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REGULAMIN
IV POWIATOWY KONKURS WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ
dla młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
25 - 26 kwietnia 2017 r.
ORGANIZATORZY:
 Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy:
Ryszarda Wiśniewska-Paluch -konsultant PCEiK w Oleśnicy
 I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy:
Katarzyna Wyżyn- pedagog szkolny - I LO w Oleśnicy
 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Filia we Wrocławiu:
Iga Lewicka – koordynator projektu „Strefa Młodzieży SWPS” we Wrocławiu
Psychologia to bardzo pragmatyczna dyscyplina nauki. Znajomość psychologicznych
mechanizmów funkcjonowania jednostki czy grupy pozwala lepiej rozumieć
i interpretować obserwowane zjawiska psychologiczne.
Edukacja i rozwijanie zainteresowań z zakresu psychologii wydają się być
szczególnie istotne w wieku adolescencji, w którym to zadaniem każdego nastolatka
jest pozytywne rozwiązanie kryzysu wieku dojrzewania i ukształtowanie dojrzałej
tożsamości.
Dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie uczniom idei konkursu i udzielenie
im wsparcia w przygotowaniu do udziału w nim. Mamy nadzieję, że udział
w konkursie rozbudzi w uczestnikach głębsze zainteresowanie zjawiskami
psychologicznymi oraz przyczyni się do lepszego rozumienia siebie i otaczającej
rzeczywistości.

I.

CELE KONKURSU
1. Popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii jednostki i psychologii
społecznej.
2. Rozwijanie umiejętności interpretowania zjawisk psychologicznych.
3. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i interpretacji
tekstów naukowych z zakresu wiedzy humanistycznej.
4. Rozwijanie zainteresowania psychologią wśród młodzieży szkolnej.
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5. Poznawanie roli psychologii w życiu współczesnego człowieka.
6. Rozwijanie dociekliwości poznawczej.

II.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
1.
2.
3.
4.
5.

III.

Konformizm. Wpływ na zachowanie
Spostrzeganie społeczne
Uprzedzenia. Stereotypy.
Emocje. Samodoskonalenie.
Psychologia reklamy.

LITERATURA DO PRZYGOTOWANIA
1. Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. „Psychologia społeczna” –
rozdziały: 4, 8, 13 Poznań, Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2006.
2. Berger, M., „Potęga marki”. Charaktery.7/2015, s. 70-75.
3. Brzezińska, M., „Tyrania niecierpliwości” .Charaktery.2/2012, s.18-27.
4. Pająk, P., „Podróż w nieznane”. Charaktery.10/2013, s.18-27.
5. Zimbardo, P., Johnson, R., Mccann, V,. „Szalone etykiety”. Charaktery
2/2011, s. 38-41.

IV.

PRZEBIEG KONKURSU
1. Szkolny Organizator Konkursu (zainteresowany zorganizowaniem
konkursu w swojej szkole nauczyciel, pedagog szkolny, psycholog) zgłasza
ilość i skład zespołów dwuosobowych (każda szkoła może zgłosić do 2
zespołów)
2. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa dn. 24.03.2017 r.
3. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej,
którą należy przesłać na adres pceik@pceik.pl

V.

TERMIN, MIEJSCE I ZADANIA KONKURSU
1. Finał konkursu odbędzie się:

a) Gimnazja – 25 kwietnia 2017 r., o godzinie 10.00, PCEiK Oleśnica
b) Szkoły Ponadgimnazjalne – 26 kwietnia 2017 r., o godzinie 10.00, PCEiK
Oleśnica
2. Zadaniem uczestników będzie:

a) wypełnienie w parach testu jednokrotnego wyboru z zakresu tematycznego
podanego w regulaminie konkursu,
przygotowanej prezentacji multimedialnej związanej
z tematyką konkursu, w oparciu o podaną literaturę (czas przedstawienia
prezentacji dla jednej dwuosobowej drużyny wynosi do 5 minut).

b) przedstawienie

VI.

KOMISJA KONKURSOWA
1. Wykonanie zadań zostanie ocenione przez Komisję Konkursową powołaną
przez Dyrektora PCEiK.
2. Komisja Konkursowa wyłoni trzy najlepsze drużyny w dwóch kategoriach:
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a) szkoły gimnazjalne
b) szkoły ponadgimnazjalne

VII.

NAGRODY
Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone
8 czerwca 2017 r. o godz. 10. w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali PCEiK
2017 r.

VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie
w pełni niniejszego regulaminu.
2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną
wykluczone z udziału w wyżej wspomnianym konkursie.
3. Odpłatność w wysokości 8 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół
z miast i gmin powiatu oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia
z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego
nauczycieli.
4. W załączniku Nr 1- Karta zgłoszeniowa.
5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

UWAGA
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzenia
konkursu w przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w nim będzie za mała.
Informacja zostanie przekazana zainteresowanym osobom w terminie do
3 kwietnia 2017 roku.
Informacji zainteresowanym osobom udzielają:
Katarzyna Wyżyn, tel. 695 938 639
Ryszarda Wiśniewska-Paluch, tel. 604 486 919
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