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obor vzdělání: Sociální činnost, RVP 75-41-M/01 Sociální činnost
Předmět:

Psychologie a komunikace

Období:

jarní a podzimní období 2020

Forma:

ústní zkouška

Témata:

1. Charakteristika psychologie jako vědy, metody psychologie
2. Psychické procesy poznávací – čití, vnímání, představy a fantazie
3. Psychické procesy paměti, rozvíjení paměti
4. Psychické stavy pozornosti, učení
5. Psychické dispozice a vlastnosti osobnosti – schopnosti
6. Psychické dispozice a vlastnosti osobnosti – motivace, uspokojování potřeb v náročných životních
situacích
7. Vývoj psychiky jedince, charakteristika prenatálního, perinatálního a novorozeneckého období
8. Charakteristika kojeneckého, batolecího období a předškolního věku
9. Charakteristika období školního věku a adolescence
10. Charakteristika období dospělosti a stáří
11. Sociální psychologie – sociální podstata osobnosti a sociální učení
12. Sociální vnímání a chování, konflikt, poruchy socializace
13. Sociální skupiny, význam a funkce rodiny
14. Psychopatologie – týrání, zneužívání a zanedbávání dětí a starých lidí, domácí násilí
15. Psychologická problematika závislostí na psychoaktivních látkách
16. Komunikační proces, charakteristiky zdravé komunikace
17. Komunikace neverbální a její význam pro mezilidské vztahy, asertivita
18. Komunikace verbální, komunikace a jednání s klienty s handicapem
19. Náročné životní situace, jejich vliv na psychiku, copingové strategie
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20. Psychologická problematika bolesti, strachu, úzkosti, umírání a smrti
21. Osobnost a profesionální chování pracovníka v sociálních službách, syndrom vyhoření
22. Psychodiagnostika, faktory zkreslující poznávání osobnosti
23. Vliv nemoci nebo zdravotního postižení na psychiku člověka, relaxační metody
24. Edukační proces a psychoterapie, produktivní chování
25. Psychologie jednání s klienty se specifickými projevy prožívání a chování
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