Karta projektu: ODYSEJOWO.
Uzasadnienie (w tym główny cel):
Rozwijanie kreatywności, poprawa współpracy w grupach, zwiększenie tolerancji, zmniejszenie
podatności na stres.
Lider projektu:
Członkowie projektu:
Odbiorcy projektu:
Ewa Skowrońska Monika Jaśko, Ewa Skowrońska, Ewa Kapelewska,
Uczniowie klas IV, V,
Urszula Strapczuk ,Edyta Korusiewicz, Gracjana Chocha VI, I G, II G
Cele szczegółowe projektu:
 Rozwija twórczą wyobraźnię.
 Kształtuje kompetencje intelektualne, społeczne i liderskie.
 Uczy krytycznie analizować informacje.
 Rozwija umiejętność łączenia wiedzy z rożnych dziedzin i stosuje ją w praktyce.
 Rozwija szacunek i zaufanie do ludzi o odmiennych poglądach temperamentach.
 Uczy myślenia na zawołanie, eksperymentowania.
 Uczy pokonywać lenistwo i ćwiczy konsekwencje.
 Uczy przełamywać zahamowania i odkrywać swoje możliwości.
 Rozwija samodzielne podejmowanie decyzji.
 Wyrabia odwagę.
 Dostrzega wspólne dobro.
 Pisze scenariusze przedstawienia.
Ryzyka:
- zbyt wiele innych zajęć dodatkowych dla uczniów klas od IV SP do I G;
- brak możliwości chodzenia na zajęcia w sobotę;
- brak pomieszczenia w którym można trzymać stelaże lub większe elementy niezbędne do rozwiązania
Problemu Długoterminowego.
Opis projektu:
Na zajęciach uczniowie uczą się o międzynarodowych zasadach konkursu Odysei Umysłu. Dowiadują
się o regułach panujących na Eliminacjach Regionalnych, Ogólnopolskich i Światowych. Pogłębiają
integrację, współpracę, zaufanie oraz twórcze myślenie wśród wybranych drużyn. Ćwiczą Problemy
Spontaniczne: słowne, słowno-manualne i manualne. Wybierają jeden z pięciu Problemów
Długoterminowych i starają się w oparciu o ograniczenia i ustaloną wysokość kosztów finansowych
rozwiązać go. Rozwiązanie jednego z Problemów musi być wykonane samodzielnie przez uczniów. W
zależności od wysokości punktacji możliwy jest awans z Eliminacji Regionalnych na Eliminacje
Ogólnopolskie i Światowe.
Harmonogram projektu:
W pierwszym etapie konkursu (Eliminacjach Regionalnych) wszystkie drużyny mogą wystąpić
bezpłatnie.
Uczestnictwo w każdej kolejnej fazie zawodów wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiednio
dobrego wyniku i uregulowania dodatkowej opłaty startowej - przeznaczonej na pokrycie kosztów
danej imprezy. Odpłatność bywa naliczana od grupy lub zawodnika, a jej wysokość każdorazowo
ustalają organizatorzy.
W sezonie 2015-2016 opłata za udział zakwalifikowanego zespołu w Finale Ogólnopolskim wyniesie
300 zł.
Koszty uczestnictwa w Finałach Światowych i Festiwalu Europejskim gospodarze owych wydarzeń
określą i podadzą do wiadomości zainteresowanych drużyn w stosownym czasie.

