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__________________________________________________                                                                     

PCEiK.MDK.4390.23.2021 

Oleśnica, 15.11.2021 r. 
                                                                     .  

 

 

VII POWIATOWY KONKURS WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ   

dla uczniów klas VIII SP i szkół ponadpodstawowych 

28 kwietnia 2022 r. 

 

ORGANIZATOR 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

 

Współorganizatorzy: 

 Ryszarda Wiśniewska-Paluch - konsultant ds. psychoedukacji, profilaktyki i wspierania 

uzdolnień oraz doradca metodyczny ds. doradztwa zawodowego w Powiatowym 

Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

 Katarzyna Wyżyn – pedagog szkolny w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza 

Słowackiego w Oleśnicy. 

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

we Wrocławiu.  

                                                      

I. CELE  

 popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii jednostki i psychologii społecznej, 

 poznawanie roli psychologii w życiu współczesnego człowieka, 

 rozwijanie dociekliwości poznawczej, 

 kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i interpretacji tekstów 

naukowych, 

 rozwijanie umiejętności interpretowania zjawisk psychologicznych, 

 promowanie zachowań zdrowych i pożądanych u człowieka, 

 kształtowanie postawy wrażliwości i empatii w stosunku do potrzeb drugiego 

człowieka. 
 

II. ADRESACI 

Uczniowie klas VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych  

z powiatu oleśnickiego. 

 

III. TERMINARZ 

 etap szkolny/termin nadsyłania zgłoszeń uczestników – do 31.03. 2022 r. 

 etap powiatowy – 28 kwietnia 2022 r.  

 

IV. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 

1. Emocje, nastrój. 

2. Radość. 

3. Pewność siebie. 
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V. ZASADY ORGANIZACYJNE 

1. Etap szkolny:  

a. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową. Komisja na własnych 

zasadach wyłania dwuosobową drużynę, która zostanie zgłoszona do dalszego 

etapu. 

b. Z jednej szkoły można zgłosić do etapu powiatowego dwie drużyny. 

c. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej do dn. 31 marca 2022 r. przesyła 

nazwiska  uczestników etapu powiatowego. Zgłoszenie należy przesłać na adres: 

pceik@pceik.pl na załączonej do regulaminu karcie zgłoszeniowej. 

2. Etap powiatowy:  

a. Finał Konkursu odbędzie się online dnia 28 kwietnia  2022 r. o godz. 10.00. 

b. Zadaniem drużyn będzie: 

 wypełnienie testu jednokrotnego wyboru z zakresu tematycznego podanego      

w regulaminie konkursu (pkt. IV), 

 przedstawienie przygotowanej prezentacji multimedialnej związanej  

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

Czas przedstawienia prezentacji dla jednej dwuosobowej drużyny wynosi         

do 5 min. 

c. Drużyny oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora PCEiK.  

 

VI. NAGRODY 

1. Tytuł laureata konkursu zostanie przyznany zdobywcom I, II i III miejsca wg ilości 

uzyskanych  punktów. 

2. Nagrody i dyplomy za  zajęte   miejsca    wg   obowiązującej   procedury   zostaną  

wręczone po ogłoszeniu wyników. Laureaci i opiekunowie zostaną poinformowani       

o miejscu i dokładnym terminie ich wręczenia.  

 

VII. LITERATURA (dostępna w formie elektronicznej). 

1. Psychologia. Podręcznik akademicki. red. J. Strelau, D. Doliński. t.1. Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk. 2008, s.513-517. 

2. Psychologia społeczna. Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert. Zysk          

i    S-ka Wydawnictwo. Poznań 2006, rozdział SPOSTRZEGANIE SPOŁECZNE 4, Jak 

dochodzimy do zrozumienia innych ludzi, s. 96-105. 

3. „Emocje dają życie”; Psychologia. Newsweek. 4/2021, s.24-28. 

4. Kwiatek, P., „ Moc radości, iskra bogów ”. Charaktery 10/2021, s. 14-20. 

5. Grzybowski S., P., „ Radosne neurony ”. Charaktery 10/2021, s. 21. 

6. Lasota M., „ Jak się nie zamartwiać? Kilka słów o tym, jak pielęgnować radość w życiu 

i co nam ją może odbierać ”. Charaktery 10/2021, s. 22-26. 

7. Bielski P., Joga śmiechu ”. Charaktery 10/2021, s. 68-71. 

8. Malinowska K., „ Jaka jest przepustka do pewności siebie? ”. Charaktery 11/2021,         

s. 64-67. 

9. Nowacki M., „ Ze śmiechem nam po drodze ”. Charaktery 11/2021, s. 72- 75. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza przyjęcie 

w pełni niniejszego regulaminu. 

2. Szczegółowe zasady regulujące  przebieg konkursu określają następujące procedury 

dostępne na stronie www.pceik.pl w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty 

mailto:pceik@pceik.pl
http://www.pceik.pl/
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wewnętrzne/ procedury i regulaminy : 

 Procedura organizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy 

 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w Powiatowym 

Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

3. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone 

z udziału w wyżej wspomnianym konkursie. 

4.  Organizator może z przyczyn od niego niezależnych zmienić datę lub odwołać 

wydarzenie, o czym poinformuje wszystkich zainteresowanych. 

5. W razie konieczności konkurs może zostać przeprowadzony zdalnie 

  

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Karta zgłoszeniowa, 

2. Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO (skan przesłany 

mailem na adres: pceik@pceik.pl), 

 

mailto:pceik@pceik.pl

