TEST EGZAMINACYJNY TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
SEMESTR II 
METODY I TECHNIKI TERAPII ZAJĘCIOWEJ

1. Którą metodę powinien zastosować terapeuta zajęciowy w pracy z podopiecznym, który lubi kolekcjonować muszelki, słuchać szumu fal morskich i chodzić po piasku?
A. Silwoterapię.
B. Estetoterapię.
C. Talasoterapię.
D. Choreoterapię.

2. Terapeuta zajęciowy opracowując scenariusz zajęć, powinien zacząć od określenia
A. formy zajęć.
B. metod i technik.
C. celów terapeutycznych.
D. sposobu weryfikacji celów terapeutycznych.

3. W celu zmotywowania uczestników warsztatów terapii zajęciowej do wzmożonego wysiłku oraz starannego wykonywania zajęć w ramach treningu porządkowego terapeuta powinien
A. ustalać ścisły grafik czynności porządkowych.
B. przedstawiać system sankcji za brak wywiązania się z nałożonych obowiązków.
C. wyświetlać filmy dydaktyczne o negatywnych skutkach zaniedbań higienicznych.
D. wychwalać indywidualną aktywność podopiecznych w zakresie czynności porządkowych.


4. Przed rozpoczęciem zajęć z podopiecznymi w pracowni kulinarnej, którą doposażono w nową zmywarkę do naczyń, terapeuta zajęciowy w pierwszej kolejności powinien
A. przebudować pracownię.
B. zaktualizować regulamin pracowni.
C. sporządzić harmonogram korzystania ze sprzętu.
D. przekazać kierownikowi instrukcję użytkowania sprzętu.

5. Dla podopiecznego z niepełnosprawnością intelektualną, który przejawia duże umiejętności w zakresie naśladowania mimiki i gestów, terapeuta w pierwszej kolejności powinien zaplanować udział w zajęciach
A. z ludoterapii.
B. z meloterapii.
C. z teatroterapii.
D. z choreoterapii.

6. Bezpośrednio po etapie analizowania dokumentacji medycznej, psychologiczno-pedagogicznej i pozostałych danych zebranych w wywiadach z osobami znaczącymi, terapeuta powinien
A. określić cele terapeutyczne.
B. zawrzeć kontrakt z podopiecznym.
C. sformułować diagnozę terapeutyczną.
D. przygotować indywidualny plan terapii zajęciowej

7. Metodę zegarową (określania przedmiotów w przestrzeni) oraz techniki: ręca na ręce i ręce pod ręce, terapeuta zajęciowy powinien zastosować podczas prowadzenia treningu - 
A. ubierania dla dziecka z autyzmem.
B. samodzielnego spożywania posiłku dla osoby niewidomej.
C. prania odzieży dla podopiecznej z zaburzeniami psychicznymi.
D. mycia rąk dla podopiecznego z niepełnosprawnością intelektualną.

8. Technikę wypalania w drewnie przy użyciu pirografu terapeuta może polecić osobie - 
A. z astmą oskrzelową.
B. z drżeniem zamiarowym rąk.
C. z zachowaniami autoagresywnymi.
D. z oprotezowaniem kończyn dolnych.

9. W celu rozwijania zainteresowań podopiecznej, która chętnie wyszywa wzory na kanwie, terapeuta powinien zaproponować udział w zajęciach
A. z kaletnictwa.
B. z hafciarstwa.
C. z dziewiarstwa.
D. z wikliniarstwa.

10. 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

11. Opracuj sceniariusz zajęć dla osób chorych psychicznie, będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy na temat: Piękna nasza Polska cała. Co w Polsce szczególnie warto zobaczyć?. Uwzględnij czas zajęć, cel główny, 3 cele szczegółowe oraz działania po stronie terapeuty i uczestnika  w fazie wstepnej, zasadniczej i końcowej.
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