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Zajęcia obejmują: 

 Etiologia i diagnoza: podstawy terapii poznawczo-behawioralnej i główne zasady, którymi kieruje 

się terapeuta poznawczo-behawioralny w prowadzeniu terapii  

 Kluczowe elementy  terapii jako obszary podnoszenia kompetencji terapeutycznych (min. 

sformułowanie przypadku, prowadzenie wywiadu, określanie mechanizmów podtrzymujących, 

rozmowa z rodzicami i ustalanie celów terapii) 

 planowanie terapii w kontekście sformułowania, ćwiczenie umiejętności rozpoznawania 

problemów i gromadzenia informacji, restrukturyzacji poznawczej, określania mechanizmów 

podtrzymujących. 

 nabywanie umiejętności terapeutycznych w kontekście prezentowanych trudności z doświadczeń 

własnej pracy z pacjentami (element superwizji) 

 Zapoznanie ze skalą umiejętności terapeuty poznawczo-behawioralnego. 

  

Cele warsztatu: 

 

1. Zapoznanie się z podstawami teoretycznymi terapii poznawczo-behawioralnej głównymi 

zasadami, którymi kieruje się terapeuta poznawczo-behawioralny w prowadzeniu terapii jako 

uzasadnienie metod pracy i wykorzystywanych technik.  

2. Prezentowanie umiejętności prowadzenia kluczowych elementów  terapii (np. sformułowanie 

przypadku, prowadzenie wywiadu, określanie mechanizmów podtrzymujących, rozmowa z 

rodzicami i ustalanie celów terapii) poprzez modelowanie (demonstracja techniki) 

 

3. Usprawnianie kompetencji w zakresie: 

 

 planowania terapii w kontekście sformułowania, 

 umiejętności rozpoznawania problemów i gromadzenia informacji, 

 restrukturyzacji poznawczej,  

 określania mechanizmów podtrzymujących  

 rozumienia i formułowania problemów pacjentów (dokonywania konceptualizacji) zgodnie z 

modelami poznawczo-behawioralnymi: 

 rozumienia prezentowanych problemów zgodnie z konceptualizacją poznawczo-behawioralną i na 

jej podstawie umiejętności formułowania celów i tworzenia planu terapii  

 umiejętności zastosowania odpowiednich interwencji poznawczo-behawioralnych 

 budowania relacji terapeutycznej opartej o zrozumienie problemów pacjenta, informacje zwrotne 

i umiejętności miękkie 

 działania zgodnego z kodeksem etyki w sytuacji terapeutycznej związanej z pracą z pacjentem 

niepełnoletnim. 
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