BUDOMAL wspiera laureatów I stopnia Finału Ogólnopolskiego, którzy wezmą udział w 40-tym Finale Światowym Odysei Umysłu
zorganizowanym w Michigan State University, East Lansing w USA.
06 maja 2019

Celem projektu jest rozwijanie zdolności twóczych, jakie tkwią w każdym młodym człowieku. Rocznie w konkursie bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Program uczy dzieci i młodzież
kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.
- Według nas kluczowymi kompetencjami XXI wieku jest praca zespołowa i kreatywność. Właśnie dlatego BUDOMAL wspiera młodych uczniów, których cechują umiejętności twórczego rozwiązywania zadań, ale z różnych
powodów nie mają okazji do ich wykorzystania w toku zajęć szkolnych. Uważamy, że wspólna praca nad zadaniami przynosi wiele radości, ale też uświadamia, że nie ma problemów, których nie dałoby się wspólnie rozwiązać.
– mówi Piotr Leśniak
W ramach edycji „Odeyseja Umysłu” 2018/19 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Łodzi rozwiązywały problem piąty „Spory o pozory". 7-osobowa drużyna uczniów klas piątych wygrała Eliminacje Regionalne w Łodzi
(349/350 punktów). Finały Ogólnopolskie odbywały się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym a uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników w Hali Gdynia Arena. Odyseusze ze SP nr 14 mieli silną konkurencję. W
problemie teatralnym wzięło udział 27 drużyn z całej Polski. Oryginalne rozwiązanie, zaangażowanie i humor zawarty w przedstawieniu zostały docenione przez sędziów. Wysoka punktacja za styl i rozwiązanie problemów
spontanicznych dały sumarycznie najwyższą punktację. Efektem tego było zakwalifikowanie się drużyny do Reprezentacji Polski na Finałach Światowych Odysei Umysłu, które odbędą się 21-26 maja na Michigan State
University w USA.
Więcej:
1. https://odyseja.org
2. https://www.odysseyofthemind.com/2019-world-finals/
3. https://www.facebook.com/Odyseja.Umyslu.w.Polsce
4. https://www.youtube.com/watch?time_continue=221&v=K-7pU0XYI6Y
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Gdyby o naszym sukcesie świadczyły wyłącznie zalety firmy BUDOMAL, takie jak profesjonalizm,
ogromny potencjał, innowacyjność, szeroka oferta czy doskonałość zarządzania projektami,
bylibyśmy jedną z wielu firm budowlanych w Polsce. BUDOMAL daje Ci więcej, niż oczekujesz i w
tym właśnie tkwi sekret naszego sukcesu.
Budujemy oraz remontujemy mieszkania, biura. Jesteśmy architektami, wykonawcami i
designerami najlepszych nieruchomości z samego serca Polski.
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