
 1 

                         
__________________________________________________ 
PCEiK.MDK.4390.35.2019 

                                                                     Oleśnica, 26.09.2019 r.  

 

 

Regulamin 

 

VI POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ   
dla szkół ponadpodstawowych 

 

Miejsce konkursu:  

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

22.04.2020 r. godz. 10.00 
 

 

 

ORGANIZATORZY: 

 

 Pani Ryszarda Wiśniewska - Paluch - konsultant ds. psychoedukacji, profilaktyki                

i wspierania uzdolnień w Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

 Pani Katarzyna Wyżyn – pedagog i psycholog szkolny w I Liceum Ogólnokształcące     

im. Juliusza  Słowackiego w Oleśnicy. 

 Anna Murzyn-Romańczuk – specjalista ds. Marketingu i PR na Uniwersytecie SWPS          

we Wrocławiu.  
 

 

Psychologia to bardzo pragmatyczna dyscyplina nauki. Udział w Konkursie daje możliwość  

zgłębić określoną literaturę oraz zweryfikować  i zaprezentować swoją wiedzę. 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. 

5. Poznawanie roli psychologii w życiu współczesnego człowieka. 

6. Rozwijanie dociekliwości poznawczej. 



 2 

 

II. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU: 

- stres 

- motywacja 

- uzależnienia behawioralne 

- depresja 

 
III. LITERATURA DO PRZYGOTOWANIA: 

 

1. Aronson, E.,  Wilson, T.D., Akert, R.M. „Psychologia społeczna” , Poznań, Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, 2006. – rozdział PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA W DZIAŁANIU 1, 

Psychologia społeczna a zdrowie, s.385-407   

2. Greenberg, M., „ Mózg odporny na stres”. Poznań, Dom Wydawniczy REBIS, 2018. 

Mierzenie się z własnymi emocjami i ich akceptowanie, s.97- 116; Zdobywanie kontroli   

nad stresem, s.117-136 

3. Jankowska, M., „ 4C- klucz psychicznej siły”. Charaktery.9/2017, s. 58-62 

4. Stringer, H., „ Mogę więcej!”. Charaktery.9/2018, s. 58-60 

5. Grabda, D., „ Jesteśmy jak nartniki”. Charaktery.9/2018, s. 52-57 

6. Chrzanowska, A., „ Marchewka już nie działa”. Charaktery.10/2018, s. 60-62 

7. Barbaro, N., „ Gdy nikt cię nie chwali”. Charaktery.7/2018, s. 14-21 

8. Porczyk, S., „ Maski depresji”. Charaktery.10/2018, s. 46-50 

 

IV.  PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Szkolny Organizator Konkursu ( pedagog szkolny, psycholog) zgłasza ilość i skład 

dwuosobowych drużyn (każda szkoła może zgłosić do 2 drużyn).  

2. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa dn. 31.03.2020 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. Konkurs odbędzie się 22.04.2020 r., o godzinie 10.00 w Powiatowym Centrum 

Edukacji i Kultury w  Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56 

 

2. Zadaniem drużyn będzie: 

a) wypełnienie testu jednokrotnego wyboru z zakresu tematycznego podanego 

w regulaminie konkursu (pkt. II), 

b) przedstawienie przygotowanej prezentacji multimedialnej związanej  

z zakresem tematycznym konkursu (pkt. II), w oparciu o podaną literaturę 

(czas przedstawienia prezentacji dla jednej dwuosobowej drużyny wynosi do 

5 minut). 

 

 

 

 

 



 3 

VI. KOMISJA KONKURSOWA 
 

1. Wykonanie zadań zostanie ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora 

PCEiK.  

2. Komisja Konkursowa wyłoni trzy najlepsze drużyny. 

 

VII. NAGRODY 

 
Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 16 czerwca 2020 r.         

o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej MOKiS podczas Gali PCEiK 2020 

 

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 konkursie.  

3. W załączniku  

- karta zgłoszeniowa 

- oświadczenie rodziców w sprawie RODO 

 


