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Prezes Zarzqdu Fundacji

Szanowna Dyrekcjo,

mam niezmiernq przyjemnosi poinformowai, ze nauczycielka z pafistwa szkoly,

Anna Marasek,

zdecydowala siq kontynuowai swojq inspirujqcq dzialalno6i w grupie Nauczyciele Zwolnieni z Teorii, Grupa ta
gromadzi pedagogdw z pasjq, kt6rzy wspierajq uczestnik6w 0limpiady Zwolnieni z Teorii, Dziqki temu uczniowie majq
szansQ rozwijai kompetencje przydatne na rynku pracy, takie jak zarzqdzanie, kreatywnodi czy rozwiqzywanie
problem6w, a takze zdobywajq miqdzynarodowe certyfikaty pomocn e wzy szukaniu pracy czy rekrutacji na studia,
0d strony nauczyciela jest to tak2e okazja do wzmocnienia relacji z uczniami - jak wynika z badari, zdecydowana
wiqkszosi NauczycieliZwolnieniz Teoriiwspierajqc uczestnikdw, poglqbita z nimi relacje, a jednoczednie ujrzala swojq
prace z nowej perspektywy' Jednocze6nie warto pamiqtad, ze obecnosi takiego nauczyciela w pa6stwa szkole ma
kluczowe znaczenie dla calego procesu wdrazania olimpiady do Pafistwa szkoly, Liczba zaangaiowanych uczni6w
w olimpiadq ma istotne znaczenie dla lokaty Pafistwa szkoty w rankingu Szkdt Zwolnieni z Teorii,

w tym roku, by wyrd2nii nauczycieli kontynuujqcych swojq dzialalno6i w naszej grupie, zorganizowalismy szkolenie
"Tarzqdzanie projektami - jak skutecznie wspierai zespoly projektowe" prowadzone przez pawla Dqbrowskiego,
wybitnego eksperta z ponad 2t)-letnim stazem w zarzqdzaniu projektami. W ramach szkolenia nauczyciele mogli
poznaf tajniki skutecznego zarzqdzania projektami, a takze metody i narzqdzia stosowane w zwiqzku z realizacjq
projektu' 0prdcz tego dowiedzieli siq r6wnie2 jak jeszcze lepiej komunikowai siq z zespotami projektowymi oraz jak
motywowai i inspirowai uczni6w w sytuacji epidemii, Ze wzglqdu na uniwersalny charakter tych kompetencji, jestegmy
przekonani, 2e nauczyciele bqdq mogli je wykorzystai zardwno we wspieraniu uczni6w w realizacji projekt6w, jak
i w codziennej praktyce nauczycielskiej, nawet tej w formie zdalnej. Tym bardziej cieszyrpy siq, ze dziqki atmosferze
sprzyjajqcej realizacji projektdw oraz Pafistwa wsparciu, nauczyciele mogq rozwijai umiejqtno6ci tak wa2ne dla calej
spoleczno6ci szkol nej.

Pomimo tego, 2e czas pandemii nie jest czasem latwym dla edukacji, jeste6my spo(ojni o mozliwosi realizacji
projektdw w ramach olimpiady w formie zdalnej, Olimpiada Zwolnieni z Teorii od zawsze oi:ierala siq na wykorzystaniu
naszej platformy internetowej, a w tym roku, majqc na uwadze bezpieczefistwo uczni6w oraz potrzebq rozwiniqcia
wsr6d mlodzie2y kompetencji technologicznych, wymienionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako jeden
z priorytetowych kierunk6w realizacji polityki oSwiatowej w roku 2020lz}zL, dotozyli$my wszelkich starafi, by projekty
mogty by6 realizowane w formie online na jes zcze wy2szym poziomie ni2 dotychczas,

Stqd, kierujq do Paristwa jeszcze raz serdeczne podziqkowaniazadotychczasowe wsparcie, jakim obdarzajq pafistwo
zaangazowanych nauczycieli i proszq o nie poprzestawanie we wspieraniu ich w tej wyjqtkowej dzialalnoSci, dziqki
kt6rej zmieniajq oni edukacjq na bardziej praktycznq i innowacyjnq,
Proszq pamiQtai, ze Pafistwo takze mogq liczyd na nasze wsparciel Je6li pojawiq siq jakiekolwiek pytania i wqtpliwosci,
zachqcamy do kontaktowania siq z nami przez adres szkoly@zwolnienizteorii,pl, Wiqcej infgrmacji na temat 0limpiady
znajdq Pa fi stwo na stron ie www,zwol n ienizteori i. 0l
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