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Opis projektu
Na skutek kryzysu zdrowotnego spowodowanego pandemią Covid-19, szczególną uwagę
przywiązuje się obecnie do kluczowych kompetencji psychologów, psychoterapeutów oraz
szeroko pojętej grupy ratowników zaangażowanych w interwencje psychologiczne w nagłych
wypadkach. Nowym priorytetem społecznym stało się opanowanie kryzysu humanitarnego
wywołanego
pandemią
COVID-19.Kluczową
rolę
odgrywa
dzisiaj
„psychologicalearlyintervention‖ rozumiana w projekcie jako interwencja psychologiczna w
sytuacjach kryzysowych.
Projekt skierowany jest do psychologów, psychoterapeutów, psychoanalityków oraz osób
odpowiedzialnych za ich szkolenie (trenerzy i nauczyciele). Uczestnikami badań będą osoby
w różnych przedziałach wiekowych oraz sytuacjach życiowych (dzieci, młodzież, dorośli oraz
osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z problemami psychicznymi, oraz osoby z demencją)
narażone na wszelkiego rodzaju kryzysy natury psychicznej spowodowane traumatycznymi
wydarzeniami takimi jak: problemy zdrowotne (np. na skutek pandemii COVID-19),
katastrofy naturalne (trzęsienia ziemi, tornada itp.), problemy społeczne (zamieszki, konflikty
zbrojne, problemy z uchodźctwem, ataki terrorystyczne, samobójstwa, prześladowania, nagłe
śmierci, porwania, samotność) oraz zjawiska o skali globalnej (terroryzm, kryzysy
ekonomiczne).
Główne cele projektu obejmują
 poprawę kluczowych kompetencji psychologów, psychoterapeutów
i psychoanalityków,
 uzupełnienie kompetencji pedagogicznych z zakresu „earlypsychologicalintervention‖
nauczycieli, trenerów i innych osób prowadzących szkolenia psychologów,
psychoterapeutów i psychoanalityków
 przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz traumie wśród psychologów,
psychoanalityków i psychoterapeutów
 wykwalifikowane wsparcie innych ratowników np. personelu medycznego
 wsparcie psychologiczne osób na poziomie społecznym mające na celu szybszą
rekonwalescencję po traumatycznych wydarzeniach.
Zadania
W projekcie zostaną wypracowane tzw. rezultaty pracy intelektualnej (IntellectualOutputs).
Będą to innowacyjne, e-learningowe szkolenia, kursy oraz materiały dydaktyczne do
samodzielnej nauki dedykowane psychologom, psychoterapeutom, psychoanalitykom oraz ich
trenerom, udostępnione na platformieMOOC (Massive Open Online Courses).
Jako
Rezultat
pracy
intelektualnej
IO1
PsychologicalEarlyIntervention:
clinicalinterventionzostaną opracowane 2 szkoleniaMOOC mające na celu poprawę
kompetencji psychologów, psychoterapeutów, psychoanalityków (grupa docelowa 1) oraz ich
trenerów (grupa docelowa 2), oparte na interaktywnych metodach nauczania i narzędziach,
zawierające m.in. materiały video, analizy przypadków, gry i ćwiczenia, symulacje,
możliwość wzajemnej oceny wyników (peerevaluation).
Rezultat pracy intelektualnej IO2PsychologicalEarlyInterventionTool Kit: skills portfolio for
psychologists, psychotherapists and psychoanalysts and VET, trainers with role of facilitator

in emergency obejmuje dwa zestawy narzędzi dla psychologów, psychoterapeutów,
psychoanalityków oraz ich trenerów do samodzielnego szkolenia z uwzględnieniem
debriefingu po interwencjach psychologicznych w sytuacjach kryzysowych. Toolkit 1
Experientialsoftskillstraining in PsychologicalEarlyIntervention. poprzez wzmacnianie i
rozwój kompetencji miękkich takich jak odporność na stres, empatia, czy umiejętność pracy
w
zespolema
zapobiegać
wypaleniu
zawodowemu,
natomiast
Toolkit
2
PsychologicalEarlyInterventioncoordination and management adresowany do trenerów
wspomnianych grup zawodowych ma na celu wzmocnienie kompetencji uczestników
szkolenia w zakresie zarządzania, takich jakkomunikatywność, umiejętność koordynowania
pracy zespołu, czy umiejętność wyznaczania celów.
Jako rezultat pracy intelektualnej IO3PsychologicalEarlyIntervention: Collection of Case
Studies powstanie zbiór ―casestudies‖ zawierający analizy różnych przypadków w kontekście
sytuacji kryzysowych takich jak pandemia COVID-19, konflikty społeczne, wypadki
drogowe, katastrofy naturalne etc.
W międzynarodowym projekcie Psyc.E.In. – Psychologicalearlyintervention: clinicaltraining
ze strony Uniwersytetu Jana Kochanowskiego biorą udział wykładowcy Collegium Medicum
oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

