Jesteśmy w finale międzynarodowego konkursu ODYSEJA UMYSŁU!!!
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Odyseja Umysłu to program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu,
w którym co roku bierze udział
kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z
całego świata. Jego celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek.
Dzieci i młodzież uczą się kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy
uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów.

Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – samodzielnie i
nieszablonowo,
tworzyć
– rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Działają
w duchu innowacji
– łamiąc schematy i przyzwyczajenia,
w duchu kooperacji
– z otwartością na pomysły i opinie innych. W dzisiejszych czasach
warto kształcić inicjatorów
, nie imitatorów;
ryzykantów
, nie replikantów;
pomysłodawców
, nie podwykonawców.

Odyseusze współzawodniczą ze sobą w czterech grupach wiekowych. Drużyny, które
uzyskają najlepsze wyniki na
Eliminacjach Regionalnych
, awansują do
Finału Ogólnopolskiego
. Jego zwycięzcy mogą z kolei reprezentować Polskę na
Finałach Światowych
w Stanach Zjednoczonych.
Uczestnicy Odysei Umysłu w oparciu o własne działanie i doświadczenia kształtują
kompetencje intelektualne, akademickie, społeczne i liderskie
– bardzo pożądane w nauce szkolnej, rozwoju zainteresowań i przyszłej pracy zawodowej.

Uczniowie klasy VIII SZKOŁY POSTAWOWEJ (Marta Mieczkowska, Aleksander
Andruszkiewicz, Mikołaj Radwański, Emilia Adamczyk, Weronika Bieniek, Anastazja
Kosiek
) od września uczestniczyli w
zajęciach ODYEI UMYSŁU. Wybrali PROBLEM DŁUGOTERMINOWNY –
W pracowni mistrza Leonarda.
2 marca 2019 roku wzięli udział w eliminacjach regionalnych, które odbywały się w Katowicach.
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Praca całego zespołu zaowocowała tym, iż
awansowali do FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO
. Teraz młodzi Odyseusze mają szansę powalczyć z innymi zespołami z całego kraju o wyjazd
na FINAŁY ŚWIATOWE w USA. W dniach
29 - 31.03.2019
roku będą reprezentować naszą szkołę podczas kolejnego etapu konkursu
w Gdyni. Trzymamy za nich kciuki!!!

Korzyści z udziału w programie są uniwersalne, bo Odyseusze rozwijają postawy i
umiejętności na całe życie
. Stają się bardziej
niezależni, przedsiębiorczy, otwarci i pewni siebie
. Dlatego
w Odysei Umysłu każdy jest Zwycięzcą!

Koordynator i trener ODYSEI UMYSŁU: Joanna Święcik-Patera

Więcej zdjęć tutaj&gt;&gt;&gt;
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