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1)Pályázati elbírálási rendszer
- A pályázati munkacsoport által korábban átadott munkanyaggal az
elnökség tovább folytatja a munkát Két elnökségi ülésen belül, azaz
hozzávetőlegesen szeptember közepéig szeretnénk véglegesíteni a pályázati
rendszert
- Jelenleg a munkacsoport által kidolgozott pályázati felajánlások követési
rendszere működik. Az utánkövetőket megkérjük, írják meg, hol tartanak a
támogatást kapott pályázók munkakövetésében.
- Szupervízorok és tanárok képzési szerződésével kapcsolatban felvettük
a szálat. Szeretnénk a szerződéseket véglegesíteni . Megkérjük mindkét

!1

!
grémiumot, hogy egy-egy képviselőt jelöljenek ki és delegálják a szerződés
véglegesítésével kapcsolatos megbeszélésre.
2)GTK16 szervezése
Elindult a szervezés. Projekt csapatban Kontra Eszter, Malatinszky Toth
Judit és Moldován Edit szervezik a képzést. Eszter, mint a projektcsapat
vezetője elkészítette a képzés pénzügyi tervét, melyet az elnökség néhány
változtatással egyhangúlag elfogadott.
3)Weboldal
Pontosítottuk mit tudunk eddig és milyen újabb szempontokra kell figyelni a
további munkában. Mondok Árpi vállalta a web fejlesztés további
koordinálását.
4) Akkreditációs folyamat
Az EAP (European Association of Psychotherapy) felé küldendő hivatalos
dokumentumok fordításai elkészültek. Ezeket postai úton, valamint emailben
is megküldjük Harmatta Jánosnak, hogy az EAP nemzeti akkreditációs
szervezete, a Pszichoterápiás Tanács vezetőjeként láttamozza.Az emailt
megkapja Van Daan Baalen, a képzés vezető tanára és az EAP is.
5) Külföldi egyetemek
Jelenleg 4 egyetemen van lehetőség, angol nyelven (Anglia vagy Ausztria),
nem nappali képzéssel MA szintre eljutni a Gestalt-terapeuta diploma
alapján. Jelenleg folyik az egyeztetés, hogy a 120 ECTS kredit mekkora
részét számítják be, hogy várhatóan 1-2 évre rövidüljön egy, az NGI
képzésében végzett, EAGT akkreditált Gestalt-terapeuta számára a bolognai
rendszerű MA (vagy azzal ekvivalens MSc) diploma elérése. Amint
konkrétabban körvonalazódik a lehetséges feltételrendszer (a képzéshez
szükséges személyes jelenlét időtartama, a képzés költsége etc.) a végzett
és jelenleg képzésben levőkkel (GTK) elindul az egyeztetés.
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