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Napirendi pontok és döntések:
1. Alapképzés Plusz
Az Alapképzés Plusz szervezői (Viga Orsi, Bence Judit, Szabó Andi) elkészítették
azt a pályázati adatlapot, amelyet azok töltenek ki, akik tréningmodult akarnak
tartani. Elkészítették a pályázati felhívás szövegét is, amelyet a levlistán fognak
meghirdetni. Megbeszéltük, kik legyenek abban a bizottságban, akik elbírálják a
pályázatokat.
Kérdés: kik lehetnek a programok résztvevői? Az eredeti koncepció az volt, hogy
csak azok, akik elvégezték már az alapképzést. Most úgy döntöttünk, hogy
elfogadunk ezzel ekvivalens szintű képzést is, például GTK, Flow Coaching School,
IOSD.
2. GTK 13
Van eddig 7 jelentkezőnk és 2-3 komoly érdeklődőnk. Eddig tudtunk eljutni a
Kóstolókkal, most már ideje, hogy más felületeken is hirdessünk. Dia vállalja ezek
közül a MaG-levlistát, MaG-hírlevelet, SzMT-t, Pszichoterápiát és Facebookot;
Szabó Andi pedig a HR Portált és Pszichológia Online-t. Virág Orsi keres hozzá
izgalmas képet, és írunk jó kis hirdetési szöveget. Ehhez inspirációként Dia elküldi
az eddigi hirdetési anyagokat és a Kóstoló résztvevői által írott visszajelzéseket,
véleményeket.
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Megvan az időpontja a következő nyílt napnak, amelyet Daan fog tartani, és
amelynek házigazdája Bence Judit lesz. Dia ezt is megírja a többi meghirdetéssel
együtt.
Most ott tartunk, hogy legtöbb energia abban van, hogy rövid távon, az első évben
az eredeti tervek szerint tartjuk a képzést, norvég trénerekkel.
3. GTK magyar trénereinek kiválasztási folyamata
Úgy döntöttünk, hogy kiírunk egy pályázatot arra, hogy ki akar a GTK magyar
trénerei között lenni. Erre pályázhatnak a 2003-as terapeuta-képzés végzett
résztvevői, és GTK 10 jelenlegi résztvevői. A pályázat része egy rövidebb, angol
nyelvű bemutatkozás az alábbi témákban:
 Mit tett eddig a MaG-ért
 Elmeléti képzettség, szakmai olvasmányok
 Terápiás tapasztalat bemutatása
 Tanítási tapasztalat bemutatása
Ezen felül a pályázók tartanak egy Gestalt-estet egy általuk választott témában,
amelyen részt vesznek az elnökség azon tagjai, akik nem akarnak trénerek lenni. A
Gestalt-est célja, hogy a pályázók bemutassák rátermettségüket. A Gestalt-est
tapasztalatait és a pályázati anyag tartalmát megbeszélik a Norvég Gestalt Intézet
szakmai képviselőjével, és ez alapján választják ki a leendő 4-8 magyar trénert. A
képzés első részeként a kiválasztott trénerek várhatóan hospitálni fognak a GTK
13-ban, aminek részleteit egyeztetni fogjuk a csoport tagjaival és képzőivel.
4. Diák pályázatok
Írtunk egy listát arról, hogy milyen feladatokat választhatnak azok, akik támogatást
kaptak az Alapképzésre. Ebből az alábbi feladatokat választottuk ki
 Gestalt Est szervezésében segítség
 MaG-nak Facebook oldal elkészítése és feltöltése
 Előadás/beszélgetés/teadélután szervezése az egyetemen, ahová jár
 Könyvtári könyvek rendezése + honlap frissítése
5. Szervezeti műhelyünk
Foglaltunk helyszínt és tolmácsot, és meghirdettük. Az a kérdés, hogy nekünk mi a
szándékunk. A metafora, amit találtunk: kamaszkorból a fiatal felnőttség felé.
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Amikor már el akarunk költözni a szülőktől, saját lábra állni, az álmok mellé pénzt
is keresni és eltartani magunkat. A konkrét témák ezek mögött: saját bázis; külön
for-profit szervezet; szélesebb körű marketing; Dia operatív tevékenységének
csökkenése.
Elmaradt napirendi pontok
 Gestalt Est
 Közgyűlés készülés
 Felkészülés Dia háttérbelépésére
 Pénzügyi beszámoló
 EAGT-NOGT
 Tagdíjak
 Folyó alapképzés
 OD tréning Talia
 Működésünk
 Zárt elnökségi
 GTK pályázat
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