
PROGRAM Projektor – wolontariat studencki

Działamy dla idei

PROJEKTOR zmienia na lepsze przyszłość wielu dzieci mieszkających na wsi oraz tych z mniejszych miejscowości.  
Studenci biorący udział w Programie docierają do nich, dzielą się z nimi swoją wiedzą, przekazują pozytywne wzorce i 
własnym  przykładem  zachęcają  do  rozwoju. Jednym  zdaniem  –  Twoja  studencka  pasja,  Twój  talent  i  Twoje 
zainteresowania stają się źródłem dziecięcej radości. „PROJEKTOR - wolontariat studencki” to przestrzeń dla twórczego 
działania, miejsce, w którym swoją energię i zainteresowania możesz przekształcić w kreatywne projekty edukacyjne. 

Program skutecznie łączy środowisko szkolne i akademickie, umożliwiając wymianę doświadczeń i wzajemną inspirację. 
Wzbogaca  ofertę  edukacyjną  szkoły  poprzez  najnowocześniejsze  metody  edukacyjne,  uwzględniające  aktywność, 
energię i pomysłowość studentów.

Co może zyskać student – wolontariusz?
•Poznać ciekawych i pełnych pasji ludzi z całej Polski
•Wywołać niejeden uśmiech i pokazać dzieciom, że nauka może być fascynująca!
•Odkryć, że wolontariat to nie tylko pomaganie
•Rozwinąć umiejętności pracy w grupie i sprawdzić się jako lider
•Poszerzyć praktyczną wiedzę z dziedziny, która interesuje studenta
•Zainwestować w swoją przyszłość - zdobyć umiejętności, których szukają pracodawcy
•W bezpiecznych warunkach opanować sztukę wystąpień publicznych
•Przeżyć niezapomnianą przygodę

Zasady Programu

Do udziału  w Programie  zapraszamy studentów,  absolwentów (do  roku  od  ukończenia  studiów)  oraz doktorantów. 
Zajęcia  proponowane i  realizowane przez wolontariuszy mają formę projektów edukacyjnych,  dzięki  czemu dzieci  i  
młodzież uczą się przez doświadczenie. Projekty prowadzone są w oparciu o wcześniej przygotowane przez studentów 
scenariusze, których zakres tematyczny jest ustalany ze szkołą.

Projekty dotyczą konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności. Studenci prowadzą zajęcia 
lingwistyczne,  artystyczne,  związane  z  ochroną  środowiska,  psychologiczno-pedagogiczne,  informatyczne, 
humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, sportowe i inne.

Projekty edukacyjne są prowadzone w czasie wolnym od zajęć, w trakcie roku szkolnego oraz w wakacje i ferie. W 
trakcie  roku szkolnego grupy studentów realizują  projekty systematyczne.  W czasie  trzech  dwugodzinnych  wizyt  w 
szkole, wolontariusze realizują spójny scenariusz zajęć z tą samą grupą uczniów. Projekt systematyczny trwa od 2 do 6 
tygodni.  Projekty  wakacyjne  i  feryjne  obejmują  co  najmniej  5  spotkań,  zawierających  nie  mniej  niż  5  godzin 
dydaktycznych w ciągu jednego dnia. Zarówno projekty systematyczne, jak i projekty wakacyjne i feryjne, prowadzone są 
przez grupy od 2 do 3 wolontariuszy. 

Szkoły, które zapraszają wolontariuszy, udostępniają miejsce do realizacji projektów, a także służą pomocą merytoryczną 
i organizacyjną. Wspólnie z wolontariuszami uzgadniają tematykę i formę zajęć. Studenci nie ponoszą żadnych kosztów 
związanych z realizacją swoich projektów. Fundacja Rozwoju Wolontariatu zapewnia szkolenia, ubezpieczenie, zwrot 
kosztów przejazdu i zakupu materiałów dydaktycznych. Kontakty między studentami, szkołą i organizatorami odbywają 
się za pomocą strony internetowej www.projektor.org.pl oraz bezpłatnej infolinii.



                                Młody Nobel

Nauka przedmiotów ścisłych  może być  niezłą  frajdą  –  już po  raz  trzeci  przekonują  o  tym wolontariusze  kampanii 
edukacyjnej  Młody Nobel.  W ramach projektu  realizowanego  przez  Fundację  Rozwoju  Wolontariatu  oraz  Fundację 
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza studenci pokażą młodzieży najbardziej atrakcyjną i fascynującą stronę przedmiotów 
ścisłych.

Młody Nobel  to  kampania  edukacyjna,  która  ma na  celu  popularyzację  nauki  przedmiotów ścisłych  wśród  dzieci  i 
młodzieży. Kluczowym jej elementem są pikniki naukowe, które odbywają się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. 
Ponadto,  w całej  Polsce realizujemy projekty specjalistyczne,  czyli  tematyczne spotkania studentów-wolontariuszy z 
uczniami,  podczas których studenci  pokazują swoim młodszym kolegom, że nauka przedmiotów ścisłych może być 
fascynująca.  Tradycyjnie  już  uzupełnieniem  akcji  jest  konkurs  filmowy,  w  którym  na  młodych  pasjonatów  czekają 
atrakcyjne nagrody.
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