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SPECJALNOŚĆ:  PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ 
 
 

1. Omów modelowy przebieg mediacji według Moore’a. 

2. Wskaż różnice między mediacjami a negocjacjami. 

3. Na czym polega najlepsza alternatywa negocjowanego porozumienia? 

4. Jak powinien przygotować się do negocjacji pracownik socjalny? 

5. Wskaż cechy przemocy oraz jej rodzaje i formy. 

6. Zdefiniuj pojęcie interwencji kryzysowej. 

7. Opisz formy pomocy realizowane w ramach interwencji kryzysowej. 

8. Scharakteryzuj fazy przemocy w rodzinie. 

9. Wymień etapy modelu interwencji kryzysowej według Jamesa i Gillilanda. 

10. Co to jest interwencja kryzysowa jednego dnia i jakie są etapy postępowania 

interwencyjnego? 

11. Jakie znasz sposoby okazywania empatii? 

12. Jak efektywnie wspierać rodzinę w kryzysie? 

13. Wskaż role jakie pełni pracownik socjalny w pracy z rodziną. 

14.  Opisz etapy postępowania interwencyjnego w sytuacji związanej z wystąpieniem 

przemocy w rodzinie 

15. Scharakteryzuj standardy pracy socjalnej z rodziną dysfunkcyjną. 

16. Opisz źródła i przyczyny dysfunkcji rodzin. 

17. Opisz rodzaje rodzin dysfunkcyjnych. 

18. Wymień i krótko scharakteryzuj instytucje wpierające rodzinę w kryzysie. 

19. Opisz działania w pracy socjalnej z rodziną dotkniętą problemem alkoholowym. 

20. Wskaż jakie patologie społeczne wpływają na występowanie kryzysu w rodzinie. 

21. Wyjaśnij czym są umiejętności społeczne i w jaki sposób są one nabywane. 

22. Opisz podstawowe funkcje komunikacji niewerbalnej. 

23. Opisz narzędzia pracy socjalnej z rodziną wykorzystywane w pracy socjalnej, wskaż ich 

wady i zalety. 

24. Wymień i opisz narzędzia niezbędne do dokonania diagnozy rodziny. 

25. Scharakteryzuj instytucje działające na rzecz wsparcia rodzin. 

26. Podaj źródła z których można pozyskać niezbędne dane do prawidłowej diagnozy 

rodziny. 

27. Jakie metody poza metodami pracy socjalnej można wykorzystać  w pracy z rodziną. 

28. Jakie działania należy podejmować aby doskonalić warsztat pracownika socjalnego. 

29. W jaki sposób doskonalisz swoje umiejętności komunikacyjne.   



30. Opisz wybraną teorii motywowania. 

31. Wskaż postawy rodziców wobec dzieci wg M. Ziemskiej. 

32. Scharakteryzuj niewspierające sposoby reagowania na doświadczane przez dziecko 

emocje. 

33. Jak motywować dziecko do zmiany zachowania? 

34. Rozwiń i uzasadnij tezę, że karanie nie jest skutecznym sposobem zmiany zachowania 

u drugiej osoby. 

35. Wskaż cechy  rodziny w ujęciu socjologicznym, psychologicznym. 

36. Opisz różnice w funkcjonowaniu rodzin tradycyjnych i współczesnych.  

37. W jaki sposób pracownik socjalny diagnozuje funkcjonowanie sytemu rodzinnego. 

38. Wymień fazy w cyklu życia rodziny wg. Haley’a i opisz wczesny okres małżeństwa 

39. Scharakteryzuj „dialog motywujący” jako narzędzie w pracy asystenta rodziny. 

40. Wymień kluczowe zadania asystenta rodziny w pracy z rodziną wieloproblemową. 

41. Wskaż i scharakteryzuj etapy postępowania metodycznego w pracy socjalno -

wychowawczej realizowanej przez asystenta rodziny. 

42. Omów sposób przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu 

zamieszania. 

43. Jakimi zasadami kieruje się pracownik socjalny przy wykonywaniu swoich czynności 

służbowych. 

44. Na czyje potrzeby i dlaczego powinien odpowiadać projekt socjalny. 

45. Scharakteryzuj etapy projektu socjalnego. 

46. Zdefiniuj i podaj podstawy prawne projektu socjalnego. 

47. Uzasadnij znaczenie diagnozy w projekcie socjalnym. 

48. Opisz rodzaje ewaluacji w pomocy społecznej. 

49. Jakie rodzaje projektów socjalnych mogą być realizowane na rzecz rodzin i  czego 

mogą dotyczyć. Podaj konkretne przykłady. 

50. Uzasadnij konieczność ewaluacji projektów socjalnych. 

 

 

 

 

 


