OLIMPIADA ZWOLNIENI Z TEORII
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach po raz pierwszy został włączony
w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 do grona szkół – uczestników VIII
edycji Olimpiady Zwolnieni z Teorii .
Przygotowania do Olimpiady rozpoczęły się już od września 2021 roku.
Chęć uczestnictwa w Olimpiadzie zgłosiło czterech uczniów i cztery uczennice z naszej
Szkoły, jednak finalnie udział wzięły trzy uczennice z klasy 3tpp: Michalina Czwarnog,
Paulina Głuchowska i Klaudia Łęga. Opiekunkami projektu były: Pani Teresa Nowogródzka i
Pani Marta Staręga-Paciorek.
Projekt Zwolnieni z Teorii należy do projektów społecznych, a jego celem jest
promocja proobywatelskiej postawy uczniów, realizowanej w ich środowisku, poprzez wybór
problemu społecznego, istotnego dla danej społeczności oraz podjęcie działań pomocnych w
zniwelowaniu/ograniczeniu tegoż problemu.
Michalina, Paulina i Klaudia zauważyły, ze istotnym problemem wśród młodzieży jest
depresja wywołana różnorodnymi problemami: poczuciem osamotnienia a czasem
odrzucenia, zniechęceniem, brakiem wiary w siebie i swoje możliwości i towarzyszącym im
lękom, a nawet załamaniom nerwowym. Chcąc przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom
zorganizowały warsztaty na temat depresji, prowadzone przez Panią psycholog i Panią
pedagog. Badania ankietowe przeprowadzone przez ww. uczennice wśród młodzieży
uczestniczącej w warsztatach potwierdziły zasadność i potrzebę ich organizacji. Kolejnym
działaniem był „Kolorowy tydzień”, w którym uczniowie naszej szkoły każdego dnia
przychodzili ubrani w inny kolor, wskazany przez koleżanki z Projektu. W Szkole pojawiły
się wesołe kolory, które sprawiły, że zrobiło się cieplej i radośniej.
Projekt został zrealizowany i odpowiednio udokumentowany, zaś efekty Projektu
zostały pozytywnie ocenione. Nasza Szkoła zajęła 270 miejsce w rankingu prawie 500 szkół,
biorących udział w Projekcie.
19 maja w Warszawie odbył się Wielki Finał Olimpiady Zwolnieni z Teorii, na który
zostali zaproszeni uczestnicy, którzy ukończyli Projekt wraz z opiekunami. Finalistki
Projektu: Michalina Czwarnog, Paulina Głuchowska i Klaudia Łęga odebrały nagrody i
międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami wydany przez Project Management
Institute ATP, znany i ceniony przez pracodawców na całym świecie.
Udział w Projekcie był dla dziewcząt ważnym doświadczeniem życiowym; pozwolił
rozwinąć kompetencje miękkie, które z pewnością wykorzystają w dalszym rozwoju
osobistym.
Serdecznie gratulujemy Finalistkom Projektu Zwolnieni z Teorii: Michalinie, Paulinie
i Klaudii oraz życzymy Im dalszych sukcesów w szkole i w życiu osobistym.

