STUDENT
Kim jest Wolontariusz Programu Projektor i czym się zajmuje?
Wolontariuszem Programu PROJEKTOR możesz zostać będąc studentem (do 26 r.ż.),
absolwentem studiów (do 27 r.ż.) lub pracownikiem naukowym (do 35 r.ż.), który chce
pomagać dzieciom w rozwoju ich pasji i zainteresowań, podejmowaniu wyzwań czy nauce języka
angielskiego lub matematyki. Chęć tę realizujesz poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci ze szkół
podstawowych (klasy IV-VIII, w zależności od projektu) w miejscowościach do 20 tys.
mieszkańców.
Jakie wymagania powinien spełnić student, by zostać Wolontariuszem Programu
Projektor?
Oprócz spełnienia kryterium formalnego: status studenta (do 26 r.ż.), absolwent studiów (do
27 r.ż.) lub pracownik naukowy (do 35 r.ż.) nie musisz spełniać żadnych dodatkowych
kryteriów. Oczywiście doświadczenie w pracy z dziećmi czy znajomość tematu z którego
prowadzisz zajęcia są dodatkowym atutem, ale jeśli to Twoje pierwsze doświadczenie
prowadzenia zajęć z dziećmi - nie obawiaj się - dostaniesz od nas pełne wsparcie.
Najważniejsze jest to, że jesteś i chcesz działać na rzecz innych. To jaki jesteś tu i teraz jest
dla nas wystarczające.
Czego student może się nauczyć będąc Wolontariuszem Programu Projektor?
Dzięki działaniom podjętym w Programie PROJEKTOR zdobywasz doświadczenie w pracy z
uczniem oraz rozwijasz swoje kompetencje m.in. komunikatywność, pracę w grupie,
empatię. Uczysz się podejmowania inicjatywy, organizacji i planowania swoich działań oraz
brania odpowiedzialności za swoje działania.
Będąc aktywnym Wolontariuszem możesz wziąć udział w szkoleniach dodatkowych, są to
spotkania online z osobami pracującymi z dziećmi na co dzień w swojej pracy zawodowej.
Podczas szkoleń możesz otrzymać praktyczne wskazówki, jak pracować z uczniem, jak
rozwiązywać sytuacje trudne lub jak angażować uczniów podczas zajęć online lub offline.
Udział w szkoleniach oraz realizacja projektów umożliwi Ci zdobycie kompetencji
niezbędnych w pracy z dziećmi.

Jaki jest harmonogram i kiedy Wolontariusz rozpocznie działania?
Harmonogram działań w Programie Projektor, możesz zobaczyć na stronie internetowej
Programu PROJEKTOR. Szczegółowy harmonogram wraz z określonymi datami, otrzymasz
na maila jeszcze przed decyzją o zrekrutowaniu do Programu.

Ile czasu Wolontariusz poświęca na działania w Programie Projektor?
Czas poświęcony na działania w Programie Projektor jest zależny od wybranej ścieżki.
Oszacowaliśmy jednak, że przeciętnie na robienie dobra poświęcisz ok. 25 godzin w
semestrze.

W jakich ścieżkach może działać Wolontariusz Programu Projektor?
Wolontariusz Programu Projektor może działać w ścieżkach:
● Spotkania z Pasją;
● Warsztaty z Wyzwaniem;
● Edu-Ratownicy (edu-Korki i edu-RPG).

NAUCZYCIEL
Jakie wymagania powinien spełnić nauczyciel, aby wziąć udział w projektach
Programu Projektor?
Nauczyciel zgłasza uczniów spośród klas IV-VIII (w zależności od projektu) ze szkoły, która
znajduje się w miejscowości do 20 tys. mieszkańców, ponieważ projekty Programu
PROJEKTOR powstały aby wesprzeć dzieci i młodzież z mniejszych miejscowości i wsi z
całej Polski. Po zakwalifikowaniu szkoły do projektu nauczyciel powinien uzupełnić dane
placówki na platformie PROJEKTORa oraz wgrać oświadczenie placówki edukacyjnej.
Następnie przechodzi szkolenia e-learningowe. Kontaktuje się z Wolontariuszami i ustala
termin przeprowadzenia zajęć. Po zajęciach wypełnia ewaluację.

Jakie klasy/grupy mogą zostać zgłoszone do projektów Programu Projektor?
Do Programu PROJEKTOR mogą zostać zgłoszone klasy IV-VIII. Dzięki rozbudowanej
ofercie każda klasa znajdzie coś dla siebie. Do zgłoszenia klasy potrzebny jest wypełniony
formularz i chęć podarowania uczniom ciekawych zajęć, które rozwiną ich kompetencje.
Co nauczyciel może zyskać, zgłaszając klasę/grupę do Programu Projektor?
Poprzez zgłoszenie dzieci do Programu, nauczyciel wspiera ich w rozwoju. W zależności od
wybranej ścieżki uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy, zainteresowań,
odnalezienia pasji. Nauczyciel może zyskać poczucie spełniania swojej misji angażując
dzieci w samorozwój- poczucie, że robi dla nich coś dobrego. Dodatkowo umożliwia
wymianę doświadczeń między studentami, nauczycielami i dziećmi.
Jaki jest harmonogram i kiedy rozpocznie się realizacja projektów?
Harmonogram działań w Programie Projektor, możesz zobaczyć na stronie internetowej
Programu PROJEKTOR. Szczegółowy harmonogram wraz z określonymi datami, otrzymasz
na maila jeszcze przed decyzją o zrekrutowaniu do Programu.

Ile czasu nauczyciel poświęca na udział jego klasy/grupy w Programie Projektor?
Czas poświęcony na udział klasy/grupy w Programie Projektor jest zależny od wybranej
ścieżki. Oszacowaliśmy jednak, że przeciętnie na przekazanie dobra swoim uczniom
nauczyciel poświęci ok. 12 godzin w semestrze.

Jaką ścieżkę nauczyciel może wybrać dla swojej klasy/grupy?
Nauczyciel dla swojej klasy/grupy może wybrać jedną ze ścieżek:
● Spotkania z Pasją (klasy 4-8);
● Warsztaty z Wyzwaniem (klasy 4-6);
● Edu-Ratownicy - edu-Korki (grupy z klas 7-8) i edu-RPG (grupy z klas 5-6).

W ilu projektach szkoła może wziąć udział podczas jednego semestru?
W czasie jednego semestru szkoła może wziąć udział tylko w jednym projekcie Programu
PROJEKTOR.

