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Szanowni Państwo! 
 

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej z radością oddaje 
w Państwa ręce najnowszy KATOLOG SZKOLEŃ. Znajdą w nim Państwo 
najbardziej aktualne informacje o szkoleniach, wykładowcach oraz 
zasadach korzystania z naszej oferty, zorganizowane w dwóch zakresach 
obejmujących: 

I. Szkolenia doskonalące. 
II. Szkolenia prowadzące do uzyskania tytułu terapeuty 

behawioralnego 
Zanim jednak przedstawimy szczegółową ofertę, chcemy przekazać 

Państwu kilka istotnych z naszego punktu informacji wprowadzających: 
 
CO TO JEST PSTB? 
Powstałe 5 marca 2002 r. Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej 
(PSTB) z siedzibą w Krakowie jest ogólnopolską organizacją pożytku 
publicznego, zrzeszającą osoby czynnie realizujące terapię behawioralną. 
Osobowość prawną stowarzyszenie uzyskało poprzez wpis do Krajowego 
Rejestru Sądowego w dniu 19.07.2002 r. 
PSTB posiada status afiliowanego oddziału Association for Behavior 
Analysis International- Międzynarodowego Stowarzyszenia Analizy 
Behawioralnej. 
Organizacja nasza, dzięki zaangażowaniu członków i grantodawców, 
poszczycić się może wieloma znaczącymi osiągnięciami. Wśród nich na 
szczególną uwagę zasługują:  

 Organizowanie konferencji i sympozjów naukowych min.  
Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Dziecko i dorosła 
osoba z autyzmem- jak można im efektywnie pomóc?" (Kraków, 
20-21.10.2006r.), cyklu Ogólnopolskich Konferencji Nauczycieli 
Szkolnictwa Specjalnego „Czas na dialog!”  

 wydawanie (od 2003 r.) własnego periodyku „Krok za krokiem”, 
 prowadzenie różnorodnych form pomocy w oparciu o terapię 

behawioralną (min. w formie: ambulatoryjnej, logopedycznej, 
interwencyjnej, zespołów diagnostycznych) dla osób 
z zaburzeniami rozwojowymi- w naszej opiece pozostaje 
aktualnie przeszło 4 tysiące rodzin z terenu całego kraju 

 prowadzenie Punktu Poradniczo- Prawnego oraz bezpłatnej 
infolinii 800-155-221 (od 2010 r.), 
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 prowadzenie wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychologii 
Behawioralnej, systemu Polskiej Licencji Terapeuty 
Behawioralnego (od 2009 r.) 

 
JAKIE KURSY ORGANIZUJE PSTB? 
Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej organizuje kursy 
o charakterze: 

 doskonalącym- podnoszące praktyczne kompetencje 
terapeutyczne (kursy te opisane zostały szczegółowo w I części 
niniejszego katalogu) 

 zawodowym- stanowiące jedną z dróg uzyskania tytułu terapeuty 
behawioralnego (kursy te opisane zostały szczegółowo w II części 
niniejszego katalogu) 

Wszystkie one dotykają wprost zagadnień z pogranicza pedagogiki 
specjalnej, logopedii oraz psychologii klinicznej i rozwojowej. Ich 
wspólnym mianownikiem jest prezentowana metoda terapii- Stosowana 
Analiza Zachowania (terapia behawioralna, SAZ, ABA). W kręgu naszych 
zainteresowań znajduje się osoba z szeroko rozumianą 
niepełnosprawnością (przede wszystkim z zaburzeniami rozwojowymi) 
i jej Rodzina. 
 
KIM SĄ NASI WYKŁADOWCY? 

Wszyscy nasi wykładowcy to praktycy czynnie pracujący na co 
dzień z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami rozwojowymi. Są 
wśród nich: psycholodzy, logopedzi i neurologopedzi, pedagodzy 
specjalni i inni.  
Co istotne - wszyscy oni są również czynnymi, doświadczonymi 
terapeutami lub superwizorami behawioralnymi - a więc specjalistami, 
wykorzystującymi w pracy pozytywnie zweryfikowane naukowo (pod 
względem efektywności) metody uczenia. 
Tą właśnie wiedzą dzielą się prowadząc szkolenia przedstawione 
w niniejszym katalogu.     
 
DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ ZE SZKOLEŃ PSTB? 

Z bardzo oczywistego powodu: mianowicie przekazywana jest na 
nich rzetelna i poparta praktyką wiedza. Przyjmujemy zasadę, że 
wszystkie przekazywane przez nas podczas kursów informacje muszą być 
oparte na dowodach naukowych. Innymi słowy: przekazujemy wiedzę, 
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która ma za zadanie ułatwić i usystematyzować Państwa pracę a przede 
wszystkim podnieść jej efektywność! 
 
DLACZEGO UWAŻAMY, ŻE NASZE KURSY SĄ ATRAKCYJNE? 

Przede wszystkim, dlatego że każdego roku sami nas Państwo 
w tym przekonaniu utwierdzacie! Systematycznie bowiem rośnie liczba 
osób korzystających z nich. Dla zobrazowania podamy, że w roku 2003 
z kursów PSTB skorzystało zaledwie 69 osób, natomiast w roku 2008 
liczba uczestników wyniosła 748 a dodatkowo 480 osób skorzystało ze 
zorganizowanej przez nas konferencji „Czas na dialog!” i warsztatów 
szkoleniowych w trakcie jej trwania. Aktualnie szacujemy, że z różnych 
form kształcenia oferowanych przez PSTB korzysta ok. 1500 osób rocznie.  

Nie tylko jednak te liczby budują nasze przekonanie 
o atrakcyjności kursów- głównym czynnikiem w tym zakresie są wyniki 
ankiet ewaluacyjnych (przeprowadzanych wśród uczestników po każdym 
ze szkoleń), w których prosimy między innymi o ocenę przydatności 
i jakości szkolenia. Jak się okazuje w wyniku analizy danych, aż 97 % 
ankietowanych ocenia szkolenia jako bardzo przydatne i aż 98 % jako 
interesujące.   
Poza powyższej opisanymi merytorycznymi argumentami, warto również 
wspomnieć o kilku „technicznych” aspektach podnoszących atrakcyjność 
naszych szkoleń: 

 każdy uczestnik szkoleń otrzymuje podczas ich trwania pakiet 
materiałów szkoleniowych, natomiast po ich zakończeniu- 
świadectwo ukończenia, 

 podczas szkoleń znaczna część pracy realizowana jest w systemie 
warsztatowym i opiera się na analizie dużej ilości materiału 
filmowego; tak więc każdy uczestnik ma możliwość nie tylko 
przyswojenia teoretycznej wiedzy, ale również zobaczenia 
natychmiast jej praktycznych implikacji, 

 kursy organizowane są zarówno w trybie stacjonarnym 
(w krakowskiej siedzibie PSTB) jak i w trybie wyjazdowym- na 
zamówienie określonej grupy, 

 szkolenia są przystępne cenowo. 
 

Reasumując wszystkie powyższe informacje….. 
                                                                               …..ZAPRASZAMY! 
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INFORMACJE OGÓLNE O KURSACH DOSKONALĄCYCH 
 

W tej części oddawanego do Państwa rąk katalogu, prezentujemy 
ofertę kursów doskonalących organizowanych przez PSTB. 

Organizowane kursy mają na celu doskonalenie praktycznych 
umiejętności terapeutycznych uczestników i rozszerzanie ich wiadomości 
teoretycznych.  
Nie stawiamy sztywnych ograniczeń w selekcji uczestników kursów. 
Mogą w nich uczestniczyć studenci, Rodzice osób z niepełnosprawnością 
i inni członkowie ich Rodzin, przede wszystkim zaś: nauczyciele 
szkolnictwa specjalnego i integracyjnego oraz inni specjaliści. 
Dzieje się tak ponieważ nasze szkolenia są  mocno zróżnicowane pod 
względem przekazywanej wiedzy, a wykładowcy plastyczni i posiadający 
umiejętność dostosowywania przekazu do potrzeb grupy 
i indywidualnych uczestników.  

Opisane poniżej kursy organizowane są przez nas: 
 wyjazdowo (na zamówienie określonej grupy minimum  20-

osobowej) 
 stacjonarnie w Krakowie, w siedzibie PSTB 

W przypadku szkoleń wyjazdowych istnieją dwie możliwe formy 
realizacji, warunkujące koszty szkolenia: 

1) „kurs na wyłączność”- oznacza kurs w  przypadku którego grupa 
chce uczyć się sama, we własnym gronie  

2) „kurs ogólnodostępny”- oznacza kurs w przypadku którego, 
poza startową grupą 20 osób z danej placówki, dokooptowywani 
są uczestnicy poprzez rekrutację otwartą na stronach 
internetowych PSTB 

Przy każdym z kursów w rubrykach „Miejsce” oraz „Realizacja” 
zostały określone możliwości skorzystania z danego kursu. Prosimy 
o zwrócenie uwagi na ich dostępność (na: 
http://www.pstb.org/szkolenia.php) w momencie podejmowania decyzji 
o chęci uczestnictwa w danym szkoleniu! 

W przypadku chęci zamówienia szkolenia prosimy o kontakt z 
biurem PSTB: 12- 642-27-90 celem ustalenia terminu i warunków. 

                           ZAPRASZAMY! 

  

http://www.pstb.org/szkolenia.php
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TERAPIA BEHAWIORALNA  

W TEORII I PRAKTYCE 
3-MODUŁOWY KURS BAZOWY 

 

Prowadzący: dr Przemysław Bąbel  
dr Nela Grzegorczyk – Dłuciak,  
mgr Ewa Kuliga,  

Planowany 
czas: 

46 godzin 

Miejsce: Kurs realizowany jest zarówno 
stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie 
PSTB) jak i na zamówienie wyjazdowo 

Realizacja: W wyznaczonych terminach (na bieżąco 
ogłaszanych na stronie pod adresem: 
www.terapeutabehawioralny.pl 

Uczestnicy: BEZ OGRANICZEŃ 

Cena: W Krakowie: 800 zł 
Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją przez 
PSTB: 900 zł 
Wyjazdowe na wyłączność: 1050 zł 

 
Program: 

1 spotkanie: 

1.   Behawioryzm z perspektywy historycznej; 

2.   Czym jest Stosowana Analiza Zachowania i jakie jest jej miejsce we 

współczesnej nauce? 

3.   Obszary zastosowania Stosowanej Analizy Zachowania; 

4.   Teoria uczenia w praktyce; 

5.   Cele i zasady SAZ; 

6.   Podstawy SAZ w terapii, czyli kształtowanie motywacji; 

7.   Czego i jak uczyć? 
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 diagnoza funkcjonalna 

 tworzenie programu terapeutycznego 

 techniki nauczania 

 dokumentowanie przebiegu procesu uczenia; 

2  spotkanie: 

1.   Czego i jak uczyć- kontynuacja 

 tworzenie programu terapeutycznego 

 techniki nauczania 

 dokumentowanie przebiegu procesu uczenia; 

2.   Kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania 

w  środowisku rówieśniczym. 

3.   Behawioralne rozumienie trudnych zachowań; 

4.   Pro- i reaktywne sposoby radzenia z trudnymi zachowaniami 

w oparciu o hierarchię Foxx'a. 
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TERAPIA BEHAWIORALNA 
W PRACY Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI 

ZE SPEKTRUM AUTYZMU- kurs wprowadzający 
 

Prowadzący: mgr Maria Maciejewska,  
mgr Paweł Bakalarz 

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,  
mgr Ewa Kuliga 

Planowany 
czas: 

15 godzin 

Miejsce/ 
realizacja: 

Kurs realizowany jest zarówno 
stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie 
PSTB- informacje pod adresem: 
www.pstb.org/szkolenia), jak i na 
zamówienie wyjazdowo.  

Cena: W Krakowie: 350 zł 
Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją przez 
PSTB: 350 zł 
Wyjazdowe na wyłączność: 450 zł 

 

Program: 

1. Wprowadzenie– czym jest Analiza Behawioralna Stosowana? 

2. Sylwetka osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- zarys 

kliniczny 

3. Zasady terapii behawioralnej 

4. Podstawowe techniki pracy behawioralnej 

5. Wzmacnianie- fundamentem uczenia 

6. Podstawowe obszary oddziaływań terapeutycznych  

7. Ćwiczenia we wdrażaniu strategii behawioralnych w pracy 

z osobami z autyzmem 

  

http://www.pstb.org/szkolenia
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TERAPIA BEHAWIORALNA W PRACY Z OSOBĄ 
PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA  

 

Prowadzący: mgr Maria Maciejewska,  
mgr Paweł Bakalarz 

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,  
mgr Ewa Kuliga 

Planowany 
czas: 

20 godzin 

Miejsce/ 
realizacja: 

Kurs realizowany jest zarówno 
stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie 
PSTB- informacje pod adresem: 
www.pstb.org/szkolenia), jak i na 
zamówienie wyjazdowo.  

Cena: W Krakowie: 400 zł 
Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją przez 
PSTB: 400 zł 
Wyjazdowe na wyłączność: 550 zł 

 

Program:         

1. Informacje wprowadzające z zakresu SAZ 

2. Rozumienie zachowań trudnych w ujęciu SAZ 

3. Sposoby pracy na zachowaniami trudnymi  

 poznanie funkcji zachowań 

 uczenie zachowań alternatywnych  

 modyfikacje środowiska  

 wzmacnianie różnicowe  

 inne strategie 

4. Działania wspierające pracę terapeutyczną nad zachowaniami 

trudnymi. 

5. ABA w modyfikacji zachowań trudnych- ujęcie praktyczne   

http://www.pstb.org/szkolenia
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DIAGNOZA PSYCHOPEDAGOGICZNA W PRAKTYCE 
CZYLI JAK PATRZEĆ NA DZIECKO, BY OPTYMALNIE 

KONSTRUOWAĆ PROGRAM JEGO TERAPII? 
 

Prowadzący: mgr Maria Maciejewska,  
mgr Paweł Bakalarz 

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,  
mgr Ewa Kuliga 

Planowany 
czas: 

20 godzin 

Miejsce/ 
realizacja: 

Kurs realizowany jest zarówno 
stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie 
PSTB- informacje pod adresem: 
www.pstb.org/szkolenia), jak i na 
zamówienie wyjazdowo.  

Cena: W Krakowie: 400 zł 
Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją przez 
PSTB: 400 zł 
Wyjazdowe na wyłączność: 550 zł 

 

Program:         

1. Charakterystyka diagnozy psycho- pedagogicznej  

2. Skale ocen, testy rozwojowe, wywiad, obserwacja, analiza 

zachowań- wiadomości ogólne  

3. Omówienie narzędzi diagnostycznych oraz zasad korzystania 

z nich:  

 Inwentarze Gunzburga  

 Skale do oceny umiejętności społecznych  

 PEP- R  

 Elementy VB- Mapp 

4. Sposoby konstruowania i ewaluacji programów terapii (IPET) w 

oparciu o uzyskane w toku diagnozy dane 

http://www.pstb.org/szkolenia
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INTEGRACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM 
AUTYZMU 

 

Prowadzący: mgr Katarzyna Hamerlak 
mgr Greta Dębińska,   

Planowany 
czas: 

15 godzin 

Miejsce/ 
realizacja: 

Kurs realizowany jest zarówno 
stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie 
PSTB- informacje pod adresem: 
www.pstb.org/szkolenia), jak i na 
zamówienie wyjazdowo.  

Cena: W Krakowie: 350 zł 
Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją przez 
PSTB: 350 zł 
Wyjazdowe na wyłączność: 450 zł 

 

Program:         

1. Wprowadzenie o wykorzystaniu teorii uczenia w pracy z dziećmi 

o zaburzonym rozwoju. 

2. Wprowadzenie o deficytach społecznych dzieci z autyzmem. 

3. Efektywna terapia dziecka przygotowującego się do wejścia 

w grupę integracyjną – czyli jak kształtować podstawowe 

umiejętności 

 samodzielność 

 zabawa 

 uwaga 

 wykonywanie poleceń 

 komunikacja 

4. Dziecko z autyzmem a grupa rówieśnicza.-jak pomóc dziecku 

z trudnościami w zachowaniu. 

5. Rola Nauczyciela/terapeuty cienia- zasady pracy, interwencja 

behawioralna w grupie.  

http://www.pstb.org/szkolenia
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TERAPIA BEHAWIORALNA W  PRACY Z DZIECKIEM 
Z GŁĘBOKĄ, WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

 

Prowadzący: mgr Maria Maciejewska,  
mgr Paweł Bakalarz 

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,  
mgr Ewa Kuliga 

Planowany 
czas: 

20 godzin 

Miejsce/ 
realizacja: 

Kurs realizowany jest zarówno 
stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie 
PSTB- informacje pod adresem: 
www.pstb.org/szkolenia), jak i na 
zamówienie wyjazdowo.  

Cena: W Krakowie: 400 zł 
Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją przez 
PSTB: 400 zł 
Wyjazdowe na wyłączność: 550 zł 

 

Program:           

1. Dziecko z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością – zarys 

kliniczny  

2. Podstawy metodologiczne dla konstruowania programu 

rewalidacyjno-edukacyjnego  

3. Jak planować terapię w oparciu o program terapii behawioralnej  

 zasady i etapy terapii  

 jak motywować dziecko do współdziałania  

 obszary priorytetowe w uczeniu 

 w jaki aranżować środowisko wokół dziecka tak, aby 

optymalnie wspomagać jego rozwój?  

 udział Rodziny w realizacji programu terapii. 

  

http://www.pstb.org/szkolenia
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ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY 
Z AUTYZMEM - PLANY AKTYWNOŚCI 

 

Prowadzący: mgr Maria Maciejewska,  
mgr Paweł Bakalarz 

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,  
mgr Ewa Kuliga 

Planowany 
czas: 

10 godzin 

Miejsce/ 
realizacja: 

Kurs realizowany jest zarówno 
stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie 
PSTB- informacje pod adresem: 
www.pstb.org/szkolenia), jak i na 
zamówienie wyjazdowo.  

Cena: W Krakowie: 300 zł 
Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją przez 
PSTB: 300 zł 
Wyjazdowe na wyłączność: 350 zł 

Program: 
1. Rodzaje planów aktywności  
2. Wykorzystanie planów aktywności w nauczaniu spędzania czasu 

wolnego  
3. Wykorzystanie planów aktywności podczas uczenia czynności 

samoobsługowych  
4. Wykorzystanie planów aktywności podczas uczenia nowych 

umiejętności  
5. Jak nauczyć dziecko podążania za planem aktywności  
6. Sposoby rejestrowania i prezentacji wyników uczenia podążania za 

planem aktywności  

  

http://www.pstb.org/szkolenia
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PRACA Z RODZINĄ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO  
 

Prowadzący: mgr Maria Maciejewska,  
mgr Paweł Bakalarz 

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,  
mgr Ewa Kuliga 

Planowany 
czas: 

15 godzin 

Miejsce/ 
realizacja: 

Kurs realizowany jest zarówno 
stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie 
PSTB- informacje pod adresem: 
www.pstb.org/szkolenia), jak i na 
zamówienie wyjazdowo.  

Cena:  W Krakowie: 350 zł 
Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją przez 
PSTB: 350 zł 
Wyjazdowe na wyłączność: 450 zł 

 Program: 

1. Specyficzne uwarunkowania pracy z Rodziną. 

2. Sposoby kształtowania prawidłowych relacji Rodzic – nauczyciel.  

3. Podstawowe problemy we współpracy z Rodziną dziecka 

niepełnosprawnego i radzenia sobie z nimi.  

4. Zagrożenia płynące z sytuacji braku współpracy z Rodziną 

dziecka niepełnosprawnego.  

5. Współpraca, współdziałanie czy uczenie rodziny?  

6. Konstrukcja kontraktów z Rodzicami. 

7. Modele efektywnej realizacji instruktażu praktycznych 

umiejętności terapeutycznych.  

  

http://www.pstb.org/szkolenia
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BEHAWIORALNY MODEL WCZESNEGO WSPOMAGANIA 
ROZWOJU DZIECKA  

 

Prowadzący: mgr Maria Maciejewska,  
mgr Paweł Bakalarz 

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,  
mgr Ewa Kuliga 

Planowany 
czas: 

15 godzin 

Miejsce/ 
realizacja: 

Kurs realizowany jest zarówno 
stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie 
PSTB- informacje pod adresem: 
www.pstb.org/szkolenia), jak i na 
zamówienie wyjazdowo.  

Cena: W Krakowie: 350 zł 
Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją przez 
PSTB: 350 zł 
Wyjazdowe na wyłączność: 450 zł 

 Program: 
1. Zarys prawny 

2. Specyficzne uwarunkowania wczesnej interwencji 

3. Ocena funkcjonalna małego pacjenta 

4. Rodzina małego dziecka niepełnosprawnego- podstawowe 

zagadnienia z programowania pracy z Rodzicami 

5. Konstruowanie programu wczesnej interwencji terapeutycznej  

6. Planowanie działań mających na celu stworzenie spójnego systemu 

wsparcia małego dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny.  

  

http://www.pstb.org/szkolenia
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ROZWIJANIE KOMUNIKACJI  
U DZIECI Z AUTYZMEM 

 

Prowadzący: dr Beata Urbaniak,  
mgr Monika Chróst- Woźniak 

Planowany 
czas: 

20 godzin 

Miejsce: Kurs realizowany jest wyłącznie na 
zamówienie wyjazdowo Realizacja: 

Cena:  Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją przez 
PSTB: 400 zł 
Wyjazdowe na wyłączność: 550 zł 

Program: 
1. Podstawowe informacje z teorii Stosowanej Analizy Zachowania 

(warunkowanie sprawcze, kształtowanie zachowań, budowanie 

łańcuchów zachowań, podpowiedzi, systemy motywacyjne dla 

dzieci o nietypowym rozwoju mowy)  

2. Omówienie typowego przebiegu rozwoju mowy  

3. Badania naukowe na temat skuteczności metod SAZ w pracy 

z dziećmi w spektrum autyzmu  

4. Badanie poziomu wyjściowego umiejętności językowych  

5. Metody i techniki SAZ w rozwijaniu kompetencji 

komunikacyjnych 

 uczenie incydentalne w rozwijaniu reakcji echowych 

i mandowych, 

 uczenie wyodrębnionych prób w rozwijaniu reakcji 

echowych, taktowych i intrawerbalnych, 

 skrypty w rozwijaniu reakcji taktowych i intrawerbalnych. 
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MODYFIKACJA ZACHOWAŃ W PRAKTYCE NAUCZYCIELA  
W SZKOLE MASOWEJ I SPECJALNEJ  

 

Prowadzący: mgr Maria Maciejewska,  
mgr Paweł Bakalarz 

Autorzy: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,  
mgr Ewa Kuliga 

Planowany 
czas: 

15 godzin 

Miejsce/ 
realizacja: 

Kurs realizowany jest zarówno 
stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie 
PSTB- informacje pod adresem: 
www.pstb.org/szkolenia), jak i na 
zamówienie wyjazdowo.  

Cena: W Krakowie: 350 zł 
Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją przez 
PSTB: 350 zł 
Wyjazdowe na wyłączność: 450 zł 

Program: 
1. Rys kliniczny 

2. Podstawowe problemy występujące w szkołach- uwarunkowania 

przyszłego programu pracy wychowawczej  

3. Podstawowe zagadnienia programu ABA  

4. Pomoce wizualne wspomagające pracę w grupie  

5. Systemy motywacji uczniów  

6. ABA szansą na radzenie sobie z problemami wychowawczymi  

  

http://www.pstb.org/szkolenia
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DZIECKO Z ZESPOŁEM ASPERGERA 
W KLASIE SZKOLNEJ 

Prowadzący: mgr Maria Maciejewska,  
mgr Paweł Bakalarz 

Autorzy: mgr Ewa Kuliga 

Planowany 
czas: 

10 godzin 

Miejsce/ 
realizacja: 

Kurs realizowany jest zarówno 
stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie 
PSTB- informacje pod adresem: 
www.pstb.org/szkolenia), jak i na 
zamówienie wyjazdowo.  

Cena: W Krakowie: 300 zł 
Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją przez 
PSTB: 300 zł 
Wyjazdowe na wyłączność: 350 zł 

Program: 

1. Specyfika zaburzenia, przegląd charakterystycznych zachowań  

2. Zespół Aspergera a autyzm- diagnoza różnicowa 

3. Tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się  

4. Ustalanie celów nauczania  

5. Możliwości wykorzystanie na lekcji technik rozwijających 

motywację  

6. "Cień" - jego rola i zadania  

7. Współpraca z rodziną, tworzenie spójnego systemu działania  

  

http://www.pstb.org/szkolenia
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TWORZENIE I WDRAŻANIE PUNKTOWYCH SYSTEMÓW 
OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE MASOWEJ 

I INTEGRACYJNEJ 
 

Prowadzący: dr Przemysław Bąbel 

Planowany 
czas: 

10 godzin 

Miejsce/ 
realizacja 

Kurs realizowany jest na zamówienie  

Cena: Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją przez 
PSTB: 300 zł 
Wyjazdowe na wyłączność: 350 zł 

 

Program 

1. Cele punktowych systemów oceniania zachowania 

2. Zasady tworzenia punktowych systemów oceniania zachowania 

3. Zasady wdrażania punktowych systemów oceniania zachowania 

4. Analiza przykładowych punktowych systemów oceniania zachowania 

– ćwiczenie 

5. Tworzenie punktowego systemu oceniania zachowania – ćwiczenie 
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RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI 

UCZNIÓW W SZKOLE MASOWEJ I INTEGRACYJNEJ 

 

Prowadzący: dr Przemysław Bąbel 

Planowany 
czas: 

10 godzin 

Miejsce/ 
realizacja 

Kurs realizowany jest na zamówienie  

Cena: Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją przez 
PSTB: 300 zł 
Wyjazdowe na wyłączność: 350 zł 

 
Program 

1. Edukacja z perspektywy analizy zachowania 

2. Przyczyny trudnych zachowań uczniów 

3. Techniki kształtowania zachowań́ pożądanych uczniów 

4. Techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów  

5. Utrzymanie i generalizacja efektów interwencji 

6. Analiza przypadków – ćwiczenie  
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TECHNIKI TERAPII BEHAWIORALNEJ LĘKÓW I FOBII 
 

Prowadzący: dr Przemysław Bąbel 

Planowany 
czas: 

10 godzin 

Miejsce/ 
realizacja 

Kurs realizowany jest na zamówienie  

Cena: Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją przez 
PSTB: 300 zł 
Wyjazdowe na wyłączność: 350 zł 

 
Program 

1. Zaburzenia lękowe  

2. Przyczyny reakcji lękowych  

3. Geneza terapii behawioralnej reakcji lękowych 

4. Techniki terapii behawioralnej reakcji lękowych 

5. Tworzenie hierarchi lęków – ćwiczenie 

6. Skuteczność technik terapii behawioralnej reakcji lękowych  

7. Analiza przypadków – ćwiczenie 
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OFERTA  SZKOLEŃ 
 

Polskiego Stowarzyszenia  
Terapii Behawioralnej 

 
 

cz. II 
 

 
 

KURSY POLSKIE LICENCJI  
TERAPEUTY BEHAWIORALNEGO 



 

INFORMACJE OGÓLNE O  POLSKIEJ LICENCJI TERAPEUTY 
BEHAWIORALNEGO  

 
    Zarządy Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej  
i Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej w roku 2009 
podjęły wspólną inicjatywę mającą na celu ujednolicenie wymagań 
formalnych stawianych terapeutom behawioralnym w Polsce. 
Genezą tej idei były fakty: 
 znaczącego wzrostu zainteresowania terapią behawioralną, 
 dużego rozdrobnienia w obrębie dotychczasowych systemów 

szkoleń,  
 braku dostępu zainteresowanych (rodziców, klientów, stażystów) do 

informacji o rzeczywistych kompetencjach osób oferujących terapię 
ABA. 

Tak powstała Polska Licencja Terapeuty Behawioralnego, której 
celem jest podejmowanie systemowych działań mających na celu 
przygotowanie terapeutów do pracy tak, by oferowana terapia 
charakteryzowała się jak najwyższą jakością i efektywnością.  

Więcej informacji na ten temat znaleźć możecie Państwo na 
platformie internetowej PLTB, pod adresem: 
www.terapeutabehawioralny.pl  

W wyniku dotychczas przeprowadzanych działań obu organizacji 
sformułowano listę wymagań formalnych obowiązujących na drodze 
uzyskiwania tytułu zawodowego terapeuty behawioralnego.  

W cz. II niniejszego katalogu (poniżej) znajdziecie Państwo 
pełną ofertę kursów organizowanych przez PSTB dla osób 
zainteresowanych uzyskaniem Polskiej Licencji Terapeuty 
Behawioralnego. 

  

http://www.terapeutabehawioralny.pl/
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TERAPIA BEHAWIORALNA  

W TEORII I PRAKTYCE 
3-MODUŁOWY KURS BAZOWY 

 

Prowadzący: dr Przemysław Bąbel  
dr Nela Grzegorczyk – Dłuciak,  
mgr Ewa Kuliga,  

Planowany 
czas: 

46 godzin 

Miejsce: Kurs realizowany jest zarówno 
stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie 
PSTB) jak i na zamówienie wyjazdowo 

Realizacja: W wyznaczonych terminach (na bieżąco 
ogłaszanych na stronie pod adresem: 
www.terapeutabehawioralny.pl 

Uczestnicy: BEZ OGRANICZEŃ 

Cena: W Krakowie: 800 zł 
Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją przez 
PSTB: 900 zł 
Wyjazdowe na wyłączność: 1050 zł 

 
Program: 

1 spotkanie: 

1.   Behawioryzm z perspektywy historycznej; 

2.   Czym jest Stosowana Analiza Zachowania i jakie jest jej miejsce we 

współczesnej nauce? 

3.   Obszary zastosowania Stosowanej Analizy Zachowania; 

4.   Teoria uczenia w praktyce; 

5.   Cele i zasady SAZ; 

6.   Podstawy SAZ w terapii, czyli kształtowanie motywacji; 

7.   Czego i jak uczyć? 

 diagnoza funkcjonalna 
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 tworzenie programu terapeutycznego 

 techniki nauczania 

 dokumentowanie przebiegu procesu uczenia; 

2  spotkanie: 

1.   Czego i jak uczyć- kontynuacja 

 tworzenie programu terapeutycznego 

 techniki nauczania 

 dokumentowanie przebiegu procesu uczenia; 

2.   Kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w 

środowisku rówieśniczym. 

3.   Behawioralne rozumienie trudnych zachowań; 

4.   Pro- i reaktywne sposoby radzenia z trudnymi zachowaniami w 

oparciu o hierarchię Foxx'a. 
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TECHNIKI SAZ W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ 

TRUDNE ZACHOWANIA 
 

Prowadzący: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak,  
mgr Ewa Kuliga 

Planowany 
czas: 

30 godzin 

Miejsce: Kurs realizowany jest zarówno 
stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie 
PSTB) jak i na zamówienie wyjazdowo 

Realizacja: W wyznaczonych terminach (na bieżąco 
ogłaszanych pod adresem: 
www.terapeutabehawioralny.pl 

Uczestnicy: Absolwenci kursu III stopniowego  

Cena: W Krakowie: 500 zł 
Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją 
przez PSTB: 500 zł 
Wyjazdowe na wyłączność: 700 zł 

 Program:  

1. Wybór zachowania problemowego 
2. Określanie funkcji zachowań 

3. Dobór strategii modyfikujących zachowanie 

4. Określenie działań proaktywnych 

5. Działania wspierające prace terapeutyczną nad zachowaniami 

trudnymi 

6. ABA w modyfikacji zachowań trudnych- ujęcie praktyczne      
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TECHNIKI SAZ W ROZWIJANIU SAMODZIELNOŚCI 
OSÓB Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI 

Prowadzący: mgr Ewa Kuliga 

Planowany 
czas: 

10 godzin 

Miejsce: Kurs realizowany jest zarówno 
stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie 
PSTB) jak i na zamówienie wyjazdowo 

Realizacja: W wyznaczonych terminach (na bieżąco 
ogłaszanych pod adresem: 
www.terapeutabehawioralny.pl 

Uczestnicy: Absolwenci kursu III stopniowego 

Cena: W Krakowie: 300 zł 
Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją przez 
PSTB: 300 zł 
Wyjazdowe na wyłączność: 350 zł 

Program: 

1. Czym jest samodzielność? 

2. Sposoby i techniki wykorzystywane przy uczeniu umiejętności 

związanych z niezależnym funkcjonowaniem 

3. Rodzaje planów aktywności 

4. Jak nauczyć dziecko podążania za planem aktywności? 

5. Wykorzystanie planów aktywności w nauczaniu spędzania czasu 

wolnego 

6. Wykorzystanie planów aktywności podczas uczenia czynności 

samoobsługowych 

7. Wykorzystanie planów aktywności podczas uczenia nowych 

umiejętności 

8. Sposoby rejestrowania i prezentacji wyników uczenia podążania 

za planem aktywności 

9. Kształtowanie poszczególnych umiejętności 

samoobsługowych                                       

http://www.terapeutabehawioralny.pl/
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DOKUMENTOWANIE I PROGRAMOWANIE W SAZ 
 

Prowadzący: mgr Krystyna Pomorska 

Planowany 
czas: 

15 godzin 

Miejsce: Kurs realizowany jest zarówno 
stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie 
PSTB) jak i na zamówienie wyjazdowo 

Realizacja: W wyznaczonych terminach (na bieżąco 
ogłaszanych pod adresem: 
www.terapeutabehawioralny.pl 

Uczestnicy: Absolwenci kursu III stopniowego 
Cena: W Krakowie: 350 zł 

Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją przez PSTB: 

350 zł 

Wyjazdowe na wyłączność: 450 zł 

Program 

1. Dokumentowanie- formą realizacji jednej z zasad SAZ 

2. Zachowanie modyfikowane (target behavior) 

1) Pojęcie zachowania modyfikowanego i zachowania 

alternatywnego 

2) Definiowanie umiejętności docelowej (target skill) 

3) Rozbijanie umiejętności docelowej na kroki 

3. Warunki realizacji pretestu 

4. Zasady konstruowania programu uczenia umiejętności 

1) Konstruowanie funkcjonalnych celów (analiza i diagnoza 

funkcjonalna) 

2) Elementy programu 

5. Konstruowanie książki programowej 

1) Priorytetyzowanie 

2) Kategorie i podkategorie obszarów uczenia     

5. Sposoby notowania poszczególnych umiejętności w SAZ 

6. Interpretacja danych i ewaluacja programu.          



 

 
TWORZENIE ŚRODOWISKA TERAPEUTYCZNEGO  

 

Prowadzący: dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak 

Planowany 
czas: 

10 godzin 

Miejsce: Kurs realizowany jest zarówno 
stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie 
PSTB) jak i na zamówienie wyjazdowo 

Realizacja: W wyznaczonych terminach (na bieżąco 
ogłaszanych pod adresem: 
www.terapeutabehawioralny.pl 

Uczestnicy: Absolwenci kursu III stopniowego 

Cena: W Krakowie: 300 zł 
Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją przez 
PSTB: 300 zł 
Wyjazdowe na wyłączność: 350 zł 

 Program: 

1. Znaczenie spójności środowiska w terapii osób o zaburzonym 

rozwoju.  

2. Środowisko PLTB ((historia, regulacje, superwizje, ewaluacja) 

3. Obszary tworzenia środowiska terapeutycznego.  

4. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.  

5. Rozwijanie struktur w ramach BIPET.  

6. Znaczenie i charakterystyka Rodziny jako fundamentalnego 

elementu środowiska terapeutycznego.  

7. Sposoby kształtowania prawidłowej współpracy w obrębie 

zespołu terapeutycznego.  

http://www.terapeutabehawioralny.pl/
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TECHNIKI SAZ W ROZWIJANIU  

MOWY I KOMUNIKACJI 
 

Prowadzący: dr Beata Urbaniak  

Planowany 
czas: 

15 godzin 

Miejsce: Kurs realizowany jest zarówno 
stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie 
PSTB) jak i na zamówienie wyjazdowo 

Realizacja: W wyznaczonych terminach (na bieżąco 
ogłaszanych pod adresem: 
www.terapeutabehawioralny.pl 

Uczestnicy: Absolwenci kursu III stopniowego 

Cena: W Krakowie: 350 zł 
Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją 
przez PSTB: 350 zł 
Wyjazdowe na wyłączność: 450 zł 

 
Program:  

1. Etapy rozwoju rozwijania komunikacji w SAZ 

1. Określanie deficytów komunikacyjnych 

2. Techniki uczenia mowy 

3. Uczenie incydentalne a uczenie metodą 

wyodrębnionych prób w rozwijaniu mowy 

i komunikacji 

2. Skrypty 

3. Techniki komunikacji alternatywnej 
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TECHNIKI SAZ W PRACY Z GRUPĄ 

 

 Prowadzący: dr Przemysław Bąbel,  
mgr Katarzyna Hamerlak 

Planowany 
czas: 

15 godzin 

Miejsce: Kurs realizowany jest zarówno 
stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie 
PSTB) jak i na zamówienie wyjazdowo 

Realizacja: W wyznaczonych terminach (na bieżąco 
ogłaszanych na stronie pod adresem: 
www.terapeutabehawioralny.pl 

Uczestnicy: Absolwenci kursu III modułowego 

Cena: W Krakowie: 350 zł 
Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją przez 
PSTB: 350 zł 
Wyjazdowe na wyłączność: 450 zł 

Program:   

1. Edukacja z perspektywy SAZ 

2. Punktowe systemy oceniania zachowania uczniów – tworzenie i 

wdrażanie 

3. Problem przewagi kar w edukacji 

4. Techniki kierowania klasą szkolną – radzenie sobie z trudnymi 

zachowaniami uczniów 

5. Organizowanie pracy z grupą przedszkolną – specyficzne 

uwarunkowania pracy z klasą ucznia 
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TECHNIKI SAZ W PRZYGOTOWANIU  
DZIECKA DO INTEGRACJI 

 

Prowadzący: mgr Katarzyna Hamerlak  

mgr Greta Dębińska,  

Planowany 
czas: 

10 godzin 

Miejsce: Kurs realizowany jest zarówno 
stacjonarnie (w krakowskiej siedzibie 
PSTB) jak i na zamówienie wyjazdowo 

Realizacja: W wyznaczonych terminach (na bieżąco 
ogłaszanych na stronie pod adresem: 
www.terapeutabehawioralny.pl 

Uczestnicy: Absolwenci kursu III stopniowego 

Cena: W Krakowie: 300 zł 
Wyjazdowe z dodatkową rekrutacją przez 
PSTB: 300 zł 
Wyjazdowe na wyłączność: 350 zł 

Program:   

1.  Pojęcie umiejętności kluczowych dla efektywnego pobytu w grupie 

rówieśniczej 

1. Pojęcie asystenta/ terapeuty cienia 

2. Etapy pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi, z punktu 

widzenia przygotowania do funkcjonowania w grupie 

2.  Sposoby rozwijania zabawy  

1. Sposoby rozwijania uwagi na nauczycielu i umiejętności 

wykonywania poleceń skierowanych do grupy 

2. Sposoby rozwijania interakcji; uczenie inicjowania    

http://www.pstb.org/dluciak.htm

