
Ogólnopolska Olimpiada “Zwolnieni z Teorii”

Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska praktyczna olimpiada dla szkół średnich, w ramach której
uczniowie i uczennice sami realizują projekty społeczne. Zdobywają przy tym praktyczne
umiejętności potrzebne na rynku pracy, uczą się zarządzania, pracy zespołowej, komunikacji
i rozwiązywania problemów oraz zdobywają międzynarodowe certyfikaty pomocne przy
szukaniu pracy lub rekrutacji na studia( dodatkowe punkty przy rekrutacji).
Finalistą olimpiady 2022/23 zostaje każdy, kto rozpocznie projekt i zbierze zespół do 22
listopada 2022, prześle po raz pierwszy formularz Planowania do 13 grudnia 2022, formularz
Zakończenia do 14 marca 2023 i 21 marca zakończy projekt.
Każdy projekt, który uzyska min 4500 pkt (na 6000 możliwych) i przygotuje 3-minutowe
wideo, uzyskuje nominację do Złotych Wilków, nagród dla najlepszych projektów w Polsce,
wręczanych przez przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Punkty zdobywa się
m.in. za: liczbę beneficjentów, liczbę partnerów, pozyskany budżet i zasięg w mediach
Twojego projektu.
Każdy, kto ukończy projekt w ramach olimpiady,zdobywa międzynarodowy certyfikat z
zarządzania projektami wydany przez Project Management Institute ATP.
Spośród nominowanych projektów kapituła składająca się z uznanych osobistości polskiego
biznesu, mediów i organizacji społecznych wybiera Laureatów Złotych Wilków.
Uczestnicy olimpiady realizują swoje przedsięwzięcia działając w zespołach. Stawiają sobie
cele i dążą do ich osiągnięcia.
Udział w tym przedsięwzięciu pozwala młodym ludziom zdobywać doświadczenie,
kształtować umiejętność pracy w grupie, uczyć skutecznej komunikacji. A to wszystko
prowadzi do postawionego na początku celu – działania na rzecz innych.
Dzięki działaniu w praktyce uczą się:

● samodzielności i odpowiedzialności,
● współpracy z zespołem,
● zarządzania (czasem, budżetem, projektem),
● rozwiązywania problemów i pokonywania trudności.

Korzyści dla nauczycieli:
● zyskują dostęp do nowych narzędzi edukacyjnych wspieranych przez Google.org
● korzystają ze szkoleń, scenariuszy lekcji, bazy wiedzy, pomocy eksperta czy wsparcia

innych Nauczycieli
● zdobywają nowe umiejętności pomagające uczniom w pozyskiwaniu praktycznych

kompetencji
● budują partnerską relację ze swoimi uczniami

Korzyści dla szkół:
● wyróżnienie się na tle innych szkół dzięki wykorzystaniu innowacyjnych metod

nauczania,
● widoczność w lokalnych i ogólnopolskich mediach dzięki działaniom

podejmowanych przez uczniów i uczennice w ramach ich projektów społecznych,



● prestiż dzięki wyróżnieniu placówki w ogólnopolskim Rankingu Szkół Zwolnieni
z Teorii, który docenia szkoły uczące praktycznych kompetencji przydatnych w
życiu i w pracy.

Projekty realizowane w I LO
Rok 2019/2020 i 2020/2021
„Z zielonym liceum pomagasz, ratujesz - zwierzęta adoptujesz”(rok 2019/2020 i

kontynuacja w roku 2020/2021), a także „Z zieloną apteczką uczymy reagować, w trudnych
sytuacjach życie ratować”(rok 2020/2021), to hasła przewodnie dwóch projektów
realizowanych przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w
Kozienicach. Uczniowie, wystartowali w olimpiadzie ,,Zwolnieni z Teorii", która polega na
tworzeniu projektów społecznych i wprowadzaniu ich w życie w swoim środowisku.

W pierwszym projekcie uczniowie działali uświadamiając społeczność lokalną na temat
problemu krzywdzenia zwierząt i dbania o ich dobrostan. Dążyli do poprawy warunków
bytowych w pobliskich schroniskach i miejscach tymczasowego pobytu zwierząt oraz
zwiększenia liczby ich adopcji. Młodzież regularnie odwiedzała te miejsca, gdzie
porządkowała boksy, wyprowadzała psy na spacer, a także dostarczała karmę, akcesoria i
leki. Aby zdobyć wspomniane produkty uczniowie organizowali liczne zbiórki, kawiarenki,
ale przede wszystkim pozyskiwali pieniądze od swoich partnerów – sponsorów. Młodzi
ludzie gościli również w wielu instytucjach, gdzie mogli edukować zainteresowane osoby.
Przekazywali cenne wskazówki dotyczące adopcji, form pomocy zwierzętom, a także jak
zapobiegać ich bezdomności. Aby pogłębiać swoją wiedzę uczniowie przeprowadzali
także wywiady z właścicielami schronisk, opiekunami zwierząt oraz weterynarzami. Nie
sposób wymienić wszystkich działań, ale niektóre wywarły ogromne wrażenie na
społeczności lokalnej. Uczniowie stworzyli nietypową choinkę świąteczną, na której
zamiast tradycyjnych bombek znalazły się obrazki z psami przebywającymi w
schroniskach z prośbą o stworzenie im paczki lub adopcję. Znalazło się wiele osób
chętnych do pomocy. Zorganizowano wsparcie zwierzakom, zarówno z terenu naszego
miasta, jak i z Pionek. Młodzi ludzie zorganizowali tzw. Eko-spacer, połączyli przyjemne
z pożytecznym. Zabrali na spacer własne psy i w jego trakcie sprzątali śmieci z obszaru,
wokół którego się poruszali. Podczas szkolnego Festiwalu SanLOremo zaprezentowali
występ artystyczny, niosący przekaz, by nie krzywdzić zwierząt. Nawet w czasie
pandemii prowadzili działania projektowe łączące dbanie o aktywność fizyczną wraz z
domowym pupilem.

Drugi projekt zrzeszył grupę uczniów działających w Szkolnej Grupie Medycznej. Cele,
jakie realizowali, dotyczyły edukacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a także
rozpowszechniania idei takiej pomocy wśród społeczeństwa. Młodzi ludzie uwrażliwiali
społeczność lokalną na krzywdę drugiego człowieka oraz zwracali uwagę na poczucie
odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także na innych. Uczniowie odwiedzali liczne
instytucje i placówki z terenu naszego powiatu, gdzie mieli możliwość dzielenia się swoją



wiedzą oraz umiejętnościami, jakie zdobyli podczas odpowiednich zajęć szkoleniowych
w szkole. Młodzież przeprowadziła ankietę uliczną, której wyniki pokazały, iż większość
ludzi odczuwa dużą barierę przed udzielaniem pierwszej pomocy w sytuacjach
kryzysowych, niekiedy wynika to z braku wiedzy i doświadczenia, ale także ze strachu.

Lista działań projektowych była bardzo długa. Grupa otrzymała wsparcie wielu
instytucji, m.in. Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, Rejonowego Oddziału
PCK, Centrum Kulturalno-Artystycznego, Powiatowej Straży Pożarnej, a także szkół i
przedszkoli z terenu powiatu. Młodzież edukowała społeczność swojego liceum, a także
większość przedszkolaków i uczniów z pobliskich placówek. Sposób, w jaki to robili
dostosowany był do możliwości odbiorców. Z informacji zwrotnych wynika, iż te
spotkania wywołały ogromne zainteresowanie, szczególnie wśród młodszych kolegów.
Miłym akcentem były odwiedziny przedszkolaków w I LO, a także wspólne zasadzenie
„drzewka przyjaźni”.
Grupa uczennic miała sposobność wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w
praktyce. Szybko i sprawnie zareagowały i pomogły potrzebującej kobiecie, która
zasłabła na ulicy. I to właśnie było najważniejsze wśród tych wszystkich działań.

Rok 2022/2023
"Żyjmy aktywnie"- to motto przewodnie projektu. Odwiedzając przedszkola i szkoły
podstawowe klasy 1-6 uczennica Oliwia Strąg wspólnie z koleżanką z klasy Klaudią
Kowalczyk prowadziły warsztaty, na których poruszały tematykę różnych dyscyplin
sportowych, prezentowały piramidę zdrowego odżywiania, przygotowywały rysunki owoców
i warzyw, demonstrowały ciekawe ćwiczenia koordynacyjne i rozciągające, a przede
wszystkim świetnie się bawiły z dziećmi. Głównym działaniem, a zarazem wydarzeniem
podsumowującym projekt była organizacja zawodów lekkoatletycznych, których celem jest
popularyzacja lekkiej atletyki wśród najmłodszych, promocja zdrowego i aktywnego stylu
życia, promocja sponsorów i partnerów projektu, zachęcenie rodziców do zainteresowania się
prozdrowotną aktywnością fizyczną dzieci.

Udział w olimpiadzie był wielkim wyzwaniem nie tylko dla uczniów, ale także
nauczycieli oraz całej szkoły. Wymagał on wielu poświęceń, dobrej organizacji,
mierzenia się z wieloma trudnościami. Jednak wszyscy uczniowie zgodnie stwierdzili, że
było warto. Wynieśli z tej pracy mnóstwo korzyści wychowawczych i dydaktycznych dla
siebie, ale również wykonali wiele pożytecznej pracy na rzecz innych. Doświadczenie,
jakie zdobyli pomoże im w przyszłości w dalszej ścieżce edukacyjnej oraz na rynku
pracy. Ogromnie cieszy fakt, iż w roku 2020 i 2021 obydwa przedsięwzięcia zostały
zauważone przez organizatorów i Kapitułę olimpiady. I Liceum Ogólnokształcące
im. S. Czarnieckiego w Kozienicach zostało wyróżnione 20 i 23 miejscem w Polsce
podczas uroczystej Gali Rankingu Szkół Zwolnionych z Teorii, która odbyła się
online 2 czerwca 2020 roku(czas pandemii). W tym rankingu znalazło się 289 szkół z



całej Polski. I Liceum osiągnęło najlepszy wynik w powiecie kozienickim, a zarazem
drugi w województwie mazowieckim.

Każdy sukces cieszy, ale najbardziej taki, który przekłada się nie tylko na rozwój osobisty
uczniów, ale także całej szkoły.


