
REGULAMIN KONKURSU 
OCZYTANY PEDAGOG 

 

I. Organizatorzy:  

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Pszczynie, 

 Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie. 
 
II. Cele konkursu: 

 Popularyzacja wiedzy pedagogicznej, 

 Popularyzacja literatury pedagogicznej, 

 Poszerzenie zasobu fachowego słownictwa z zakresu pedagogiki.  
 
III. Warunki konkursu. 

 Uczniowie przystępujący do konkursu powinni spełnić wszystkie poniższe warunki: 
1. Wykazać się znajomością treści artykułów: 

 N. Ruman: Media w kulturze, Wychowawca, 2013, nr 7/8, 

 E. Krzyżak-Szymańska: Wychowanie dzieci do korzystania z nowych mediów, Remedium, 2015,  
nr 9, dod. W kręgu uzależnień behawioralnych, s. 1-2, 

 S. Płusa: Media w edukacji i wychowaniu, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2017, nr 5,  
s. 37-45.  

2. Przygotować i przedstawić prezentację multimedialną o św. ks. Janie Bosko i jego systemie 
prewencyjnym; 

3. Przygotować plakat ukazujący sylwetkę Marii Montessori lub Celestyna Freineta; 
4. Stworzyć wiersz, nt. dobrego pedagoga (pomocny dla innych); 
5. Stworzyć krótką bajkę z morałem, nt. odpowiedzialności za swoje czyny, ponoszenia 

konsekwencji. 
 
IV. Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadpodstawowych w zespołach do 4 osób. 
 
V. Termin i miejsce: 21 października 2019 r., godz. 900, Pedagogiczna  Biblioteka Wojewódzka im.  
J. Lompy w Katowicach Filia w Pszczynie. 
 
VI. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów: 

 Testu wiedzy zawierającego pytania dotyczące tekstów podanych przez Organizatorów, 
 Zaprezentowania przez grupy przygotowanych wcześniej prezentacji, plakatów i tekstów. 

 
VII. Zadania organizatora: 

 Przygotowanie i przekazanie wymaganej literatury, 

 Opracowanie testu, 

 Powołanie komisji konkursowej, 

 Wyłonienie laureatów. 
 
VIII. Postanowienia końcowe: 
 

Dane osobowe uczestników konkursu wykorzystane zostaną tylko w celu podsumowania konkursu. Dane są przetwarzane 
zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 
04.05.2016 r. 


