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Obdobie štúdia 

predmetu: ZS 

 

Forma výučby: externá 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 8- 10 

hod. 

 

Počet kreditov: 

4 K 

 

 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: Skúška 

 

Cieľ predmetu:  Porozumieť sociálnym východiskám v práci s klientom a na ich základe 

smerovanie konkrétnymi zručnosťami k schopnosti vytvoriť sociálnu prognózu s dôrazom 

správnej interpretácie klientovho správania. Chápať význam organizácie vlastného 

vzdelávania sociálneho pracovníka i udržovania pracovných vzťahov v tíme. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Systémový prístup v práci s klientom 

2. Poradenstvo prvého kontaktu 

3. Sociálna opora - vplyv, druhy, výskum, dotazovanie 

4. Sociálna prognóza – kazuistika 

5. Krízová intervencia - vedenie rozhovoru s klientom 

6. Organizovanie vlastného vzdelávania - nasmerovanie k tvorbe ročníkových a iných 

prác, projekty, výskum  

7. Práca sociálneho pracovníka v zdravotníctve - zameranie na geroínta i závislého 

klienta 

8. Účinky emócií na klienta i na osobu sociálneho pracovníka. 9/ Vytváranie 

pracovných vzťahov. Člen tímu. 

9. Sociálne poznávanie. Vlastnosti osobnosti sociálneho prac ovníka 

10. Techniky - nácvik empatie, kongruencie 

             - kresby /pocity, rozbor, interpretácia,     relaxácia, kolektívna práca     

             - psychodráma - verbálna ,neverbálna komunikácia 

                             uvoľnenie, postoj k autorite, procesy tela 

             - testové metódy rozlišov ania sociálnej opory - emocionálnej a 

inštrumentálne,každodennej i v krízových situáciách 
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