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Zajęcia obejmują:  

 Teoretyczne i historyczne podstawy koncepcji treści poznawczych, modele Becka, Ellisa i 

Padesky. Rozpoznawanie i różnicowanie różnych poziomów treści poznawczych (negatywne 

myśli automatyczne, przekonania rdzenne (kluczowe) i kompensacyjne (dysfunkcjonalne 

założenia i zasady).  

 Techniki diagnostyczne: metody identyfikowania treści poznawczych (model kajzerki, zapis 

myśli, wizualizacja, odgrywanie ról, czarny scenariusz, ekspozycja, strzałka w dół) na przykładach 

klinicznych, fragmentów nagrań filmów fabularnych oraz w odgrywaniu ról forum grupy). 

Omówienie potencjalnych problemów w rozpoznawaniu treści poznawczych.  

 Omówienie typowych treści poznawcze w różnych zaburzeniach osobowości (na przykładach 

osobowości unikającej, narcystycznej, zależnej, histrionicznej, paranoicznej, borderline, 

obsesyjno-kompulsyjnej) i zaburzeniach psychicznych (na przykładach depresji, lęku 

społecznego, napadów paniki, lęku o zdrowie, zaburzeń odżywiania).  

 Dobór technik terapeutycznych w zależności rodzaju treści poznawczych,  poziomu 

konceptualizacji i etapu motywacji do zmiany. Diagnoza etapu motywacji do zmiany. 

 Techniki weryfikowania i modyfikowania treści poznawczych (prezentacja technik za pomocą 

odgrywania ról przez prowadzącą na forum grupy oraz fragmentów nagrań sesji terapeutycznych): 

 Rozpoznawanie zniekształceń poznawczych i elementy dialogu sokratejskiego jako metody 

podważania i modyfikowania dysfunkcjonalnych treści poznawczych 

 technika dowodów za i przeciw 

 bilans korzyści i strat 

 tort odpowiedzialności 

 eksperyment behawioralny i ankieta 

 kontinuum 

 

 Omówienie Skali Terapii Poznawczej jako narzędzia do oceny i  doskonalenia warsztatu pracy 

terapeutycznej 

 Ćwiczenia praktyczne w grupach 3 osobowych: po każdej prezentacji na forum grupy, uczestnicy 

ćwiczą przeprowadzenie techniki na podanym przykładzie klinicznym (opis przypadku pacjentki 

z lękiem o zdrowie i cechami osobowości zależnej i narcystycznej). Uczestnicy kolejno odgrywają 

role: terapeuty, pacjenta i obserwatora. Obserwator ocenia terapeutę na wybranych punktach Skali 

Terapii Poznawczej i po zakończonej pracy udziela mu informacji zwrotnych.  

 Relacja terapeutyczna i schematy terapeuty aktywowane w kontakcie z pacjentem. Praca własna 

diagnostyczna metodą strzałki w dół i techniki wyobrażeniowej. Metody pracy nad osobistymi 

treściami poznawczymi terapeutów: rola superwizji i terapii własnej. 
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