TEST EGZMINACYJNY
 SEMESTR IV TERAPEUTA ZAJĘCIOWY 
PROWADZENIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ

1. Którą technikę aktywnego słuchania zastosował terapeuta zajęciowy, zwracając się do podopiecznego słowami: 
Najważniejszymi kwestiami, które pojawiły się do tej pory w rozmowie są…?
A. Zachtętę.
B. Parafrazę.
C. Podsumowanie.
D. Dowartościowanie. 
2. Który styl komunikacji powinien zastosować terapeuta zajęciowy w celu nawiązania i utrzymania prawidłowych relacji z rodziną pacjenta?
A. Pasywny.
B. Asertywny.
C. Agresywny.
D. Ekspresyjny. 

3. Podopieczny w czasie zajęć poinformował terapeutę, że słyszy jak za oknem wybuchają bomby. Wystąpiły u niego zaburzenia w sferze - 
A. fizycznej.
B. społecznej.
C. psychicznej.
D. biologicznej. 

4. W diagnozie terapeutycznej, po etapie gromadzenia danych o pacjencie i jego rodzinie następuje - 
A. etap ewaluacji.
B. ich analizowanie.
C. faza terapii zajęciowej.
D. formułowanie diagnozy

5. W postępowaniu terapeutycznym stosuje się kolejno następujące etapy:
A. opracowanie planu pracy, diagnozę, realizację planu pracy, ocenę efektów pracy.
B. diagnozę, opracowanie planu pracy, realizację planu pracy, ocenę efektów pracy.
C. opracowanie planu pracy, realizację planu pracy, ocenę efektów pracy, diagnozę.
D. diagnozę, ocenę efektów pracy, opracowanie planu pracy, realizację planu pracy. 

6. W jakim terminie od dnia przyjęcia mieszkańca do domu pomocy społecznej należy przygotować dla niego indywidualny plan wsparcia?
A. 3 miesiące.
B. 6 miesięcy.
C. 9 miesięcy.
D. 12 miesięcy. 

7. Przygotowując pogadankę na temat zdrowego odżywiania, terapeuta chciałby dowiedzieć się, jakie produkty dominują w diecie uczestników ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Informacje te uzyska poprzez analizę -
A. testu socjometrycznego.
B. wywiadu środowiskowego.
C. testu wiedzy o zdrowym żywieniu.
D. ankiety na temat nawyków żywieniowych.

8. Drżenie kończyny przy próbie wykonywania ruchu celowego to jeden z najbardziej charakterystycznych objawów mózgowego porażenia dziecięcego w postaci
A. móżdżkowej.
B. pozapiramidowej.
C. spastycznej z paraplegią.
D. spastycznej z niedowładem połowiczym.

9. W ramach biblioterapii w celu zaktywizowania podopiecznych terapeuta powinien zaproponować - 
A. przeczytanie podopiecznym bajki terapeutycznej.
B. wykonanie gazetki ściennej dla podopiecznych.
C. teatrzyk pacynek w wykonaniu podopiecznych.
D. inscenizację wierszy w wykonaniu aktorów.

10. Mieszkanka domu pomocy społecznej w przeszłości pracowała na roli i lubiła uprawiać przydomowy ogródek. Biorąc pod uwagę zainteresowania podopiecznej, terapeuta zajęciowy powinien zaproponować jejm udział -
A. w ludoterapii.
B. w silwoterapii.
C. w talasoterapii.
D. w hortikuloterapii.

11. Opracuj scenariusz zajęć dla grupy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, z niepełnosprawnością  intelektualną na temat :  Ogród w doniczkach. Pielęgnacja kwiatów doniczkowych warsztatu terapii zajęciowej. Czas zajęć 90 min. Proszę podać cel główny, przynajmniej 3 cele szczegółowe oraz opisać działania po stronie terapeuty w fazie wstepnej, zasadniczej i końcowej.
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