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Stud. kurz: Psychologie pro každý den 1

zs - zimnísemestr
V tomto semestíU budou posluchači seznámeni se základy obecné psychologie, dokáží se orientovat v jednotlivých oblasteďr psychologie osobnosti, poznají speciíika jejích
jednoťivých složek a v neposlední řadě budou mít na základě využtí psychodiagnostiky možnost sebepoznáni jako prvního kroku k poznávání druhých. V ávěru,
v souvislosti s tématem motivace, budou upozoměni na některé nekalé pnktiky podvodných prodejců a možnostrni sebeobnany.

23,9.2019 Trocha historie neuškodí

7.10.2019 Psychologie jako věda o člověku

21. 10, 2019 Každý jsme osobnosti

4. 11.2019 Co máme společného a v čem se lišíme

18.11.2019 Morálnívlastnosti - citlivé téma mezilidských kontaktů

2.12.2019 Řešení morálniho dilematu

16,12,2019 Co nás motivuje

13.1.2020 Motivace v nedobných rukách Zadání písemné práce

Stud. kuz: Psychologie pro každý den 2
LS - letnísemestr
Cílem programu pm tento semestrje uvést posluchače do problematiky vývojové psychologie s akcentem na období, která jsou pro seniory zejména citlivá jako je sháí a
specifika vývojouých oMobí píslušniků vlastní rodiny. V souvislosti s tim je zařazena kapitola týkajici se kómunikace, zejména komunikace mezigeneračni. Toto téma se
bude opínt o teodi E. Bema - Tnansakční analýza, která je pro pochopení některých komunikačnich pastí v rodině vhodná. Budou zmíněny též někteÉ náročné životni
situace a způsoby vyrovnání se s nimi.

27.1.2020 Když se narodime, většinou jen spíme Odevzdání písemné práce

10,2.2020 Ve světě našich děti, vnoučat a pravnoučat

24.2.2020 Když chteji být dospěli

9.3,2020 Už jsme dávno dospělí..

23.3,2020 Jak si lidé hrají

6.4,2020 Rozumíme si nebo si nerozumíme

20.4.2020 l s nepřízníživota se lze vyrovnat Zadáni písemné práce

4,5.2020 V penzi život zdaleka nekončí Odevzdání písemné práce

Přednáškr konaj'| DĚLÍ
í3.30 _ í5.00
Studijní předmět pokračuje v akademickém roce 202012021.


