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Zajkás Gergő – welcome!



GTK magyar trénerek képzése



GTK13 csoport felé elnökségi kommunikáció



Pénzügyekkel kapcsolatos felvetések a levlistán (Kozák Olivér)

Zajkás Gergő – welcome!
Beszéltük arról, milyen állandó és aktuális ügyeink vannak, hogyan működünk, mik
a rendszereink, szokásaink. Jó sok mindent összeszedtünk, ebben jól el is fáradtunk.
Gergő behozta a kérdéseit és ötleteit.
GTK magyar tanárok kiképzése
A magyar trénerek kiképzésének költsége megoszlik a MaG és a tanárjelöltek
között. Félévente vesznek részt egy három napos trénerképzésen, és plusz költsége
van minden modulnak, amin magyarok hospitálnak. A pontos elszámolást előre
nehéz kiszámolni, mert sok változó van a történetben (hányan hospitálnak, hányan
vesznek részt a trénerképzésben, stb).
Arról beszéltünk, hogy két megközelítés lehetséges: a trénerjelöltek előre
megállapodott összeget fizetnek, függetlenül attól, hányan vesznek részt a
képzésben aktuálisan, vagy minden évben kiszámoljuk pontosan az egy főre eső
költséget.
Dia vállalja, hogy elkészíti a költségvetést, és a tanárjelölteket meghívja egy
beszélgetésre erről, hogy közösen eldöntsük, melyik
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GTK13 csoport felé elnökségi kommunikáció
Megbeszéltük, mit kell ezen a ponton kommunikálnunk a csoport felé (pl. ki mikor
fog hospitálni). A levelet MJudit vállalta, hogy megírja.
Pénzügyekkel kapcsolatos felvetések a levlistán (Kozák Olivér)
Olivér felvetésein már elnökségi körben is sokszor beszéltünk. Megnéztük,
melyikről van kész mondásunk, melyik az, ahol nekünk is dilemmáink, kérdéseink
vannak. Beszéltünk arról is, hogy ezt a témát kinyithatnánk a tagok felé, és egy
műhely keretében közösen kereshetnénk választ a vitás / kérdéses pontokra.
Válaszainkat mostani állapotában MJudit fogja megírni a listára.

ELMARADT NAPIRENDI PONTOK
 Mi a Kóstoló?
 Talia OD tréning beszámoló
 Hirdetés a MaG listán
 EAGT találkozó
 EAGT szintű terapeuta tagság
 NOGT – előnyök a MaG-nak / terapeutáknak / tagságnak
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