Gdańsk, 11 września 2020 r.

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem nowego sezonu, które jak zwykle nastąpi 15 września, wysyłamy Wam treściwy informator,
omawiający odysejowe plany na nadchodzący rok. Na kolejnych stronach znajdziecie wiadomości o tym, co się zmieni, a co zostanie
prawie po staremu; możliwe scenariusze konkursowe wraz z objaśnieniem, od czego zależy, który ostatecznie będzie zrealizowany;
wskazówki, jak pracować z drużynami w korona-rzeczywistości; sugestie, jak można całkiem bezkosztowo wspierać Odyseję Umysłu;
podpowiedzi, jak radzić sobie z kwestiami finansowymi; a także szczegółową agendę tegorocznej Pracowni Rozwoju Trenerów,
która wszystkim chętnym da dużą dawkę mocy myślenia. Informacji jest sporo, więc prosimy o uważną lekturę całego dokumentu,
a nie tylko szybkie przewinięcie i skakanie pomiędzy sekcjami. Wierzymy, że pokazując Wam „duży obrazek” przyczyniamy się
do budowy świadomej, partnerskiej relacji między społecznością trenerską a organizatorami – z myślą o dobru Odyseuszy.
Mimo, że minionej wiosny odgórne decyzje władz mierzących się z nieznanym niebezpieczeństwem przerwały konkursowy
maraton, odysejowa społeczność tradycyjnie dała radę! Większość trenerów – otrzymawszy mailem poradnik „na trudny czas”
z ćwiczeniami do zdalnego wykorzystania – pozytywnie podsumowała ze swymi podopiecznymi proces kilkumiesięcznej pracy.
Chętni mieli okazję bezpłatnie wziąć udział w bezprecedensowej Letniej Akademii Trenerów Odysejowych w sierpniu, w Gdańsku.
Drużyny, które chciały twórczo odreagować napięcie związane ze społeczną izolacją, pioniersko przecierały szlaki na pierwszym
w historii wirtualnym konkursie Odysei Umysłu, zorganizowanym w maju przez amerykańską centralę. Kilkuset zapaleńców
i sympatyków programu skutecznie zebrało na zrzutka.pl imponującą kwotę, dzięki której fundacja przetrwała krytyczny moment.
Pasja, zaangażowanie, współdziałanie, umysły i serca. Nie zabrakło niczego. Bez fanfar i nie bez wysiłku – udowodniliśmy razem,
że możemy dokonywać rzeczy nieprawdopodobnych. Dziękujemy za to piękne doświadczenie!
Dziś jesteśmy koncepcyjnie przygotowani na różne okoliczności, zdeterminowani, żeby jubileuszowa edycja była udana,
a w przyszłość patrzymy z optymizmem. Konkurs odbędzie się na 100% – oczywiście pod warunkiem, że dopiszą nasze drogie drużyny,
nasi wspaniali wolontariusze i Wy – nasi turbo-fajni trenerzy. Regulacje administracyjne i rygory sanitarne to tylko przejściowe
ograniczenia, z którymi jesteśmy sobie w stanie wspólnie, kreatywnie i odpowiedzialnie poradzić. Jedynym realnym zagrożeniem
dla ciągłości jedynej w swoim rodzaju edukacyjnej odysei jest lęk, który może kogoś paraliżować przed działaniem i popychać ku
racjonalizacji zaniechań. Ze strachu przed śmiercią można przestać żyć już teraz… Tyle że nie warto! Dlatego prosimy Was, Wasze
drużyny i Wasze placówki: na przekór trudnościom nie odpuszczajcie i bądźcie z nami. Sprawmy, że sezon 2020-21 będzie nie tylko
inny niż dotąd, ale i lepszy niż kiedykolwiek przedtem.
Wszyscy tęsknimy do lepszego jutra… Cóż, by takie ono było, trzeba mieć śmiałość, by je lepszym wymarzyć, wyobraźnię,
by je lepszym wymyślić, i wytrwałość, by je lepszym stworzyć. Zróbmy to!
W imieniu całego zespołu fundacji Odyssey of the Mind Polska,

Wojtek Radziwiłowicz

Magda Datta
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E-PAKIET Przewodnik OU, Problemy Długoterminowe oraz zestaw treningowych Problemów Spontanicznych
– w tym roku przesyłane będą Koordynatorom Członkostw jedynie w wersji elektronicznej.
PO CO

Żeby – w razie potrzeby lub konieczności – ułatwić trenerom zdalną pracę z Odyseuszami.

WOLNO Pliki można drukować tylko na własne potrzeby i/lub rozsyłać wyłącznie trenerom i członkom drużyn.
ZAKAZ!

Materiały Odysei Umysłu są chronione międzynarodowym prawem autorskim, a ich kopiowanie,
edytowanie, rozpowszechnianie, publiczne prezentowanie i/lub publikowanie (także elektronicznie)
– w jakimkolwiek celu innym niż osobisty i niekomercyjny użytek – jest stanowczo zabronione!

KIEDY

Wysyłka zacznie się w trzeciej dekadzie października – by wyrównać szanse nowych trenerów i drużyn.

DODATKI Opcjonalne materiały dodatkowe (archiwalne Problemy Spontaniczne, „ZROZUMIEĆ SPONTANY” itd.)
można zamówić w dowolnym czasie – logując się na Konto Członkostwa w systemie Odyseja Online.
Opłacone zamówienia będą wysyłane pocztą – niezależnie od e-Pakietów Członkowskich.

Członkostwo placówki w aktualnej edycji Odysei Umysłu będzie można zgłosić – tak jak dotąd – aż do 1 grudnia.
W tym szczególnym sezonie zachęcamy jednak, aby w miarę możliwości uczynić to bez zbędnej zwłoki. Wstępna
świadomość skali zainteresowania programem – zwłaszcza wśród szkół i organizacji dotychczas zaangażowanych –
pozwoli nam jak najszybciej rozpocząć przygotowania do jak najfajniejszego konkursu.
Rejestrując Członkostwo wcześnie – tzn. do 15 października – możecie liczyć na trzy konkretne korzyści:
PAŹDZIERNIK

☺ Tegoroczna Pracownia Rozwoju Trenerów za 100 zł/os. (zamiast 150). W cenie promocyjnej w warsztatach
(21-22 listopada w Gdańsku) może wziąć udział dowolna liczba trenerów z danej placówki – o ile zapiszą się
do 15 października (później obowiązuje pełna płatność). Nie pokrywamy kosztów dojazdów i zakwaterowania.
☺ „Gra o Styl”, czyli narzędzie wspomagające drużynę w roztropnym doborze elementów Stylu, w formie cyfrowej.
Pliki do samodzielnego wydruku i wykorzystania w pracy z Odyseuszami otrzyma Koordynator Członkostwa,
który może rozesłać je również pozostałym trenerom ze swojej placówki.
☺ Zniżka 10% na materiały dodatkowe (np. archiwalne Problemy Spontaniczne). Żeby złożyć zamówienie,
należy zarejestrować Członkostwo, a następnie zalogować się na Konto Członkostwa w systemie Odyseja Online.
Promocyjny cennik będzie aktywny do 15 października; później rabat wygaśnie, a ceny wzrosną.
Poza tym, wczesne zgłoszenie oznacza otrzymanie e-Pakietu Członkowskiego najszybciej, jak to będzie możliwe!

Planujemy otwarte Szkolenia Trenerów – realizowane stacjonarnie, na żywo, w poniższych miastach i terminach:
Gdańsk, Łódź: 09-11.10 | Warszawa, Wrocław: 16-18.10 | Poznań, Katowice: 23-25.10 | Bydgoszcz, Kraków: 06-08.11
Zajęcia odbywać się będą w reżimie sanitarnym, w dużych i przewietrzanych salach. W użyciu będą środki do
dezynfekcji, dla wszystkich dostępny będzie odkażacz do rąk, a dla zapominalskich maseczki i rękawiczki.
Jeśli szkolenie nie będzie mogło dojść do skutku w jakimś mieście, bo nie zbierze się wystarczająco liczna grupa
lub dany powiat znajdzie się w tzw. „czerwonej strefie epidemicznej”, uczestnicy będą mieli do wyboru 3 opcje:
#1 – wybór innego miasta i/lub terminu w tym roku #2 – e-talon na szkolenie za rok #3 – zwrot pieniędzy
Jeśli szkolenia nie będą mogły dojść do skutku w skali kraju, bo organizacja kursów i zajęć zostanie zakazana
w jakimś momencie z przyczyn epidemiologicznych, uczestnicy również będą mieli do wyboru 3 opcje:
#1 – zaoczne zaliczenie szkolenia*
#2 – e-talon na szkolenie za rok #3 – zwrot pieniędzy
*Zaoczne zaliczanie szkolenia – jak to będzie wyglądało, jeśli miałoby okazać się absolutną koniecznością?
Etap 1: Rozsyłamy kursantom pocztą pamiątkowe koszulki i Książeczki Trenera do samodzielnej lektury.
Etap 2: W połowie listopada przesyłamy kursantom link do prezentacji podsumowującej najważniejsze sprawy.
Etap 3: Pod koniec listopada organizujemy dla kursantów webinarium z przestrzenią na pytania i odpowiedzi.
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Jeżeli będzie to możliwe, wiosną zorganizujemy konkurs na żywo – zachowując odpowiedni reżim sanitarny.
Jeżeli okaże się to konieczne, przeprowadzimy konkurs wirtualny – starając się zachować odysejowy klimat.
Tak czy owak – konkursowe zadania będą fascynujące, edukacyjna przygoda prawdziwa, a zabawa przednia!

A
B
C
D
E

?
?

sytuacja epidemiologiczna oraz spowodowane nią zakazy i nakazy
liczba placówek i drużyn zgłaszających się do udziału w konkursie

=

można zorganizować konkurs na żywo (w reżimie sanitarnym; w ostateczności – bez publiczności)
tyle co dotąd zgłoszonych placówek i drużyn (mniej więcej)
6 Eliminacji Regionalnych + Finał Ogólnopolski (skala i procedury podobne do lat poprzednich)

=

można zorganizować konkurs na żywo (w reżimie sanitarnym; w ostateczności – bez publiczności)
trochę mniej zgłoszonych placówek i drużyn (ale wciąż na tyle dużo, że potrzebne są Eliminacje)
4 Eliminacje Regionalne + Finał Ogólnopolski (drużyny z ER w Łodzi i Katowicach jadą do innych miast)

=

można zorganizować konkurs na żywo (w reżimie sanitarnym; w ostateczności – bez publiczności)
znacznie mniej zgłoszonych placówek i drużyn niż dotąd (np. o połowę)
tylko Finał Ogólnopolski (drużyn jest na tyle mało, że wszystkie „mieszczą się” od razu na Finale)

( ) można zorganizować konkurs na żywo (w reżimie sanit.) I/LUB gdzieś nie wolno („czerwone strefy”)
mniej niż dotąd zgłoszonych placówek i drużyn, ALE nie wszystkie „mieszczą się” od razu na Finale
= Kwalifikacje Wirtualne* (online; konkurs bez podziału na regiony) + Finał Ogólnopolski (na żywo)

--=

nie wolno zorganizować konkursu na żywo (odgórny zakaz administracyjny, tak jak wiosną 2020 r.)
nieważne – ponieważ ile by drużyn nie było, dozwolone jest wyłącznie współzawodnictwo wirtualne
tylko Kwalifikacje Wirtualne* (online; konkurs bez podziału na regiony; zapewne jednoetapowy)

Śledząc zgłoszenia do konkursu oraz obostrzenia sanitarne i postępy w walce z epidemią, wydamy 3 komunikaty:
22.10.20 – prognoza oparta o bieżącą sytuację epidemiczną i dane po zakończeniu wczesnej rejestracji placówek

ABCDE ?

22.12.20 – prognoza oparta o bieżącą sytuację epidemiczną i dane po zakończeniu rejestracji placówek i drużyn
22.01.21 – wiążąca decyzja o trybie przeprowadzenia konkursu wiosną 2021 r. (wraz z ewentualną korektą reguł)

WYSTĘP Występując na żywo lub łącząc się zdalnie, drużyna prezentuje swoje rozwiązanie, które ktoś nagrywa.
Następnie trener przesyła jurorom link do zamieszczonego w sieci nagrania i formularze wypełnione online.
SPONTAN Spotykając się osobiście lub zdalnie, drużyna zgodnie z otrzymaną instrukcją aktywuje link do zadania
(słownego), po czym w ramach automatycznie odliczanego czasu wpisuje swe odpowiedzi w specjalny formularz.
Przesłane rozwiązania długoterminowe i spontaniczne sędziowie oceniają w przeciągu kilku tygodni.
OCENY
Każda drużyna otrzymuje mailem swoją punktację i komentarze jury, a wyniki konkursu zostają ogłoszone online.
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Ponieważ – zgodnie z rozporządzeniem MEN – podstawową formą pracy szkoły jest obecnie nauka stacjonarna,
to – za zgodą dyrekcji – także wszelkie zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na żywo.
Jeśli spotkania drużyny odbywają się w szkole, a trener jest „osobą z zewnątrz” (np. rodzicem), powinien uzyskać
zgodę dyrekcji na wejście na teren placówki, zawsze nosić maseczkę/przyłbicę i zachowywać dystans od dzieci.
Jeśli spotkania drużyny odbywają się w szkole, zapoznajcie się ze szkolnym regulaminem i się doń stosujcie.
Jeśli spotkania drużyny odbywają się w szkole, ich uczestnikom nie wolno dzielić się jedzeniem. Oznacza to, że
niedopuszczalne jest np. zamówienie wspólnej pizzy; każdy powinien przynieść własny prowiant i napoje.
Spotkaj się z rodzicami Odyseuszy na żywo lub zdalnie. Objaśnij, jak chcesz zadbać o bezpieczeństwo uczestników,
odpowiedz na pytania i zapytaj o sugestie. Postaraj się rozwiać wszelkie wątpliwości po to, by uniknąć pretensji,
a zwłaszcza sytuacji, w której któryś z rodziców znienacka zakazałby swojemu dziecku udziału w zajęciach.
W scenariusze zajęć nie wplataj ćwiczeń, które od uczestników wymagałyby wchodzenia w kontakt fizyczny.
Przygotowując zajęcia, w razie potrzeby zmodyfikuj instrukcje do niektórych zadań tak, by uczestnicy nie musieli
dotykać tych samych przedmiotów. Na przykład, jeśli w Problemie Spontanicznym trzeba rzucać kostką, to albo
niech każda osoba rzuca swoją kostką, albo niech w imieniu wszystkich po kolei rzuca tylko jeden zawodnik.
Pozostawaj na bieżąco z zaleceniami MEN, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Przed każdą sesją spytaj mailowo, SMS lub na komunikatorze, czy nikt nie jest chory i nie ma objawów infekcji.
Przed zajęciami „ogarnij” płyn lub chusteczki dezynfekujące, odkażacz do rąk, ręcznik papierowy i worek na śmieci.
Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć wywietrz salę, a jeśli pogoda dopisuje – zostaw otwarte okna.
Poproś, żeby przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć wszyscy dobrze umyli i/lub zdezynfekowali ręce.
Regularnie przypominaj o potrzebie unikania kontaktu fizycznego, zachowania dystansu i dbałości o higienę.
Zaproś drużynę do wspólnej dezynfekcji blatów, klamek, materacyków i innych powierzchni, których dotykacie.
Możesz – najlepiej w porozumieniu z ich rodzicami – zaproponować drużynie pracę w maseczkach lub przyłbicach.
Siedząc w kręgu, zachowajcie ok. 1,5-metrowy dystans między krzesłami, materacami i/lub sobą nawzajem.
Jeśli ktoś kichnie lub kaszlnie, zwróć uwagę, by robić to „w łokieć” albo w chusteczkę, którą się potem wyrzuci.
Robiąc notatki, rysując czy projektując, niech każdy z uczestników korzysta z własnych przyborów.
Każdy wykorzystany w pracy drużyny przedmiot/materiał należy po użyciu albo zdezynfekować, albo wyrzucić.

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną władze mogą wprowadzić wymóg zajęć wyłącznie zdalnych.
Pomyśl, jak można by prace drużyny koordynować przez Zoom, MS Teams, Google Hangouts, Skype, Discord itp.
Analizować treść Problemu Długoterminowego, prowadzić burze mózgów, układać scenariusz spektaklu, określać
Styl, ćwiczyć słowne „spontany” i/lub omawiać wnioski z doświadczeń uczestnicy mogą, łącząc się przez Internet.
Trenować zadania manualne i robić próby przedstawienia zawodnicy mogą, spotykając się w niedużej grupie –
choćby tylko przy cyfrowym udziale trenera.
Montować dekoracje, tworzyć kostiumy, budować urządzenia i testować rozwiązania członkowie drużyny mogą
sami, w domach, w różnym czasie. Ty pomóż im podzielić zadania, zaplanować działania i wyegzekwować efekty.
Kiedy tylko zespół dobrnie do tego etapu, warto nagrywać kolejne próby spektaklu tworzonego przez drużynę
– na ewentualność konieczności udziału w Kwalifikacjach Wirtualnych!

4

Możesz nas wspierać przy okazji każdych zakupów w Internecie – nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.
O to samo poproś swoich bliskich i znajomych oraz rodziców Odyseuszy!

Wejdź na faniMani.pl/rejestracja i zarejestruj się. To nic nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami.
Kliknij „Wybierz organizację”, a następnie wyszukaj i wybierz Odyssey of the Mind Polska.
Ewentualnie wybierz dowolny sklep (nie musisz nic kupić), kliknij „Przejdź do sklepu i pomagaj” i wtedy wybierz
Odyssey of the Mind Polska.

Zaloguj się na swoje konto na faniMani.pl/konto/zaloguj/.
Wybierz lub wyszukaj sklep, który Cię interesuje, kliknij w jego logo, a potem „Przejdź do sklepu i pomagaj”.
Jeśli tak postąpisz, sklep, w którym zrobisz zakupy, przekaże pewną część (średnio 2,5%) zapłaconej przez Ciebie
sumy na rzecz Odysei Umysłu w Polsce. Wartość transakcji nie ma znaczenia, a żadna minimalna kwota nie jest
wymagana. Dla Ciebie nie wiąże się to z żadnym dodatkowym wydatkiem.

Jeśli robisz zakupy na komputerze, zainstaluj dodatek do przeglądarki – Przypominajka faniMani. Dzięki temu
gdy szukasz produktu w Google, Przypominajka już w wyszukiwarce pokaże sklepy współpracujące z FaniMani.
Dodatkowo, wchodząc na stronę sklepu – jeśli jest on partnerem faniMani – zobaczysz podpowiedź o możliwości
skorzystania z przekazania darowizny, którą możesz aktywować jednym kliknięciem.
A jeśli robisz zakupy na telefonie lub tablecie, pobierz aplikację faniMani (w App Store lub Google Play).
Dzięki faniMani możesz skorzystać z wielu rabatów i promocji – te aktualne znajdziesz na fanimani.pl/okazje!

Zaloguj się na swoje konto na faniMani.pl/konto/zaloguj/, wejdź na „Moje darowizny” i tam zmień organizację
na Odyssey of the Mind Polska.

Można nas wesprzeć także przy okazji zakupu polisy ubezpieczeniowej online. Powiedz o tym innym osobom!

Dzięki www.IdeaFairPlay.pl możesz kupić wybrane ubezpieczenie (np. pojazdu, mieszkania lub domu, podróży,
firmy, na życie, NNW dziecka) i wskazać Odyssey of the Mind Polska jako organizację, którą chcesz wesprzeć,
a ubezpieczyciel przekaże część swojego zysku na rzecz Odysei Umysłu w Polsce. Dla Ciebie nie wiąże się to z żadnym
dodatkowym wydatkiem. Wysokość darowizny można sprawdzić na stronie ideafairplay.pl/kalkulator.

Każdy, kto ukończył 16 lat, może zarejestrować konto użytkownika (osoby fizycznej lub firmy) przez formularz
ideafairplay.pl/users/register – zaznaczając opcję „Kupuję i wspieram”.
Następnie należy zalogować się na swoje konto IdeaFairPlay, w zakładce „Kup ubezpieczenie” wybrać rodzaj
polisy i wypełnić wniosek o określony produkt ubezpieczeniowy.
Na liście organizacji trzeba wyszukać i wybrać Odyssey of the Mind Polska.
Po złożeniu wniosku należy poczekać na przygotowanie ofert. Informacje o postępach będą przesyłane drogą
mailową, z reguły w przeciągu 3 dni roboczych.
Wreszcie wystarczy wybrać ofertę najlepszą dla siebie i sfinalizować zlecenie.
Po zaksięgowaniu płatności ubezpieczyciel przekaże część swego zysku na rzecz Odyssey of the Mind Polska.
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Dużym wysiłkiem zdołaliśmy utrzymać opłatę członkowską na niezmienionym poziomie przez ostatnich 6 lat.
Zawsze staramy się, by obowiązkowe składki były jak najniższe – choć przez to fundacja nie ma żadnych rezerw.
Wokoło wszystko drożeje. Bardzo trudno przewidzieć, ile placówek i drużyn zgłosi się do udziału w programie
w tym niepewnym czasie – ale dla tych, którzy to uczynią, chcemy zorganizować dobry konkurs.
W obliczu opisanych potrzeb i ograniczeń zdecydowaliśmy, iż odtąd opłata członkowska wyniesie 690 zł od placówki.

W normalnym roku szkolnym, przy dotychczasowej skali, bilans wydatków naszej fundacji to około 500 tys. zł.
Oznacza to, że przy ok. 3000 Odyseuszy potrzeba mniej więcej 170 zł/dziecko.
Normalny roczny budżet przeciętnej szkoły z miasta wojewódzkiego (podobnie publicznej, jak i niepublicznej)
to często 3,5-3,7 miliona zł. Oznacza to, że przy około 250 uczniach potrzeba mniej więcej 14.500 zł/dziecko.
Sami wiecie, jak wiele daje dzieciom Odyseja Umysłu. Ale być może nie wiedzieliście jak niewielkim kosztem!
Co sprawia, że możemy być aż tak wydajni ekonomicznie? Społeczna praca kilkuset wolontariuszy każdego roku.
Zaradność i poświęcenie tylu trenerów-pasjonatów. I oszczędność w gospodarowaniu środkami fundacji.

Jeśli placówka lub organ prowadzący mają trudności z finansowaniem odysejowych zajęć i o pieniądzach trzeba
pomówić z rodzicami – warto odważnie przyjąć pozytywną narrację: to inwestycja w młodego człowieka.
W ramach Programu 500+ rodziny otrzymują 500 zł na dziecko – co miesiąc. Środki te powinny być przeznaczane
na potrzeby dzieci – od tych bazowych, jak wyżywienie i odzież, po te wyższego rzędu, jak zajęcia pozalekcyjne.
Kurs angielskiego: ~250 zł/miesiąc… Treningi karate: ~150 zł/miesiąc… Bilet do parku rozrywki: ~90 zł/dzień…
Korepetycje z matmy: ~40 zł/godzinę… Każdy zrozumie, że za coś, co ma wartość, zazwyczaj trzeba zapłacić!

Najpierw szacuj wydatki, potem obliczaj składki. Załóżmy, że w placówce powstają 2 zespoły po 7 uczestników,
prowadzone przez 2 trenerki – i oba awansują do Finału. Oto przykład kalkulacji dla każdej z dwóch drużyn.
Szacujemy wydatki: 345 (½ opłaty członkowskiej) + 400 (materiały na zajęcia) + 590 (opłata finałowa) + 8 os.
x 2 x 65 (dojazdy PKP na Finał) + 8 os. x 2 x 65 (2 noclegi na Finale) + 8 os. x 2 x 45 (wyżywienie na Finale) = 4.135 zł
Obliczamy składki: ~4.200 : 7 dzieci/rodzin : 6 m-cy zajęć (październik-marzec) = 100 zł/m-c (w sumie po 600 zł)
Te 600 zł to zaledwie 10% kwoty, jaką co roku każda rodzina dostaje od państwa na każde dziecko. Nawet gdyby
do tego doliczyć jakąś gratyfikację dla 2 trenerek (np. 2 x 50 zł x 4 spotkania/m-c x 2 drużyny), to i tak w sumie
wychodziłoby miesięcznie mniej niż za kurs języka obcego – a przecież Odyseja Umysłu to dużo więcej!
(Uprzedź, że awans na Finały Światowe oznaczałby, iż w pozyskiwanie funduszy musieliby włączyć się wszyscy!)

Rozbudzenie ciekawości poznawczej i użycie teoretycznej wiedzy w praktyce sprzyjają efektywniejszej nauce.
Kształcenie kompetencji XXI w., rozwój talentów, mądry i fajny pomysł na czas wolny – także w czasie pandemii.
Uświadom rodzicom, jakie korzyści z Odysei Umysłu wynoszą dzieciaki – a najlepiej niech zrobią to sami Odyseusze!

Jeśli to Twoi podopieczni kochają Odyseję Umysłu, spraw, by poprzez uczestnictwo zachowali równowagę wśród
stresów i zagrożeń – i mimo ograniczeń budowali relacje i naprawdę uczyli się, robiąc coś swojego i z sensem…
Jeśli to Ty kochasz Odyseję Umysłu, nie porzucaj tego, co w czasach wypalających wyzwań stanowi dla Ciebie
sprawdzone źródło pedagogicznej satysfakcji i osobistego spełnienia…
Jeśli razem kochacie Odyseję Umysłu, nie róbcie sobie przerwy od programu, bo jeśli nie zgłosi się wystarczająco
dużo drużyn, kolejnej jesieni nie będzie do czego wracać… A wszyscy chcielibyśmy spotkać się także za rok! ☺
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Chcesz być lepszym trenerem? Szukasz pomysłów na odysejowe zajęcia? Potrzebujesz inspiracji i świeżej energii?
Jeśli tak, to warsztaty organizowane co roku w ramach Pracowni Rozwoju Trenerów są właśnie dla Ciebie!
Warsztaty to gwarancja zyskania nowej wiedzy i nowych metod pracy – a także szansa na wymianę doświadczeń,
na poznanie innych trenerów „w akcji” i na dobrą zabawę, bo częścią każdych zajęć jest kolacja integracyjna.
Zapisy ruszą 15 września na stronie www.odyseja.org. Koszt udziału dla trenerów z Członkostw zarejestrowanych
do 15 października, którzy również najpóźniej 15 października zapiszą się na warsztaty, wynosi tylko 100 zł.
Cena regularna – dla pozostałych osób – to 150 zł.
Tegoroczny zjazd odbędzie się pod hasłem „Moc myślenia”, a jego agenda jest następująca:

12:30-13:00 | Ludzie nadciągają, z łokcia się witają...
13:00-13:20 | WEEKENDOWY ROZKŁAD JAZDY
[wstęp]
– krótko o planie zajęć tegorocznej Pracowni, reżimie sanitarnym i sprawach porządkowych
13:30-14:10 | ZADANIE NA ZAPOZNANIE
[integracja]
– zabawa przy Problemie Spontanicznym sposobem na przełamanie lodów i poczucie się jak drużyna
14:10-14:30 | Wczesnym popołudniem kawa pachnie cudnie!

DZIEŃ 1

14:30-15:45 | KTO BY POMYŚLAŁ?
[burza mózgów w podgrupach – runda #1]
– Pandemiczne patenty, czyli jak efektywnie prowadzić zajęcia Odysei Umysłu w dobie COVID-19
– Udane urodziny, czyli jak jubileusz 30-lecia uczynić i świętem, i trampoliną do lepszej przyszłości
15:45-16:05 | Po ideacji ciut regeneracji.
16:05-17:20 | KTO BY POMYŚLAŁ?
[burza mózgów w podgrupach – runda #2]
– Budżetowe bóle, wyliczanie wydatków i metody na przychody: fundraising, crowdfunding, sponsoring
– Wyprawa w wirtual, czyli trenerskie pomysły i sugestie odnośnie zasad rozgrywania konkursu online
17:20-17:40 | Zaraz warsztaty, wypij herbaty.
17:40-19:30 | ALBO STORY, ALBO... SORRY
[warsztat]
– jak zainspirować drużynę, żeby w swojej pracy wykorzystała storytellingowe techniki i myki
19:30-20:00 | Do lokalu marszruta z buta.
20:00-22:30 | PORA KOLACJI I KONWERSACJI
[integracja]
– w menu: wspólna wyżerka, konsumpcja z kompanami i nocne trenerów rozmowy

09:00-09:30 | Na początek dobry wrzątek.
09:30-11:20 | TWÓRCZY TEMAT: OGRAĆ SCHEMAT
[warsztat]
– jak nauczyć dostrzegania schematów myślowych i wykorzystywania ich w rozwiązaniach

DZIEŃ 2

11:20-11:40 | Czas spokoju przy napoju.
11:40-13:30 | ODYSEJA KU SZCZĘŚCIU
[warsztat]
– jak poprzez uważne trenowanie wspierać młodych Odyseuszy w wyrastaniu na szczęśliwszych ludzi
13:30-14:00 | Zapamiętale sprzątamy sale!
14:00-14:30 | JAK BYŁO, JAK BĘDZIE
[podsumowanie]
– wrażenia z warsztatów, pomysły na kolejne spotkanie i najaktualniejsze plany na resztę sezonu
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