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Uczniowie PSP nr 33 w Opolu finalistami Światowej Odysei
Umysłu w USA
Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Opolu dostali się do europejskiego i
światowego finału konkursu 'Odyseja umysłu'. Finał europejski odbędzie się w Werbellinsee w
Niemczech już 27 kwietnia. Niedługo po nim, bo 22 maja uczestnicy wylecą do USA, gdzie
odbędzie się 39. Światowy Finał w Ames (Iowa State University), tam zmierzą się z finalistami z
całego świata.
Odyseja Umysłu to przede wszystkim 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 Ministerstwo Edukacji
Narodowej.<br /> <br /> Program Odysei Umysłu powstał, aby kształcić rozwój zdolności
twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Ma on na celu uczyć dzieci i młodzież
kreatywnego i krytycznego myślenia, a także zachęcać i uczyć współpracy w ramach grupy,
angażując uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich,
które rozwiązać można na wiele sposobów.<br /> <br /> Przed uczestnikami konkursu stawia się
takie wyzwania, które wymagają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i
umysłów. W końcu program Odyseusz powstał po to, aby nauczyć dzieci nieszablonowego
myślenia, aby zamiast podążać za tłumem, wyznaczały własne ścieżki.<br /> <br /> Dzięki
wytrwałości i pracy uczniowie PSP nr 33. uzyskali tytuł laureata II stopnia. Tym samym
zakwalifikowali się do udziału w EuroFestiwalu, który odbędzie się w Niemczech. Szkołę
reprezentować będą: Natalia Grosicka, Emilia Batóg, Dawid Domański, Amelia Toposzkiewicz,
Matylda Toposzkiewicz, Aleksandra Kurzydło i Izabela Janusz. Trenerami drużyny są panie
Magdalena Chmiel-Bryzik i Małgorzata Ludwikowska.<br /> <br /> Z kolei w Finałach Światowych
reprezentantem szkoły będzie drużyna, w skład której wchodzą: Aleksandra Menzfeld, Amelia
Pencak, Kamila Kud, Hanna Kowalczyk, Julia Grzebieniowska, Hanna Ratajczak i Agata Kopytko.
Zawodniczki przez cały okres trwania konkursu są pod opieka swoich trenerów, Magdaleny Turek
i Maryli Strzały.<br /> <br /> Radio Opole objęło wydarzenie patronatem medialnym.<br />
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