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metody
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zajęć
liczba godzin
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Poradnictwo, psychoterapia, interwencja kryzysowa.
Cele poradnictwa.
Rodzaje porad i sposobów prowadzenia poradnictwa.
Etyka osoby prowadzącej poradę.
Diagnozowanie problemu deklarowanego i faktycznego, stawianie hipotez roboczych i
ich weryfikacja.
Prowadzenie poradnictwa w obecności poszczególnych członków systemu rodzinnego.
Fazy rozwoju związków, podstawowe uwarunkowania jakości związku małżeńskiego
Cykle życia w rodzinie a rozwój kryzysów w małżeństwie
Zasady udanego małżeństwa. Bliskość i dystans w relacjach rodzinnych; stopień
zróżnicowania Ja a sposoby regulacji bliskości i dystansu w bliskich relacjach. Jakość życia
małżeńskiego i rodzinnego w cyklu życia rodzinnego.
Komunikacja i konflikty w małżeństwie
Modele opisujące przeżywanie kryzysu w małżeństwie.
Zagrożenia dla bliskości w związku małżeńskim (stres, zdrada). Kryzys małżeński
spowodowany zdradą – strategie pracy w terapii. Sztuka wybaczania
Konflikty w diadzie i kryzysy małżeńskie
Problemy dzieci małżonków będących w kryzysie.
Małżeństwo – Rodzina – a Praca. Małżeństwo – Rodzina – a Praca (łączenie pracy z
rolami rodzinnymi – małżeństwa dwukarierowe). Pracoholizm, emigracja: wpływ na
rodzinę.
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Samodzielne studiowanie lektur podstawowych i uzupełniających, Łączenie informacji z różnych
źródeł jako jeden ze sposobów przygotowania się do testu wiedzy.
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Ćwiczenia prowadzone metodą warsztatową:
1. Zbieranie wywiadu.
2. Stawianie hipotez diagnostycznych na podstawie genogramu.
3. Problemy pary.
4. Kryzysy małżeńskie.
5. Kryzysy rodzinne.
6. Opieka nad dziećmi.
7. Dziecko w okresie niemowlęcym.
8. Wybór przedszkole.
9. Dziecko w okresie szkoły podstawowej.
10. Rodzina z adolescentem.
11. Opuszczanie domu przez dorosłe dzieci.
12. Mity rodzinne.
13. Historie rodzinne.
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Samodzielne studiowanie lektur podstawowych i uzupełniających, Łączenie informacji z różnych
źródeł jako jeden ze sposobów przygotowania się do testu wiedzy.
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Student opracowuje wybrane zagadnienie
O ocenie decyduje jakość wystąpienia.
Podczas ćwiczeń student przedstawia przygotowane zagadnienie.

ocena aktywności na zajęciach

kod
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zaangażowanie w przebieg zajęć
Sprawdzanie obecności na zajęciach. Ocena stopnia włączania się w przebieg
zajęć, zabierania głosu w dyskusji. Aktywność studenta zostaje oceniona
pozytywnie bądź negatywnie.

