
Wytyczne, opracowane przez Konrada Ambroziaka (Przewodniczącego Rady Trenerów i Superwizorów PTDM), 

załącznik do Regulacje dotyczące procesu certyfikacji  w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Dialogu 

Motywującego (przyjęty uchwałą nr 4/2018 z dnia 29 grudnia 2018 roku z późn. zm. ). 

 
 

Wytyczne do oceniania opisów rozmowy, składanych przez kandydatów na 
certyfikowanego Terapeutę Dialogu Motywującego PTDM zgodnie  
z dokumentem:  
Regulacje dotyczące procesu certyfikacji  w ramach działalności Polskiego Towarzystwa 

Dialogu Motywującego (przyjęty uchwałą nr 4/2018  

z dnia 29 grudnia 2018 roku z późn. zm. ). 

 

Kryteria oceny opisu rozmowy Terapeuty Dialogu Motywującego dla osób powołanych 

przez Zarząd PTDM, do Komisji Egzaminacyjnej: 
 

5 Terapeuta z dużą empatią opisuje problem pacjenta, umiejętnie łączy wydarzenia z przeszłości z 

prezentowanym problemem, wykazuje pogłębione rozumienie psychopatologii. Dobrze 

rozpoznaje procesy zachodzące w rozmowie DM oraz umiejętnie do nich dobiera interwencje. 

Duża samorefleksja i zdolność uczenia się 

4 Terapeuta dobrze rozpoznaje procesy DM, dostosowuje do nich interwencje. W opis sesji jest 

spójny z sesjami poprzednimi. Dobrze rozumie swojego klienta, umie opisać psychopatologię 

kryjącą się za problemem i ma duży poziom samo-refleksji. 

3 Terapeuta prezentuje umiejętności DM. Rozpoznaje procesy DM i dostosowuje do nich 

interwencje. Procesy DM w ocenianej rozmowie wynikają z wcześniejszych sesji. Terapeuta 

poprawnie opisuje problem klienta i łączy go z jego historią, choć nie pogłębia go. Samo-refleksja 

na poziomie podstawowym. 

2 Terapeuta rozpoznaje procesy DM, choć ma trudność z dopasowaniem interwencji do procesu. 

Rozumiem problem klienta, choć nie wyjaśnia wpływu historii życia na problem. Niewielkie 

trudności z dostosowaniem interwencji do celu zmiany. Samo-refleksja na poziomie 

podstawowym. 

1 Terapeuta nie rozpoznaje procesów DM, nie umie w sposób spójny opisać problemu klienta i 

podać celu zmiany. Brak samo-refleksji. 

 
 

Terapeuta Dialogu Motywującego PTDM 

 Rozpoznani
e procesów 

Dopasowanie 
interwencji 

Definicja 
problemu 

Łączenie 
problemu z 
przeszłością i 
psychopatologią 

Cel rozmowy Spójność z 
poprzednimi 
sesjami 

Samorefleksja 

5 + + + + + + ++ 

4 + +/- + +/- + +/- ++ 

3 +/- +/- +/- +/- + +/- + 

2 +/- +/- +/- +/- +/- +/- - 

1 - - - - - - - 

 


