Udtalelser fra tidligere træningskandidater:
Om den 2-årige gruppepsykoterapeutiske uddannelse (GPU)
"Den to-årige gruppeterapeutiske uddannelse har været spændende og meget brugbar i mit arbejde i
børne- og ungdomspsykiatrien, hvor jeg har en terapeutisk ungegruppe og planlægger opstart af
endnu én. Uddannelsen har bibragt væsentlig viden og indsigt i såvel gruppeterapi som
gruppeprocesser, hvilket jeg også har stor gavn af i forhold til supervisions- og konsulentopgaver
samt mine øvrige samarbejdsrelationer. Uddannelsen har været tilrettelagt som en meget
inspirerende læringsform, hvor den fortløbende og tætte kombination af teori, egenterapi og
supervision har givet både stor personlig og faglig udvikling. Vekselvirkningen mellem teori og
praksis er i højsædet i et omfang jeg ikke tidligere har mødt i min videreuddannelse. Jeg kan varmt
anbefale uddannelsen hos IGA".
Jesper Thybo
psykolog, specialist i psykoterapi
Børne- og Ungdomspsykiatri Odense
*****
Om den 3-årige gruppeanalytisk uddannelse i organisation og ledelse (GOL)
Jeg oplever i stigende grad en mæthed hos ledere i forhold til at få udvidet repertoiret inden for
traditionel lederuddannelse med fokus på lederværktøjer. Der er en stigende bevidsthed om behovet
for at ledere vil arbejde med sig selv, så de kan bevare deres vågne opmærksomhed når de står i
"orkanens øje" og forstå de processer der foregår inde i dem selv og uden for dem selv, have sin
opmærksomhed både "over og under overfladen."
"Jeg har igennem min deltagelse på Institut for Gruppeanalyse, konsulentdelen, opnået god
personlig indsigt og træning som jeg i dag bruger med stor glæde i mit arbejde som
erhvervspsykolog sammen med ledere i deres organisationer. Jeg kan anbefale andre der arbejder
indenfor det organisatoriske felt, at søge ind på uddannelsen".
Palle Isbrandt,
Erhvervspsykolog
Isbrandt Erhvervspsykologi
”Min deltagelse på IGA uddannelsen i ”Organisation” har givet mig indtil flere løft i min udvikling;
både som menneske, i min egenskab som leder og efterfølgende som underviser. Den
forståelsesramme, jeg nu har tilegnet mig, hjælper mig til en større indsigt – først og fremmest i mig
selv – men også i forhold til de gruppeprocesser, der udspiller sig i det professionelle liv, hvilket
bevirker at samarbejde og gensidig forståelse har fået en anden betydning og dybere mening.
Fantastisk lærerig uddannelse… som ikke synes at slutte, da de indre processer er igangsat og
tilsyneladende ikke blot stopper igen! ”
Lise Skriver, cand.merc

Jeg afsluttede den 3 årige organisatoriske gruppeanalytiske uddannelse i 2002 v IGA Århus.
Uddannelsen er noget af det bedste jeg har gjort for mig selv, både fagligt, personligt og helt privat!
I forhold til det rent faglige udbytte, så har den indsigt, viden og forståelse uddannelsen gav mig i
forhold til processer i organisationer/relationer været en meget stor hjælp i mit arbejde som leder.
I samarbejdsmæssige sammenhænge er det gavnligt at kunne analysere og forsøgsvist forstå hvilke
processer og dynamikker, der er i spil, således jeg som leder kan vælge de mest hensigtsmæssige og
fremmende interventioner.
Det har også været meget væsentligt at få en øget indsigt i min egen rolle og min egen andel i de
vidt forskellige samarbejdsrelationer, jeg indgår i, det har hjulpet mig rigtig meget og forhåbentlig
ligeledes de mennesker jeg samarbejder med og er leder for.
Venlig hilsen
Mette Krøyer
Oversygeplejerske
*****

