Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na V Konferencję szkoleniową PTTM zatytułowaną
„Dialog Motywujący i jego szerokie zastosowania” organizowaną przez Polskie Towarzystwo
Terapii Motywującej w dniach 11‐14 października 2014 r. w Warszawie.
Nasza Konferencja adresowana jest do szerokiego grona grup zawodowych – psychologów,
pedagogów, nauczycieli, wychowawców, kuratorów sądowych, pracowników służb penitencjarnych,
dla których Dialog Motywujący może okazać się nowym, skutecznym stylem pracy.Uczestnicy
konferencji będą mieli okazję doświadczyć jak wielobarwny jest Dialog Motywujący pod względem
zastosowań i efektywności w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, a jednocześnie
nauczyć się podstaw tych zastosowań.
Dialog Motywujący (Motivational Interviewing) to specyficzna metoda wyzwalania
i wzmacniania motywacji. DM zakłada, że pomoc jest najbardziej skuteczna, kiedy klient wewnętrznie
zaangażuje się w proces zmian. Skuteczność DM w pracy z osobami mającymi trudności w znalezieniu
i podtrzymaniu motywacji do konsekwentnego realizowania wytyczonych celów została
potwierdzona wynikami wielu badań naukowych.
Do kogo skierowana jest konferencja?
Konferencja podzielona jest na 2 części tematyczne:
Moduł A (11‐12 października 2014)
Dla osób pracujących w obszarze pomocy społecznej, resocjalizacji, pedagogiki itp.
Kluczową rolę w systemie resocjalizacji w Polsce odgrywają tacy specjaliści jak Kuratorzy sądowi.
Od lat kolejne obowiązki nakładane bezkrytycznie na kuratorów, powodują ich przeciążenie, a w
konsekwencji wypalenie zawodowe. DM jest skuteczną metodą, która okazała się być efektywna na
gruncie kurateli sądowej, pozwala bowiem poznać zupełnie nową perspektywę widzenia swojej roli w
pracy.
Nasi goście zaprezentują zastosowania DM:
 w pracy ze sprawcami przemocy (m.in. przemocy seksualnej) oraz
 w pracy z osobami popełniającymi przestępstwa, z osadzonymi w placówkach
penitencjarnych
Moduł B (13‐14 października 2014)
Dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżąw takich miejscach jak szkoły, gabinety pedagogiczne i
psychologiczne, świetlice socjoterapeutyczne itp.
W systemie edukacji nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy pełnią kluczową rolę w motywowaniu
uczniów do nauki.Jesteśmy świadomi systemowych i administracyjnych ograniczeń, z którymi
borykają się oni w pracy z młodzieżą oraz ogromnych oczekiwań
i presji towarzyszącej ich pracy. Znajomość Dialogu Motywującego i jego stosowanie pozwala
dostrzec zupełnie nową perspektywę w traktowaniu przez nauczycieli
i wychowawców swojej roli w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Pomaga w czerpaniu ze
swej pracy pełni satysfakcji i radzeniu sobie z groźbą wypalenia zawodowego
i poczucia frustracji, wywoływanego częstym brakiem zrozumienia i wsparcia ze strony rodziców,
władz czy mediów.
W ramach obydwu modułów konferencji będą prowadzone warsztaty przez naszych przyjaciół z USA,
wybitnych specjalistów dialogu motywującego w tych dziedzinach,

Davida Prescotta oraz dr Richarda Rutschmana, członków Międzynarodowej Sieci Trenerów Dialogu
Motywującego MINT, którzy zaprezentują zastosowania DM w:




motywującej pracy z dziećmi i młodzieżą w takich miejscach jak szkoły, świetlice
socjoterapeutyczne itp.,
pracy ze sprawcami przemocy (m.in. przemocy seksualnej) oraz
pracy z osobami popełniającymi przestępstwa oraz osadzonymi w placówkach
penitencjarnych

Zapraszamy na oba lub na jeden moduł Konferencji!

W trakcie konferencji będziemy mieli unikalną okazję przyjrzeć się jak światowej sławy specjaliści
stosują Dialog Motywujący w obszarze wychowania i edukacji, pomocy psychologicznej i
pedagogicznej, resocjalizacji i pomocy społecznej. Nasi goście podzielą się własnym doświadczeniem
w stosowaniu DM w sytuacjach szczególnie trudnych.
‐ Specjalnym gościem Konferencji będzie Marek Kamiński – słynny podróżnik, polarnik, który
opowie o swoim modelu motywowania młodzieży i wyznaczania własnych 'biegunów' i skutecznego
dochodzenia do wyznaczonych celów.
Wykłady i warsztaty poprowadzą m.in.:

prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński ‐ rektor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w
Warszawie, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej,
specjalista w zakresie: resocjalizacji społecznej, patologii społecznej, wykluczenia i stygmatyzacji
społecznej, filozofii edukacji, teorii wychowania. Jest twórcą naukowej koncepcji Twórczej
Resocjalizacji, autorem eksperymentu Scena Coda, autorem książki "Metody Twórczej Resocjalizacji"
oraz haseł w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku: "Resocjalizacja poprzez twórczość",
"Resocjalizacyjny teatr", "Pedagogium".
Dr Richard Rutschman ‐ trener Dialogu Motywującego, członek MINT, który prowadzi warsztaty
rozwoju zawodowego od lat badając metody kształcenia oparte na dowodach empirycznych. Pracuje
w Chicago w Northeastern Illinois University w Centrum dla Nauczycieli, gdzie, ze znakomitymi
wynikami stosuje Dialog Motywujący, jako alternatywną dla tradycyjnego modelu nagród i kar
metodę angażowania uczniów w proces wychowawczo‐dydaktyczny. W Stanach Zjednoczonych jak i
za granicą przeprowadził kilkaset warsztatów na temat praktyk opartych na dowodach naukowych
przydatnych w edukacji, opiece zdrowotnej i opiece społecznej. Prowadzone przez niego warsztaty
bardzo angażują uczestników. Dr Richard Rutchman chętnie dzieli się swoimi unikalnymi
umiejętnościami i wspaniałym poczuciem humoru.
David Prescott ‐ jest certyfikowanym trenerem International Center for Clinical Excellence,
ogólnoświatowej społeczności praktyków, menedżerów służby zdrowia, nauczycieli i naukowców
zajmujących się promowaniem wysokiej jakości świadczeń
w opiece zdrowotnej. Od 25 lat zajmuje się pomocą rodzinom, dorosłym oraz młodzieży
w USA, w szczególności pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi, które były wykorzystane seksualnie.
Jego zainteresowania kliniczne i szkoleniowe skupiają się na wzmacnianiu motywacji do zmiany,
zastosowaniu DM w pracy klinicznej oraz rozwijaniu i utrzymywaniu relacji terapeutyczne, a więc
zagadnieniach kluczowych w każdej sferze działalności pomocowej Interesuje się wpływem informacji
zwrotnej dla specjalistów na zwiększanie postępów w leczeniu klinicznym. Zajmuje się także

perspektywą neurobiologiczną w leczeniu wykorzystania seksualnego oraz agresji. David Prescott jest
członkiem założycielem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Przestępców Seksualnych
(International Association for the Treatment of Sex Offenders). Jest również członkiem Motivational
Interviewing Network of Trainers (MINT).
Dr Krystyna Starczewska ‐ znana i ceniona w Polsce specjalistka w dziedzinie oświaty
i wychowania poprowadzi panel z udziałem nauczycieli kierowanego przez siebie Gimnazjum nr 20 w
Warszawie pt. „Jak organizować proces wychowania w szkole w oparciu o wartości autonomii i
wspólnoty”. Polonistka, filozof, etyk i pedagog. Twórczyni i dyrektor "Bednarskiej", prezes Krajowego
Forum Oświaty Niepublicznej. Ukończyła Wydział Polonistyczny UW, doktoryzowała się w Instytucie
Filozofii UW w 1971; przez lata pracowała w Polskiej Akademii Nauk. W 1989 poświęciła się
tworzeniu "Bednarskiej" – I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie przy ulicy
Bednarskiej oraz 20 Społecznego Gimnazjum
w Warszawie przy ulicy Raszyńskiej, którego obecnie jest dyrektorem. 21 września 2006 została
odznaczona przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Od 2007 należy do Rady Programowej reaktywowanego Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość.
W 2009 odznaczona Medalem Św. Jerzego. W 2011 została laureatką Nagrody im. Jerzego
Zimowskiego.
Marek Kamiński – słynny podróżnik, polarnik, założyciel Fundacji Marka Kamińskiego – zajmującej się
pomocą osobom niepełnosprawnym, tworzeniem i realizacją programów edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży.
dr Bartłomiej Skowroński ‐ adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, członek Polskiego
Towarzystwa Terapii Motywującej, streetworker, starszy kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym dla
Warszawy Pragi Północ. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z:
resocjalizacją w środowisku otwartym; systemami probacji w Polsce i na świecie; metodyką pracy
kuratora sądowego; wypaleniem zawodowym kuratorów sądowych; jakością życia osób
pozbawionych wolności i jego uwarunkowań; a także duchowością osób skazanych.
dr Paweł Szczepaniak ‐ pedagog specjalny (specjalność: resocjalizacja), adiunkt w Instytucie
Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania:
penitencarystyka i więziennictwo; autor książki: Kara pozbawienia wolności a wychowanie, 2002;
przewodniczący komitetu organizacyjnego I Polskiego Kongresu Penitencjarnego (Kalisz 1996); pasje:
prawa i wolności człowieka oraz więzienie o ludzkim obliczu. Członek założyciel Polskiego
Towarzystwa Penitencjarnego; członek Rady Doradczej Polskiego Centrum Mediacji, absolwent
pierwszego kursu Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka.
Marina Hulia – nauczycielka, społecznica, artystka. Zajmuje się nauczaniem dzieci uchodźców o
specjalnych potrzebach edukacyjnych. Inicjatorka powstania i założycielka artystycznych zespołów
osadzonych w warszawskich zakładach karnych. Organizatorka programów artystyczno –
edukacyjnych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców Straży Granicznej. Autorka i realizatorka
projektu "Dzieci pod murem" skierowanego na umacnianie więzi rodzinnych pomiędzy osadzonymi,
ich partnerkami i dziećmi. Wielokrotnie nagradzana za działalność na rzecz zbliżenia kultur, tradycji,
religii; laureatka nagród m.in. Sergio Vieira de Mello (2007) oraz im. I. Sendlerowej „Za naprawę
świata (2013).
Beata Kita ‐ psycholog, certyfikowana terapeutka Terapii Motywującej, systemowej terapii rodzin,
terapeutka w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, superwizorka
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członkini międzynarodowego stowarzyszenia
trenerów MINT. W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w ramach

programu „FENIX” udziela pomocy psychologicznej indywidualnej, dla rodzin i par, współprowadzi
grupy edukacyjno‐rozwojowe i terapeutyczne dla osób po doświadczeniu przemocy w rodzinie.
Ewa Bachanek‐Znamierowska – specjalistka psychoterapii uzależnień, specjalistka
i superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeutka w zakresie Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, realizatorka programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
„FENIX” w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe
m.st. Warszawy, specjalizująca się w pracy z kobietami doświadczającymi przemocy.
Aneta Brzozowska – pedagog szkolny, certyfikowana terapeutka Dialogu Motywującego, trener ART i
Video Treningu Komunikacji, wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej. Wspólnie z Igą Jaraczewską
i zespołem Stowarzyszenia Ingenium zilustruje efektywność Dialogu Motywującego w pracy z
rodzicami i trudną młodzieżą w świetlicach socjoterapeutycznych.

Szczegółowy program konferencji:
11.10.2014, godz. 11.00‐17.00
Moduł A: Praca z osobami łamiącymi prawo, w tym ze sprawcami
przestępstw na tle seksualnym – część 1
Miejsce: Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, sala konferencyjna nr 305,
ul. Grochowska 274, 03‐841 Warszawa,
http://www.pragapld.waw.pl/
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Podstawy Dialogu Motywującego –
prezentacja
Wykład

Przewodnicząca PTTM – Iga Jaraczewska
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga
Południe – Jarosław Karcz
Dyrektor OPS ‐ Małgorzata Brzózka /lub
Zastępca Dyrektora OPS – Izabela Zwierz,
Dyrektor OPP Nr 3 – Jolanta Skrzyczewska
Zespół PTTM
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16.40
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David Prescott

Obiad
Od motywacji zewnętrznej do
wydobywania motywacji
wewnętrznej: o możliwościach
wykorzystania dialogu
motywującego w probacji
Dialog w Służbie Więziennej

dr Bartłomiej Skowroński

Warsztat

David Prescott

dr Paweł Szczepaniak

Przerwa kawowa
Warsztat

David Prescott

Prezentacja dot. pracy motywującej
z grupami kobiet z
doświadczeniami przemocy

Beata Kita, Ewa Bachanek‐Znamierowska

12.10.2014 r. , godz. 9:00‐16.30
Moduł A: Praca z osobami łamiącymi prawo, w tym ze sprawcami
przestępstw na tle seksualnym – część 2
Miejsce: Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2, 03‐833 Warszawa, tel.: (22) 517 65 75;
http://www.cpk.art.pl/
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10.45‐
11.15
11.15‐
12.15
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Resocjalizacja, praca
wychowawcza i socjoterapia
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30 min

Przerwa kawowa

60 min
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David Prescott

45 min

Marina Hulia
Zespół dzieci czeczeńskich

45 min

Prezentacja Dzieci pod murem
Program artystyczny
Obiad

60 min

Warsztat

David Prescott

30 min

Przerwa kawowa

60min

Warsztat

David Prescott

15 min

Podsumowanie konferencji

Zespół PTTM

14.45‐
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15:15‐
16:15
16.15‐
16.30

Prelegenci
prof. Marek Konopczyński

David Prescott

13.10.2014 r. – 9:00‐17:00
Moduł B: Motywująca praca z dziećmi i młodzieżą – część 1
Miejsce: Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2, 03‐833 Warszawa, tel.: (22) 517 65 75;
http://www.cpk.art.pl/
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Prelegenci

30
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Przewodnicząca PTTM – Iga Jaraczewska
Dyrektor OPS ‐ Małgorzata Brzózka lub
Zastępca Dyrektora OPS – Izabela Zwierz,
Wręczenie wyróżnień PTTM
Zespół PTTM

Warsztat

dr Richard Rutschman

Wykład

dr Krystyna Starczewska

Panel: „Jak organizować proces
wychowania w szkole w oparciu o
wartości autonomii i wspólnoty”

Zespół nauczycieli Gimnazjum nr 20
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Występ grupy
hip‐hopowo‐break‐dance

Hope4street ‐ dzieci z praskiej świetlicy

16:00‐
17:00

60
min

Warsztat

dr Richard Rutschman

w Warszawie

Wykład

Marek Kamiński

Warsztat

dr Richard Rutschman

Przerwa kawowa

14.10.2014 r. – 9:00‐14:45
Moduł B: Motywująca praca z dziećmi i młodzieżą – część 2
Miejsce: Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2, 03‐833 Warszawa, tel.: (22) 517 65 75;
http://www.cpk.art.pl/
Godzina
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13:30‐
14:15
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min

Treść
Warsztat

Prelegenci
dr Richard Rutschman

Teledysk ‐ wartości

Wspólne podwórko –
Aleksandara Wilkin‐Day
Prezentacja działań motywujących z Aneta Brzozowska, Iga Jaraczewska
dziećmi i z rodzicami w świetlicy
socjoterapeutycznej
Przerwa kawowa
Warsztat

dr Richard Rutschman

Podsumowanie konferencji

Zespół PTTM

obiad

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt drogą
mailową (konferencjapttm@onet.pl). Szczegóły organizacyjne dostępne są również na
stronie www.pttm.org.pl.

Uczestnikom konferencji zapewniamy:
∙
udział w zajęciach dydaktycznych,
∙
materiały konferencyjne,
∙
serwis kawowy, lunche.
Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania w czasie konferencji.
Dla członków PTTM (mających opłacone składki członkowskie ) przygotowaliśmy specjalną
ofertę cenową.

Informacje dotyczące kosztów uczestnictwa:

Opłata
podstawowa
Członkowie PTTM

Opłata wniesiona do
10.09.2014 za oba
Moduły

Opłata wniesiona
po10.09.2014r. za oba
Moduły

Opłata za jeden wybrany
Moduł

300zł

400zł

250zł

300zł

300zł

200zł

Opłatę konferencyjną należy przelać na konto PTTM.
Dane do przelewu:
POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII MOTYWUJĄCEJ
ul. Brzozowa 12 m 10
00‐286 Warszawa
Numer konta: 12234000090530246000000030
Uwaga! W tytule przelewu prosimy podać dane do wystawienia rachunku oraz wskazanie
Modułu (ewentualnie wypisanie dni), w których chcecie Państwo uczestniczyć.
Ze strony PTTM należy pobrać formularz zgłoszeniowy. Wypełniony i podpisany formularz
zgłoszeniowy należy zeskanować i przesłać mailem na adres: konferencjapttm@onet.pl
Zapraszamy serdecznie!
Zarząd PTTM

