HVEM TAGER
DENNE
UDDANNELSE?
Alle der arbejder professionelt med omsorg,
relationer, undervisning, kommunikation og
ledelse med individuelle, par, familier eller
grupper i forskellige faglige sammenhænge,
vil drage nytte af psykoterapeut uddannelsen.
Uddannelsen er yderst relevant for dig,
der arbejder med mennesker og derfor gerne
vil udvikle dine kompetencer og faglige
udvikling i relationskompetence og håndteringen af vanskelige problemstillinger i
dit daglige arbejde.
Uddannelsen er også for dig, der personligt
søger at udvide din relationskompetence.

Vores Institut er evalueret af Reflektor og lever
op til DPFs kvalitetskriterier.
Vores 4-årige uddannelse er udviklet og
designet så den bedst mulig kan integreres
i din eksisterende praksis og profession.
Vores uddannelse er 4-årig. Der er årligt
9 træningsmoduler af 3 dage spredt over året.
Uddannelsen indeholder individuel terapi,
supervision, og eksamen som er obligatorisk
på uddannelsen.

Se studieplan, uddannelsesoversigt og andre
relevante detaljer på gestaltinstituttet.dk
Kontakt os
GESTALTINSTITUTTET
Email anette@gestaltinstituttet.dk
Telefon 2164 3414
Stemannsgade 1, 8900 Randers C
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PROFESSIONEL
UDDANNELSE
PSYKOTERAPEUT
MED SPECIALE
En 4-årig uddannelse til psykoterapeut og
gestaltterapeut med mulighed for valg af specialisering indenfor parterapi og familieterapi

HVEM ER VI?
Gestaltinstituttet er et fællesskab bestående af
gestaltterapeuter som alle er dedikerede til at
fremme gestaltterapiens filosofi og praksis og
gøre gestaltterapiens kerneværdier – tilstedeværelse, dialog, opmærksomhed og respekt –
centrale og aktive i dit arbejde og liv.
Baggrunden er ønsket om at uddanne
psykoterapeuter efter gestaltmetoden med et
højt kvalitativt niveau. Vi har alle erfaring med
uddannelse af psykoterapeuter og ved, hvad
det er vi gerne vil og hvad der er behov for, for
at kunne uddanne de bedste psykoterapeuter i
Danmark.

VORES MÅL MED
UDDANNELSEN
Det er vores mål at uddanne og træne kompetente og professionelle gestaltterapeuter,
der kan reflektere over eget arbejde og med et
højt kvalitetsniveau, engagerer sig i den psykoterapeutiske relation med klienter i forskellige
sammenhænge.

VORES VISION
•

•

•
Ønsker du at vide mere om
Hvad er gestaltterapi?
Uddannelsens formål og læringsmål?
Læringsform og læringselementer?
Uddannelsens struktur og indhold?
- Og meget mere

•

Som et banebrydende institut vil vi uddanne
dygtige terapeuter med et højt kvalitetsniveau, der bidrager til den fortsatte
udbredelse af gestaltterapi.
Vi vil være det naturlige uddannelsesvalg
for mennesker der interesserer sig for
relationer, det som sker mellem mennesker
og som stræber efter at blive de bedste
terapeuter.
Vi vil stille krav til os selv som fakultet
og til vores studerende.

Så download vores studieplan fra
www.gestaltinstituttet.dk

VORES MISSION

Her kan du møde vores fakultet og få meget
mere at vide om os og vores uddannelser.

•

VORES ØNSKER
OG VÆRDIER
•
•

Vores mål for uddannelsen er
• At etablere et læringsmiljø for personlig
og professionel udvikling og vækst.
• At facilitere de studerendes udvikling
gennem grundig teoretiske og eksperimenterende viden om gestaltterapi.
• At fremme udviklingen af et højt
kompetenceniveau og etik
i den gestaltterapeutisk praksis.

At skabe et undersøgende rum hvor forskelligheder og mangfoldighed synliggøres,
så at evnen til at arbejde i denne terpeutiske
proces styrkes.

•
•

Vi ved, at det der sker mellem mennesker
er betydningsfuldt.
Vi skaber socialt opmærksomme
fællesskaber.
Vi møder og accepterer det enkelte
menneskes kompleksitet.
Vi træner – mere end vi taler om at træne.

•

•

Gennem feedback, træning og specialisering vil vi uddanne terapeuter, der er
fokuserede og tage ansvar for relationen.
Gennem relationen vil vi fremme livsbekræftende energi, selvstøtte og
selvregulering, så vores terapeuter bliver
betydningsfulde, for sig selv og for andre.
Som uddannelsesinstitut for psykoterapeut
studerende efter gestaltmetoden, vil vi leve
længe. Gennem kontinuerlig udvikling,
forskning, praksis og selvevaluering,
vil vi fremtidssikre vores eksistens.

