REGULAMIN OCENY NAGRAŃ SKŁADANYCH W RAMACH UBIEGANIA SIĘ
O CERTYFIKAT TERAPEUTY MOTYWUJĄCEGO PTTM
przyjęty uchwałą Zarządu PTTM z dnia 13.11.2019 r.
1. Nagrania są oceniane w oparciu o wytyczne zawarte w podręczniku Skali Spójności
Dialogu Motywującego MITI 4.2.1.
2. Format i jakość nagrania musi umożliwić wysłuchanie przed koderów całości
prezentowanej rozmowy lub jej wskazanego fragmentu.
3. Oceniane będą nagrania o długości 20 minut +/- 2 minuty. Nagrania krótsze niż 18
minut nie będą oceniane. W przypadku nagrań dłuższych niż 22 minuty, koderzy
ocenią 20 minutowy fragment wskazany przez osobę składającą nagranie, a przy
braku wskazania fragmentu do odsłuchania – losowo wybrany przy użyciu tablicy
liczb losowych.
4. Opłata za ocenę nagrania i otrzymanie informacji zwrotnych wynosi 350 zł. Pokrywa
ona wynagrodzenie koderów oraz koszty księgowo-administracyjne.
5. Nagranie musi zostać przesłane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony
danych w formie pliku zabezpieczonego hasłem lub udostępnionego na dysku
Google/One Drive/ Dropbox. Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania
nagrania znajdują się w instrukcji przygotowania nagrania, zamieszczonej na stronie
PTTM – Załącznik nr 1 do regulaminu.
6. Do nagrania należy dołączyć następujące dokumenty:
- oświadczenie o uzyskaniu zgody klienta/osoby nagrywanej na nagranie wraz z
przedstawieniem celu nagrania (otrzymanie przez osobę ubiegającą się o certyfikat
informacji na temat własnych umiejętności w zakresie stosowania dialogu
motywującego) – Załącznik nr 2 do regulaminu;
- formularz autorefleksji ze wskazaniem celu zmiany, którego dotyczy prezentowana
rozmowa oraz własnych mocnych stron i obszarów do rozwoju – Załącznik nr 3 do
regulaminu;
- transkrypt 20-minutowego (+/ 2 minuty) fragmentu nagrania w formacie Word, który
ma być odsłuchany, z ponumerowanymi wypowiedziami osoby prowadzącej rozmowę,
ubiegającej się o certyfikat – Załącznik nr 4 do regulaminu (pusty szablon transkryptu).
7. Nagranie wraz z załącznikami wymienionymi w punkcie 6 należy przesłać na adres
sekretariat@pttm.org.pl

8. W ciągu 30 dni od otrzymania nagrania wraz z załącznikami Zarząd, na podstawie
Regulaminu PTTM dotyczącego zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty
Motywującego PTTM z dn. 11.06.2014 r., wraz ze zmianą z dnia 7.09.2017, powołuje
komisję złożoną z dwóch koderów z aktualnej listy koderów prowadzonej przez
PTTM.
9. Do komisji oceniającej nie mogą zostać powołani organizatorzy, kierownicy i
superwizorzy kursu, w którym uczestniczyła osoba składająca nagranie.
10. Koderzy otrzymują dane (imię i nazwisko) osoby, której nagranie mają oceniać i po
stwierdzeniu możliwego konfliktu interesów są zobowiązani do zgłoszenia tego
Zarządowi PTTM. W takiej sytuacji Zarząd powołuje innego kodera do oceny danego
nagrania.
11. Każde nagranie ocenia dwóch koderów: najpierw niezależnie od siebie, a następnie
uzgadniając wspólną ocenę. W sytuacji, gdy koderzy nie są w stanie uzgodnić
wspólnej oceny, mogą zwrócić się do Zarządu z prośbą o powołanie trzeciego kodera.
Koszty ewentualnego dodatkowego kodowania ponosi PTTM.
12. Komisja złożona z dwóch koderów przygotowuje informację zwrotną, zawierającą
ocenę ilościową zgodną z wytycznymi podręcznika MITI 4.2.1 oraz ocenę jakościową
uwzględniającą opis mocnych stron i obszarów do rozwoju (maksymalnie 2-3) osoby
ocenianej, wraz z informacją o tym, czy nagranie spełnia kryteria dopuszczające do
ubiegania się o certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM. Wzór karty oceny stanowi
Załącznik nr 5 do regulaminu.
13. Kryteria, jakie musi spełnić nagranie, aby możliwe było ubieganie się o przyznanie
certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM:
⎯ cel zmiany jest sformułowany w taki sposób, że możliwa jest ocena na skalach
technicznych (rozwijanie języka zmiany i tonowanie języka podtrzymania) – musi
dotyczyć konkretnej zmiany zachowania – w instrukcji stanowiącej Załącznik nr 1
do regulaminu zawarte są przykłady właściwie i niewłaściwie sformułowanych
celów;
⎯ przynajmniej 2 spośród 4 wskaźników ilościowych są na poziomie dobrym
zgodnie z kryteriami określonymi w podręczniku MITI 4.2.1;
⎯ żaden ze wskaźników nie jest niższy od poziomu określonego jako dostateczny w
podręczniku MITI 4.2.1;
W szczególnych sytuacjach (np. wartość wskaźnika nieznacznie poniżej kryterium)
koderzy mogą rekomendować uznanie kompetencji osoby ocenianej jako
wystarczających do ubiegania się o certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM, po
przedstawieniu argumentów na rzecz takiej oceny (np. występowanie w nagraniu
wypowiedzi zgodnych z DM, brak wypowiedzi niezgodnych z DM, adekwatna

autorefleksja.). W takiej sytuacji ostateczną decyzję podejmuje Zarząd, który może
skonsultować się wcześniej z innymi doświadczonymi koderami MITI 4.2.1.
14. Po otrzymaniu od komisji oceniającej karty oceny nagrania Zarząd PTTM przesyła ją
do osoby ocenianej.
15. Cały proces oceny nagrania – od wpłynięcia nagrania do przesłania oceny MITI wraz z
informacją zwrotną - nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
16. Po uzyskaniu pozytywnej oceny na skali MITI 4.2.1, rozumianej jako spełnienie
kryteriów określonych w punkcie 13 niniejszego regulaminu, osoba ubiegająca się o
certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM wysyła otrzymaną kartę oceny wraz z
wnioskiem o przyznanie certyfikatu oraz pozostałymi dokumentami (określonymi w
Regulaminie PTTM dotyczącym zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty
Motywującego PTTM z dn. 11.06.2014 r. wraz ze zmianą z dnia 7.09.2017), na adres
Komisji Naukowo-Dydaktycznej w terminie naboru wniosków określonym przez
Zarząd PTTM.

