obecnie już ponad stu nauczycieli w Polsce wprowadziło projekty społeczne w swojej szkole w ramach 

olimpiady Zwolnieni z Teorii. Efektem ich działań jest trzykrotny wzrost ukończenia projektów przez uczniów 

z danej szkoły, w porównaniu do projektów realizowanych bez udziału nauczycieli. Wspierający opiekun 

w postaci nauczyciela, który inspiruje młodzież oraz z serdecznością i wiarą w ucznia towarzyszy przy 

realizacji projektu, powoduje że trzy razy więcej uczniów w pełni uczy się pracy w grupie, rozwiązywania 

problemów, pobudza swoją kreatywność, a na końcu czuje ogromną satysfakcję ze zrealizowania projektu 

do końca. – Tak naprawdę to nasz wychowawca zachęcił nas do stworzenia swojego projektu, za co jesteśmy 

mu bardzo wdzięczne, bo to dzięki niemu przeżyłyśmy tę wspaniałą przygodę. Pomoc naszej rady 

pedagogicznej była nieoceniona pomimo naszych wzlotów i upadków wierzyli w nas i w nasze projekty. Dzięki 

pani dyrektor miałyśmy też możliwość wystąpienia w radiu, telewizji, a nawet udzielenia wywiadu, co było dla 

nas niesamowitym przeżyciem. Cieszymy się, że mogłyśmy pojechać na galę finałową Zwolnionych z Teorii, 

bo dzięki temu poznałyśmy naszych nauczycieli z innej strony. Nie możemy się już doczekać, aż będziemy 

mogły stworzyć nowy projekt –mówi Wiktoria Karolak z Zespołu Szkół nr 1 w Zgierzu, która w ramach 

projektu społecznego ,,Przybij łapkę” postanowiła pomóc zwierzakom z zaprzyjaźnionego schroniska 

w Zgierzu.  

Jak widać wsparcie nauczycieli w realizacji projektów społecznych przez uczniów jest kluczowe. Dlatego 

Zwolnieni z Teorii wystartowali z kampanią „Bądź ich inspiracją” (film zrealizowany w ramach kampanii 

można obejrzeć pod linkiem: https://youtu.be/R87iXZ_H77g) zachęcającą do wstąpienia do tej grupy 

innowacyjnych nauczycieli, którzy świadomi wyzwań współczesnej edukacji robią rzeczy przełomowe 

i nowoczesne. Jednocześnie wzmacniają swoje kompetencje pedagogiczne oraz budują relacje z uczniami, 

które motywują obydwie strony do współpracy i efektywniejszego działania. – Nauczyciele, którzy 

uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych przez Zwolnionych z Teorii byli zachwyceni i dziękowali mi, 

że im je zaproponowałam, ponieważ zapaliło to uczniów, do zrobienia czegoś nowego. Realizowanie tych 

projektów w naszej szkole zmusiło mnie do innych relacji z uczniami. Chociaż na moment mogę znowu pobyć 

https://youtu.be/R87iXZ_H77g
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z nimi tak, jak lubię najbardziej. Jestem świadoma jak bardzo jest to ważne w dobie globalnej cyfryzacji i tego, 

że niestety nikomu nic się nie chce. Może te projekty pomogą zrozumieć również nauczycielom, że muszą też 

się zmieniać i rozwijać, by nawiązać dobre, prawdziwe relacje oparte na starej zasadzie uczeń-mistrz, 

czyli tutoringu. Zapomnieliśmy trochę o tym, a warto byłoby to odświeżyć, i Zwolnieni z Teorii bardzo w tym 

pomagają – podkreśla Liliana Lipińska, nauczycielka biologii i dyrektorka w Zespole Szkół nr 1 im. Jakuba 

Stefana Cezaka w Zgierzu, w którym zrealizowano już 7 projektów społecznych m.in. „Każde pokolenia 

ma własny czas” udowadniający, że różnica pokoleń nie ma znaczenia w nawiązaniu wspólnego języka między 

nastolatkami, a ludźmi starszymi czy „Reakcja ludzi na…” polegający na tworzeniu eksperymentów 

społecznych. 

Bohaterami kampanii „Bądź ich inspiracją” jest trójka nauczycieli z różnych szkół w Polsce oraz ich uczniowie, 

finaliści olimpiady Zwolnieni z Teorii. Ta trójka nauczycieli w 2018 roku dołączyła do pierwszego grona 

Nauczycieli Zwolnionych z Teorii i z chęcią wspierała młodzież w działaniu. Są to nauczyciele, którzy chcieli 

inspirować uczniów, wspomagać ich w momentach, w których oni tego potrzebowali, jednocześnie w razie 

potrzeby zostając ich tutorami przy projekcie. – Do tej pory współpracowaliśmy głównie z uczniami, stając się 

najbardziej popularną olimpiadą, w której udział bierze około 15 tysięcy uczestników rocznie. Nasze efektywne 

działania z młodzieżą zaczęli dostrzegać także nauczyciele, widząc że udział w Zwolnionych z Teorii 

umożliwia uczniom zdobycie kompetencji, które bardzo przydają się w życiu i gospodarce XXI wieku, 

a których nie mają możliwości nauczać na zwykłych lekcjach. Pozwoliło nam to na powołanie grupy 

Nauczyciele Zwolnieni z Teorii, w której wspieramy kolejnych nauczycieli i dajemy im narzędzia 

do efektywnej współpracy z młodzieżą. Im więcej nauczycieli Zwolnionych z Teorii, tym więcej realizowanych 

projektów społecznych przez młodzież. Dlatego celem kampanii jest zachęcenie nauczycieli z 300 szkół 

ponadpodstawowych w całej Polsce do dołączenia do grupy. Taka liczba nauczycieli pozwoli dotrzeć do nawet 

10% młodych osób w szkołach średnich – tłumaczy Paula Bruszewska, prezes Zwolnionych z Teorii. Sylwetki 

głównych bohaterów kampanii promowane będą w internecie, w tym w serwisach społecznościowych 

i przygotowanej specjalnie dla nauczycieli platformie Librus, a także w mediach tradycyjnych, w tym 

na billboardach rozmieszczonych w całej Polsce. 

W ramach grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii jej członkowie będą mogli korzystać ze wsparcia ekspertów 

biznesowych, materiałów na lekcje czy szkoleń, a od września 2019 r. także z nowoczesnej platformy 

stworzonej przy wsparciu Google.org, charytatywnego oddziału Google. Od nauczyciela będzie zależało, 

jak mocno zechce zaangażować się w ten proces. Może zacząć od roli inspiratora, który wspiera uczniów 

na początkowym etapie projektu. Może też realizować przykładowe scenariusze lekcji na podstawie 

przygotowanych przez organizatorów materiałów lub pełnić rolę eksperta, na przykład dla innych nauczycieli 

ze swojej szkoły. Do grupy może zarejestrować się każdy nauczyciel szkoły średniej, niezależnie od tego 

jakiego przedmiotu uczy.  

Zgłoszenia przyjmowane są do końca czerwca na: www.nauczyciele.zwolnienizteorii.pl.  

Partnerami grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii są Allegro i Pracuj.pl. 

*** 

Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska olimpiada z projektów społecznych. Powstała w 2014 roku, by dać każdemu 

młodemu człowiekowi możliwość tworzenia własnych projektów społecznych i nabywania kompetencji 

przyszłości, takich jak: współpraca, komunikacja czy przywództwo. Olimpiada polega na współpracy 

uczestników poprzez platformę internetową www.zwolnienizteorii.pl, opartą o nowoczesną metodę nauczania 

polegającą na tym, że robiąc prawdziwy projekt społeczny, rozwija się praktyczne kompetencje potrzebne 

w życiu zawodowym.  

http://www.nauczyciele.zwolnienizteorii.pl/

