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w międzynarodowym konkursie edukacyjnym – programie
twórczego rozwiązywania problemów.
ODYSEUSZE 2018:
1) KRZYSZTOF BIELIK
2) JAKUB MIERZWA
3) WIKTORIA OLKUSKA
4) MAGDALENA SOŁKOWICZ
5) BARTOSZ SZULĘCKI
6) LENA SZYMAŃSKA
7) DOMINIKA WIERZBICKA

TRENER ODYSEJI UMYSŁU: Anita Wójcik

Nasi Odyseusze z Sędziami po prezentacji autorskiego przedstawienia na eliminacjach regionalnych

ODYSEUSZE 2018 od 3 października 2017r. do 27 lutego 2018r. uczestniczyli
w zajęciach realizujących międzynarodowy program edukacyjny ODYSEJA UMYSŁU
(październik – grudzień w wymiarze 2 godzin lekcyjnych w tygodniu, styczeń – luty
w wymiarze 3 godzin lekcyjnych tygodniowo).
25 lutego 2018 roku wzięliśmy udział w Eliminacjach regionalnych w Warszawie,
w których wzięło udział 95 drużyn z województw: mazowieckiego, podlaskiego,
lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego .
Poniżej krótko o Odysei Umysłu, więcej informacji znajdą Państwo na stronie
odyseja.org.

Odyseja Umysłu® to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie
międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy
uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister
Edukacji Narodowej.

Naszym celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody
człowiek. Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując
grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych –
czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.
Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć –
samodzielnie i nieszablonowo, i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem.
Zachęcamy ich, by działali w duchu innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia,
i w duchu kooperacji – z otwartością na pomysły i opinie innych. Stawiamy przed nimi
wyzwania, które wymagają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk
i umysłów. Jesteśmy przekonani, że w dzisiejszych czasach warto kształcić
inicjatorów, nie imitatorów; ryzykantów, nie replikantów; pomysłodawców, nie
podwykonawców.
Odyseja Umysłu to konkurs twórczego rozwiązywania problemów. Odyseusze
pracują w drużynach, które reprezentują szkoły lub inne placówki edukacyjne
i zazwyczaj liczą od 5 do 7 osób. Opiekę nad każdym zespołem sprawuje trener, który
integruje grupę oraz organizuje i moderuje jej pracę, ale nie sugeruje ani nie narzuca
Odyseuszom własnych pomysłów.
Jesienią każdego roku publikowanych jest pięć Problemów Długoterminowych.
Drużyna wybiera jeden z nich, po czym przez kilka miesięcy samodzielnie projektuje,
przygotowuje i udoskonala jego rozwiązanie. Uczestnicy razem analizują zadanie
i zastanawiają się, jak można sobie z nim poradzić. Następnie wspólnie decydują jak to,
co w ich pomysłach najlepsze, połączyć w 8-minutową prezentację – którą na wiosnę
przedstawią sędziom oraz publiczności. Podczas konkursu zespół musi się także
zmierzyć z Problemem Spontanicznym – niepowtarzalnym zadaniem-niespodzianką,
którego treści nie zna do ostatniej chwili, a rozwiązanie tworzy w zaledwie kilka minut.
Odyseusze współzawodniczą ze sobą w czterech grupach wiekowych. Drużyny,
które w poszczególnych kategoriach uzyskają najlepsze wyniki na Eliminacjach
Regionalnych, awansują do Finału Ogólnopolskiego. Jego laureaci mogą z kolei
reprezentować Polskę na Finałach Światowych w Stanach Zjednoczonych.

CO TRZEBA WIEDZIEĆ
O PROBLEMACH DŁUGOTERMINOWYCH I STYLU?
1. Problemy Długoterminowe odwołują się do szerokiego spektrum zainteresowań
– w umiejętny sposób łącząc w różnych proporcjach elementy teorii i praktyki,
nauk społecznych i nauk przyrodniczych, techniki i sztuki, humanistyki i
technologii.
2. Proces tworzenia rozwiązania Problemu Długoterminowego to praca metodą
projektu. Uczestnicy rozwijają umiejętności wnikliwej analizy zadania i szukania
różnych możliwości jego rozwiązania; myślenia krytycznego i podejmowania
decyzji; łączenia i praktycznego zastosowania wiedzy z różnych dziedzin;
komunikacji i pracy w zespole; perspektywicznego planowania i zarządzania
czasem oraz autoprezentacji i wystąpień publicznych.
3. W treści każdego Problemu opisano, na czym polega

sedno zadania,

zdefiniowano ograniczenia – czyli co drużyna musi, a czego jej nie wolno – jak
również określono, co i według jakich kryteriów będzie oceniane.
4. Drużyna może na konkursie otrzymać punkty karne także, jeśli przekroczy limit
czasu konkursowej prezentacji, górny limit kosztów rozwiązania lub jeśli
złamie inną z reguł opisanych w treści Problemu albo w Przewodniku Odysei
Umysłu.

TYPY PROBLEMÓW DŁUGOTERMINOWYCH
Co roku publikowanych jest pięć nowych Problemów Długoterminowych z pięciu
generalnych kategorii:
Problem 1: mechanika pojazdów.
Drużyny projektują i budują małe bądź duże pojazdy mechaniczne, wykonujące
określone zadania.
Problem 2: technika na scenie.
Drużyny wplatają maszyny i urządzenia własnej konstrukcji w autorskie przedstawienia
na zadany temat.
Problem 3: reinterpretacja klasyki.
Drużyny tworzą oryginalne spektakle teatralne w oparciu o własną interpretację klasyki
światowej kultury i sztuki.
Problem 4: struktura z drewna balsa.
Drużyny konstruują struktury z drewna balsa i kleju – i poddają je próbie utrzymania jak
największego ciężaru.
Problem 5: teatralnie i z humorem.
Drużyny przygotowują humorystyczne przedstawienia teatralne na określony, z reguły
abstrakcyjny temat.

WŁASNYMI GŁOWAMI I RĘKOMA!
Wszystkie oceniane elementy rozwiązania Problemu Długoterminowego
zawodnicy muszą wymyślić, zaprojektować i wykonać samodzielnie. Nikt poza
członkami zespołu nie może stworzyć niczego, co podlega ocenie – pod rygorem
przyznania drużynie kary za Pomoc z Zewnątrz.

STYL
Drużyna może uczynić rozwiązanie Problemu Długoterminowego ciekawszym i
bardziej atrakcyjnym, dodając do niego kilka elementów, które sama wskaże sędziom do
oceny. W ten sposób zespół może wykorzystać swoje atuty, nadać rozwiązaniu
własny Styl i zdobyć dodatkowe punkty. Definiowanie elementów Stylu jako część
konkursu rozwija umiejętność identyfikacji i nazywania zalet pomysłów oraz
talentów – własnych i cudzych – a także zachęca do dbałości o szczegóły oraz
angażowania się „ponad wymagane minimum”.

CO TRZEBA WIEDZIEĆ O PROBLEMACH SPONTANICZNYCH?
1. Na każdym etapie konkursu drużyna dostaje do rozwiązania tylko jeden –
nieznany jej wcześniej – Problem Spontaniczny.
2. Kluczem do sukcesu na konkursie jest systematyczny trening w rozwiązywaniu
Problemów Spontanicznych. Regularne ćwiczenia w tym zakresie uczą myśleć
„na zawołanie” i działać „tu i teraz”; pracować w warunkach niedoboru czasu,
środków i informacji; rozwijają umiejętności improwizacji, współpracy i
dzielenia się zadaniami; oceny ryzyka i wyciągania wniosków z popełnianych
błędów; kształtują postawę odważnej otwartości wobec zaskakujących wyzwań i
niespodziewanych trudności.

TYPY PROBLEMÓW SPONTANICZNYCH
Problemy Spontaniczne dzielą się na trzy typy – zależnie od tego, co podlega ocenie:
» słowne – gdy ocena zależy od liczby i jakości ustnych odpowiedzi
» manualne – gdy ocenie podlega efekt pracy zespołu inny niż słowa
» słowno-manualne – gdy oceniane jest to, co drużyna zrobi i to, co powie
W ramach każdej z trzech wspomnianych kategorii można trafić na zadania o bardzo
różnym sednie, regułach i ograniczeniach. Motto Problemów Spontanicznych brzmi:
„Spodziewaj się niespodziewanego”.

TEGOROCZNE PROBLEMY DŁUGOTERMINOWE:
Problem 1: Do boju w trójboju
Na miejsca… Gotowi? Start! Stworzony przez drużynę, oryginalny pojazd weźmie
udział w kreatywnym trójboju… Uczestnicy zaprojektują, zbudują i pojadą wehikułem,
który spróbuje zdobyć punkty w trzech dyscyplinach, mianowicie w „curlingu” –
przepychając „kamień” do strefy premiowanej, w „lancy” – strącając jedynie określone
cele, a także w „slalomie” – nawigując między „pachołkami” i pokonując długość toru w
obu kierunkach. Uczestnictwo pojazdu w tym nietradycyjnym triatlonie będzie częścią
fabularnego spektaklu, podczas którego zmianie ulegnie wygląd wehikułu, postać
„trenera” opowie o jego działaniu, a postać komentatora objaśni poszczególne
konkurencje – poprzeplatane jakiegoś rodzaju rozrywką dla publiczności.
Zadanie
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Limit kosztów rozwiązania: 500 PLN (145 USD)
Problem 2: O co chodzi z emoji
Pora na opowieść o pewnym obrazku emoji – onegdaj słynnym, obecnie
zapomnianym… Pokazując na scenie tę wymyśloną przez siebie historię, zespół
wykorzysta trzy samodzielnie skonstruowane, trójwymiarowe, mechaniczne obiekty –

wyobrażające różne piktogramy emoji. W trakcie spektaklu jeden z nich zwiększy swój
rozmiar, drugi „ożyje” – przeistaczając się w postać odgrywaną przez członka drużyny, a
trzeci – przemieni się w jeszcze inne emoji. W przedstawienie wplecione będą też: układ
choreograficzny, jakiegoś rodzaju techniczna reprezentacja wysyłania wiadomości
tekstowej oraz efekty dźwiękowe wzbogacające widowisko… Dlaczego widowisko? Bo
częścią występu nie mogą być wypowiadane słowa ani żadne inne wytwory ludzkiego
głosu!
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wiekowych:
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Limit kosztów rozwiązania: 500 PLN (145 USD)

Problem 3: Bajdokument - prawie prawda (wybrany przez naszych Odyseuszy)
Bywa, że jedna historia niejedną ma wersję, a fikcja może wyglądać na fakt…
Drużyna stworzy i zaprezentuje humorystyczne przedstawienie nawiązujące do
klasycznego dzieła literackiego, wybranego z określonej listy. Przynajmniej dwóch
bohaterów owej książki – z perspektywy których pisarska opowieść jest rzeczywistością
– wspominać będzie wydarzenia, w jakich „uczestniczyło”, i sprzeczać się, co do ich
przebiegu – dodając, pomijając, kwestionując, wyolbrzymiając i przejaskrawiając
rozmaite szczegóły. Cały spór zaprezentowany zostanie w konwencji paradokumentu –
ze wszystkimi charakterystycznymi dlań elementami, takimi jak „wywiady” z
bohaterami, sceny „zza kulis”, akcja „na żywo” i głos „zza kadru”. Jak było „naprawdę”,
wyjaśni sędziom oraz publiczności wymyślona przez zespół postać świadka, o której
powieściowy oryginał nie wspomina…
Zadanie
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wiekowych:

Limit kosztów rozwiązania: 430 PLN (125 USD)
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Problem 4: Wieża ze zwierza
Zespół, szkice i pomysły, klej, patyki – i jest wieża. Sęk w tym, że to nie jest
wszystko… Stwórzcie jeszcze z wieży zwierza! Zadanie drużyny polega na
zaprojektowaniu oraz zbudowaniu wyłącznie z drewna balsa – i ewentualnie kleju –
struktury, która podczas konkursowego występu poddana zostanie próbie utrzymania
jak największego ciężaru. Haczyk polega na tym, że konstrukcję należy przyozdobić tak,
by wyglądem przypominała zwierzę określonego gatunku… „Stworzenie” najpierw
trzeba ustawić na stelażu testera, następnie „nakarmić” – dodając doń trzy wykonane
przez uczestników przedmioty wyobrażające jedzenie, później usunąć z konstrukcji
zwierzęce dekoracje, „pokarm” pozostawiając na miejscu – i dopiero wtedy rozpocząć
nakładanie na nią sportowych odważników. Przemiany struktury oraz proces jej
testowania muszą być wplecione w fabułę oryginalnego spektaklu, w którym pojawi się
ponadto wyjaśnienie, dlaczego zwierzę opuściło swój dom. Co ważne: zarówno za
obciążenie udźwignięte przez konstrukcję, jak i za zaprezentowane pomysłowe
przedstawienie, można uzyskać po tyle samo punktów!
Zadanie
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wiekowych:

Limit kosztów rozwiązania: 500 PLN (145 USD)
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Problem 5: Nieziemska miejscówka
Gdzieś w odległej galaktyce… Gdzie wkoło kosmos, ostateczna granica… Jest takie
miejsce, w którym istoty z wielu światów zatrzymują się, by zatankować,
przekąsić coś i odpocząć. Zespół ma za zadanie przygotować i odegrać dowcipny
spektakl o pozaziemskiej miejscówce, gdzie mają zwyczaj spotykać się międzygwiezdni
podróżnicy. Odwiedzą ją trzej oryginalni przybysze z różnych planet, z których
przynajmniej dwaj pomówią o poszukiwaniach pewnego kosmicznego skarbu. Ponadto,
w owym znanym z nowatorskiej rozrywki miejscu zatrudniony będzie pochodzący z
Ziemi ludzki pracownik, pojawi się jakiegoś rodzaju jedzenie, a także futurystyczna
mapa, która z dwuwymiarowej zmieni się w trójwymiarową.
Zadanie

przeznaczone

dla

grup

wiekowych:

Limit kosztów rozwiązania: 430 PLN (125 USD)
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