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"Bycie kompetentnym terapeutą nie jest stanem, jaki można osiągnąć  raz na zawsze 

tak jak jest to w przypadku wykształcenia. Nie ma to też nic wspólnego z listą 
zawodowych kompetencji do opanowania. Bycie kompetentnym odnosi się raczej do 
zdolności dokonywania wyborów na bieżąco w trakcie naszej codziennej pracy z 
klientami. Zależy w takim samym stopniu od osoby jak i kontekstu." (G. Hughes, 2014).  

 
   Zapraszamy na 2-dniowy warsztat superwizyjny, który jest okazją do skupienia się i 
uważnego przyjrzenia się procesowi psychoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem 
doświadczenia terapeuty, wnikliwej analizy relacji terapeuta – klient i rozpatrzenia szerszego 
socjo-politycznego kontekstu w jakim odbywa się terapia. Organizatorzy mają nadzieję, że 
zapewnione przez nich warunki pełnej poufności i profesjonalizmu wraz z możliwością 
bezpiecznego eksperymentownia w grupie przyczynią się do poszerzenia samo-świadomości 
terapeutów i ułatwią im bardziej autentyczne intuicyjne dokonywanie wyborów w pracy 

klinicznej. Naszym głównym celem jest umożliwienie uczestnikom poznania i wyrobienia 
własnego stylu terapeutycznego, w oparciu o który przyjdzie im pomagać innym. 
 
   Nasz punkt widzenia na superwizję jest taki, że stanowi ona rodzaj twórczego 
dialogu, dotyczący praktyki klinicznej. Jeśli umożliwia on poszerzenie 
świadomości na temat procesu terapii, sytuacji klienta i doświadczenia 
terapeuty, i ich wzajemnej relacji, to takie spotkanie prowadzi do intensyfikacji 
odczuć i zrozumienia klienta, intuicyjnych wglądów, inspirując w terapeucie 

zmianę i wyposażając go w nowe kreatywne formy pracy terapeutycznej. 
 
   Warsztat jest prowadzony przez dwójkę doświadczonych superwizorów i 
psychoterapeutów Gestalt i opiera się na procesie superwizji grupowej, której siła spoczywa 
w zróżnicowaniu postrzegania tej samej sytuacji terapeutycznej przez osoby współtworzące 
grupę. Warsztat ma formę otwartą, której celem jest możliwość wymiany doświadczenia i 
wspólnego rozwiązywania problemów w zakresie diagnozy i terapii. Warsztat opiera się na 
aktywnym udziale uczestników, analizie przypadków przygotowanych przez uczestników z 
wykorzystaniem nagrań, wspólnej dyskusji, analizie wniosków diagnostycznych, rozważań 

dotyczących spornych kwestii terapeutycznych i dylematów klinicznych i etycznych. 
 
   Warsztat może być jednorazową inwestycją w rozwój zawodowy albo też stanowić 
kontynuację Rocznego Programu Gestalt Therapy dla Profesjonalistów. 

 

Zapisy i dodatkowe zapytania prosimy kierować na email: gestalt@gestalt-szkolenia.pl  
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Absolutna wiedza nie istnieje. Wiedzę nabywamy natomiast za każdym razem kiedy w 

pełni świadomie wchodzimy w kontakt z naszym środowiskiem i z drugim człowiekiem. 
Kiedy tylko uważnie skupiamy się na tym wszystkim co robimy, wtedy to nowe odkrycia 
stają się możliwe – w taki sam sposób, wiedza psychologiczna stanowi wynik w pełni 
uświadomionych działań w naszej codziennej pracy z klientami.  

        

       Warsztat odbędzie się w Rzeszowie, w siedzibie Instytutu Treningu i Edukacji Gestalt (ITEG) i 
    zostanie poprowadzony przez dwójkę doświadczonych superwizorów, terapeutów Gestalt, którzy 
    od ponad dwóch lat wsółpracują ze sobą, organizując szkolenia z zakresu psychoterapii Gestalt.  

 

 Ewa Canert-Łąka 

Psychoterapeutka i superwizor, certyfikowany 
trener (FORGE); współzałożyciel i pierwszy prezes 
PTPG (2005-2014). Od 22 lat szkoli i prowadzi 
psychoterapię indywidualną i grupową w ramach 
prywatnej praktyki. Obecnie zaangażowana w 
tworzenie nowego ośrodka profesjonalnego 
treningu w Terapii Gestalt. Członek PTPG, EAGT.  

Napisz do Ewy: gestalt@gestalt-szkolenia.pl 
 

 

 

  
 

Piotr Mierkowski 

Psycholog i psychoterapeuta gestalt, superwizor, 
certyfikowany terapeuta par i grup. Były dyrektor-
konsultant Gestalt Centre London. Od 1991 roku 
prowadzi praktykę psychoterapeutyczną w 
Londynie. Członek UKCP, BACP, UKAGP i AAGT. 

Podejście Gestalt jest podstawą jego pracy 
klinicznej i filozofii życiowej.  
 
Więcej o Piotrze: http://www.gestalttherapist.co.uk 
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ZAPISY I INFORMACJE: 
 

Cena 2-dniowych warsztatu - 950 zł  
(ponad 20% zniżki dla osób, które uczestniczyły w naszych wcześniejszych warsztatach) 

 

Przy zapisie prosimy o przedpłatę w wysokości 150 zł 
 

Ilość miejsc ograniczona do 15 osób – decyduje kolejność zgłoszeń 
 

Na zakończenie 2-dniowych warsztatów, uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa. 
Program każdego spotkania jest ramowy i uwzględnia wkład uczestników i ich potrzeby. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: www.gestalt-szkolenia.pl 

 

  
C: Gestalt Therapy dla Profesjonalistów | E: gestalt@gestalt-szkolenia.pl | W: http://gestalt-szkolenia.pl 
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