Klasa psychologiczna IC (2014–2017) pod patronatem Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej we Wrocławiu
Koordynatorzy współpracy ze strony Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu
p. Iga Lewicka, koordynator Projektu Strefa Młodzieży we Wrocławiu
Koordynator współpracy ze strony I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy
p. Katarzyna Wyżyn, pedagog szkolny

Oferta edukacyjna








rozszerzone programy nauczania: język polski, biologia, historia
przedmiot uzupełniający w klasie drugiej : podstawy psychologii
udział w projekcie profilaktyczno-edukacyjnym SWPS-u "Strefa Młodzieży"
uczniowie będą mogli poszerzać swoją wiedzę i nabywać nowe umiejętności
uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli Szkoły Wyższej
Psychologii na terenie Liceum oraz na terenie uczelni (Liceum pokryje koszty
przejazdu i opłaty za realizację zajęć )
treści wykraczające poza program podstawowy realizowane będą w oparciu o
programy autorskie
w ramach zajęć uczniowie przygotują się do udziału w konkursach, turniejach
psychologicznych

Klasa pierwsza








udział uczniów w spotkaniach psychologicznych w Szkole Wyższej Psychologii
Społecznej, w ramach projektu „Strefa Młodzieży” (raz w miesiącu od października
2014r. do czerwca 2015r.)
udział uczniów w warsztatach psychologicznych prowadzonych przez przedstawicieli
SWPS w siedzibie Liceum. Celem warsztatów będzie nabycie i doskonalenie
umiejętności uczestników w zakresie autoprezentacji, asertywności, komunikacji,
efektywnego zarządzania czasem oraz rozwijanie własnych talentów
udział uczniów w warsztatach dla młodzieży z zakresu profilaktyki ryzykownych
zachowań seksualnych oraz udział rodziców i nauczycieli w warsztatach na temat
komunikacji z młodzieżą w zakresie seksualności – prowadzący -trenerzy SWPS (
termin: 13 luty 2015r.)
udział uczniów w konkursach, turniejach psychologicznych

Klasa druga







realizacja przedmiotu „podstawy psychologii”- 30 godzin lekcyjnych
kontynuacja współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w zakresie
organizowania warsztatów i zajęć praktycznych przeprowadzonych przez kadrę
uczelni w pracowniach SWPS. Uczniowie poznają wyposażenie pracowni oraz
aparaturę wykorzystywana w trakcie badań psychologicznych. Wraz ze studentami
SWPS będą słuchaczami wykładów na uczelni
udział uczniów w zajęciach kółka psychologicznego, które studenci i kadra naukowa
SWPS przeprowadzą w liceum. Celem zajęć będzie zainteresowanie uczniów
psychologią oraz zaprezentowanie różnych jej zastosowań. Uczniowie poznają różne
dziedziny psychologii, jak również będą mieli okazję spotkać psychologów
następujących specjalności: społecznej, klinicznej, biznesu, sądowej. Dodatkowo
wezmą udział w replikacji eksperymentu psychologicznego.
udział uczniów w konkursach, turniejach psychologicznych

Klasa trzecia pierwszy semestr


Kontynuacja współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w zakresie
organizowania warsztatów dla uczniów na terenie Liceum

