
 

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy 

objęci patronatem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu 

 

   16. września 2014r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym 

im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy a Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu. 

Na  mocy tego dokumentu uczelnia objęła swoim patronatem uczniów klasy pierwszej o profilu 

psychologicznym. Uczniowie tej klasy będą realizowali w zakresie rozszerzonym materiał z języka 

polskiego, historii oraz biologii. Przedmiotem dodatkowym będą podstawy  psychologii. Tak 

zaplanowany program nauki  w sposób szczególny przygotowuje młodzież do studiowania na 

kierunkach takich jak: psychologia, pedagogika, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 

socjologia, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo. 

   Dzięki nawiązaniu  kontaktów naukowych ze Szkołą Wyższa Psychologii Społecznej we 

Wrocławiu uczniowie klasy psychologicznej I LO będą mieli możliwość zapoznania się z bazą 

naukową i dydaktyczną uczelni  oraz uczestniczenia w wielu ciekawych inicjatywach i 

przedsięwzięciach zorganizowanych przez studentów i kadrę naukową SWPS. 

   Licealiści wezmą udział w  projekcie  profilaktyczno-edukacyjnym SWPS-u "Strefa Młodzieży".  

Już od października 2014r. będą uczestniczyli w spotkaniach psychologicznych organizowanych w 

siedzibie uczelniPoruszone zostaną  problemy okresu dorastania, akceptacji siebie, depresji,  

tolerancji i seksualności. Warsztaty psychologiczne prowadzone przez naukowców SWPS będą 

odbywać się również w siedzibie liceum. Celem ćwiczeń jest nabycie i doskonalnie umiejętności 

uczestników w  zakresie autoprezentacji, asertywności, komunikacji, efektywnego zarzadzania 

czasem oraz rozwijanie własnych talentów. 

    Ponadto uczniowie klasy psychologicznej będą uczestniczyli w zajęciach kółka 

psychologicznego, które studenci i pracownicy SWPS przeprowadzą w liceum. Uczniowie poznają 

różne dziedziny psychologii, będą mieli okazję spotkać psychologów następujących specjalności: 

społecznej, klinicznej, biznesu, sądowej. Dodatkowo wezmą udział w replikacji eksperymentu 

psychologicznego.  Zajęcia koła zostaną wzbogacone o  warsztaty i zajęcia praktyczne  

przeprowadzone przez kadrę uczelni w pracowniach SWPS. Licealiści poznają wyposażenie 

laboratoriów oraz aparaturę wykorzystywana w trakcie badań psychologicznych. Wraz ze 

studentami  SWPS uczniowie naszej szkoły będą słuchaczami wykładów na uczelni. 

  W ramach współpracy uczelni z liceum w lutym 2015r. trenerzy  SWPS przeprowadzą w Oleśnicy 

warsztaty dla młodzieży z zakresu profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych oraz warsztaty 

dla  rodziców i nauczycieli  na temat komunikacji z młodzieżą w zakresie seksualności. 

  Ponadto Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej po raz kolejny zadeklarowała objęcie 

patronatotem Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej, który I Liceum Ogólnokształcące  

w Oleśnicy organizuje wspólnie z PCEiK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


