REGULAMIN
VI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ

Organizatorem VI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Psychologicznej jest II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana
Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest
Paula Pilarska – psycholożka szkolna. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej II L.O.: www.ii-lo.tarnow.pl.
Konkurs odbędzie się dwuetapowo. Pierwszy etap: pisemny - 1 grudnia 2017 roku o godz. 13.13, natomiast drugi etap: ustny –
8 grudnia 2017 roku o godz. 12.21. Konkurs zostanie przeprowadzony w II L.O. w Tarnowie, ul. Mickiewicza 16 – informacja
o salach, w których będzie odbywał się konkurs, będzie wywieszona na drzwiach wejściowych II L.O. przed poszczególnymi
etapami konkursu.
Cele Konkursu:


stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju uczniów,



rozwijanie dociekliwości poznawczej,



poznanie podstawowych pojęć psychologicznych,



poznawania roli psychologii w życiu współczesnego człowieka,



wykształcenia potrzeby samodoskonalenia się poprzez zdobywanie wiedzy z zakresu psychologii,



kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych,



kształcenie umiejętności interpretacji codziennych zachowań innych ludzi i własnych,



integracja młodzieży szkół średnich miasta Tarnowa.

Konkurs zorganizowany jest dla uczennic i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Tarnowie.
Zgłoszenia
Zgłoszenie udziału należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2017 roku na adres e-mail:
paula.pilarska@gmail.com. Proszę o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz szkoły i klasy uczennicy/ucznia. Można
zgłosić dowolną liczbę uczestniczek/uczestników.
Zastrzegamy sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestniczkach i uczestnikach Konkursu.
Przebieg Konkursu
1.

Konkurs obejmuje następujące etapy: eliminacje oraz finał.

2.

Eliminacje będą miały formę testu przeprowadzonego 1 grudnia 2017 roku o godz. 13.13. Test zawierać będzie pytania
z odpowiedziami zamkniętymi oraz otwartymi.

3.

Następnie test zostanie oceniony przez komisję konkursową.

4.

Do finału, który będzie miał formę ustną przystąpi maksymalnie 10 uczestniczek / uczestników, które / którzy otrzymali
w teście największą ilość punktów. Nazwiska finalistów zostaną opublikowane na stronie II L.O. oraz na facebooku na
stronie PSYCHOLOGY - 4 grudnia 2017 roku.

5.

Finał odbędzie się 8 grudnia 2017 roku o godz. 12.21.

6.

Zwycięzcami Konkursu będą 3 osoby wyłonione przez Komisję Konkursową na podstawie wyników uzyskanych
w drugiej, ustnej części finału.

7.

Poziom trudności zwiększa się wraz z każdym stopniem eliminacji.

Nagrody
Laureatki i laureaci Konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

Literatura, filmy
Od uczestniczek i uczestników eliminacji wymagana jest znajomość zagadnień zawartych we wskazanych poniżej
tekstach oraz w filmach ze strony internetowej TED.com (pod filmem znajduje się ikona, dzięki której można wybrać
język napisów). Wszystkie materiały: teksty oraz filmy zostaną również udostępnione uczestniczkom i uczestnikom
na google drive. Po otrzymaniu przez organizatorkę (na adres: paula.pilarska@gmail.com) nazwisk i e-maili
uczestniczek i uczestników, młodzież, w przeciągu 24 godzin, uzyska dostęp do materiałów konkursowych.
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Filmy:
1. Ami Klin: A new way to diagnose autism
https://www.ted.com/talks/ami_klin_a_new_way_to_diagnose_autism/transcript
2. Matt Killingsworth: Want to be happier? Stay in the moment
https://www.ted.com/talks/matt_killingsworth_want_to_be_happier_stay_in_the_moment/transcript
3. Moshe Szyf: How early life experience is written into DNA
https://www.ted.com/talks/moshe_szyf_how_early_life_experience_is_written_into_dna/transcript
4. Michael Norton: How to buy happiness
https://www.ted.com/talks/michael_norton_how_to_buy_happiness/transcript
5. Paul Bloom: Origins of pleasure
https://www.ted.com/talks/paul_bloom_the_origins_of_pleasure/transcript
6. Patricia Kuhl: The linguistic genius of babies
https://www.ted.com/talks/patricia_kuhl_the_linguistic_genius_of_babies/transcript
7. Rory Sutherland: Perspective is everything
https://www.ted.com/talks/rory_sutherland_perspective_is_everything/transcript#t-280065
8. Steven Pinker: Human nature and the blank slate
https://www.ted.com/talks/steven_pinker_chalks_it_up_to_the_blank_slate/transcript
9. Shawn Achor: The happy secret to better work
https://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work/transcript
10. Tali Sharot: The optimism bias
https://www.ted.com/talks/tali_sharot_the_optimism_bias/transcript

Życzymy POWODZENIA!

