
Мемо
 для учасників першого ступеня

базової програми навчання
гештальт-терапевтів



Дорогі учасники! 
Ласкаво просимо в Pogodin Academy! 

 
 

Для того, щоб Вам було легше орієнтуватися в організації
програми навчання, ми підготували це мемо. 

 
Базова програма складається з 6 триденних

модулів (трьохденок)

Мета програми першого ступеня:
 освоєння учасниками базових теоретичних уявлень

про гештальт-терапію та отримання клієнтського
досвіду через участь у вправах, експериментах та

демонстраційних психотерапевтичних сесіях із
тренером групи.

Програму ведуть 2-4 тренери Академії для того,
щоб в учасників була можливість познайомитися з

різними стилями роботи гештальт-терапевтів.

Кожен модуль веде один тренер Академії.
Тренер визначається на тренерському зборі
напередодні чергового модуля та залежить

від динаміки та запитів групи.

 



Розклад (дати) модулів учасники отримують на
першій триденки від тренера на весь навчальний

рік, та зміні за проханнями учасників групи не
підлягає.

Як правило, модулі програми відбуваються у
п'ятницю-неділю. Однак, як виняток деякі

модулі можуть бути заплановано у будні дні. У
будь-якому випадку ви знатимете про це

заздалегідь, отримавши розклад на початку
програми. 

 

Оплата програми здійснюється будь-яким зручним
для вас чином: або готівкою в перший день
чергового модуля, або перерахуванням на

розрахунковий рахунок. Оплата перерахуванням на
розрахунковий рахунок має бути здійснена не

пізніше 2 днів до старту модуля - при цьому скан
документа про оплату має бути відправлено

адміністратору Академії. Це потрібно для того, щоб
вчасно прийняти або ідентифікувати оплату і не

відривати вас та інших учасників від навчального
процесу під час модуля.

 



Після закінчення 6 модулів учасникам видається
сертифікат про закінчення 1 ступеня. Для отримання

сертифіката учаснику необхідно відвідати всі 6
модулів навчальної програми. В разі якщо учасник

пропускає один із модулів, його необхідно
відпрацювати з іншою групою Академії.

Якщо учасник не зміг бути присутнім на модулі, він
зобов'язується сплатити його у повному обсязі та

додатково «відпрацювати»  модуль з іншою групою.
Такий підхід забезпечує безпеку для групи в цілому

та гарантує всім учасникам можливість пройти
програму у заявлені терміни. Академія забезпечує

стабільність групи заздалегідь сформованим
розкладом, учасник – зобов'язанням своєї

присутності.

 
За тиждень до старту кожного модуля адміністратор
Академії розсилає учасникам нагадування про дату,

місце проведення та тренера, який веде модуль.
Учасники мають підтвердити свою присутність на

модулі відповіддю на це повідомлення. В разі
неможливості участі у модулі, ми будемо вдячні за

повідомлення адміністратору щодо причин пропуску.



Для спілкування з учасниками групи
адміністратор Академії створює окрему групу у
Вайбері чи іншому месенджері, де присутні всі

учасники групи. У цій групі адміністратор
Академії розміщує всю необхідну організаційну

інформацію. Ваші організаційні питання ви
можете надсилати особисто адміністратору в

будь-якому месенджері
 за телефоном  +380679826050.

 
 Робочий час адміністратора з 10:00 до 18:00.

 
 

Нагадування адміністратором Академії про
черговий модуль має інформаційний характер

і не скасовує відповідальності учасника за
контроль за розкладом програми.

 

«Відпрацювання» пропущеного модуля навчання
також оплачується у повному обсязі.

«Відпрацювання» є обов'язковим, оскільки
необхідна кількість годин навчання є важливим

критерієм якості навчання. 



Учасникам, які приєдналися до 2 або 3 модулів
чинної групи першого ступеня, для отримання

сертифіката про закінчення 1 ступеня, необхідно
відпрацювати пропущені початкові модулі в

іншій групі.

 

Сертифікат про завершення першого ступеня дає
право вступу на другий ступінь базової програми

підготовки гештальт-терапевтів.

Якщо у вас залишилися питання щодо організації
навчання або пропозиції за програмою, Ви можете

звернутися до адміністратора Академії.


