Akkreditált Gestalt Terápia képzés
2017-2021
A Magyar Gestalt Egyesület (http://www.gestalt.hu) 2017 őszétől Gestalt Terápia képzést indít. A
képzést – a Magyar Gestalt Egyesület megbízásából – a Norsk Gestaltinstitutt AS
(http://www.gestalt.no) tartja, akkreditált programja szerint, norvég és magyar trénerek
közreműködésével. A képzés az EAGT (Europian Association for Gestalt Therapy http://www.eagt.org) és az EAP (European Association for Psychotherapy) által akkreditált.

A képzés felépítése:
 Évente 8x2,5 nap, ebből 3x2,5 nap norvég trénerrel,4x2,5 nap magyar trénerrel, 1x2 nap
vezető nélküli csoport;
 A harmadik és a negyedik évben 8x3 óra szupervízió
 70 óra kötelező saját élményű terápia
 Kliens terápiás folyamatok vezetése a 3. évtől

A képzés elvégzéséhez a képzési napokon kívül hozzátartozik:








Évente hozzávetőlegesen 1000 oldal angol nyelvű szakirodalom feldolgozása;
Az előírt jelenlét a képzésen;
Minden képzési hétvége után egy angol nyelvű esszé megírása;
Az előírt egyéni terápiás óraszám képzés alatti teljesítése;
Harmadévtől egyéni terápiás tapasztalat, gyakornokként rendszeres terápia-adással;
A záródolgozat megírása és megvédése;
A képzés megfelelő etikai szabályainak ismerete és betartása.

Trénerek, szupervizorok:
 A képzés szakmai vezetője a Norsk Gestaltinstitutt AS, az évfolyam vezető tanárai
Moldován Edit és Viga Orsolya.
 A képzési napokat a Norsk Gestaltinstitutt AS norvég és magyar trénerei tartják, akik az
intézet tanárképzésén részt vett magyar Gestalt-terapeuták.
 A szupervíziót a 3. évtől magyar Gestalt módszerspecifikusan kiképzett szupervízorok
tartják.

Tolmácsolás:
Az 1. évben a képzési program norvég vezetésű hétvégéi angolul, tolmácsolás mellett zajlik.
A tapasztalatok és a résztvevők igényei alapján később kerül eldöntésre, hogy a tolmácsolás
a további években is folytatódik-e.

Csoportlétszám:
A minimum csoportlétszám és egyben a képzés elindításának feltétele 15 résztvevő
jelentkezése. A csoport maximális létszáma 18 fő.

A képzés előfeltétele
 Felsőfokú diploma – a diplomát helyettesítheti releváns területeken szerzett sok éves
munkatapasztalat. Releváns területek közé tartozik: egészségügyi/szociális munka,
oktatási/tréning, emberi erőforrás menedzsment tapasztalat, vezetési tanácsadás. A
kritérium teljesítését a jelentkezőnek a megfelelő dokumentumokkal kell tanúsítania.
 Angol nyelvtudás – Bár a képzés 1. évében lesz tolmácsolás a programon, a képzés
részeként megadott szakirodalom angol nyelvű, feldolgozásához szükséges a megfelelő
angol nyelvtudás.
 A fentieken túl minden jelentkező egy felvételi beszélgetésen vesz részt. A beszélgetés
célja a résztvevő előképzettségének, felkészültségének megismerése, esetleges kizáró
tényezők feltárása. A beszélgetésekre a jelentkezésekhez igazodva előreláthatólag
augusztusban és szeptember elején kerül sor.

Kik jelentkezzenek?
 Gyakorló tanácsadók, pszichológusok, életvezetési tanácsadók, akik módszerspecifikus
képzést szeretnének végezni.
 Gyakorló terapeuták, pszichoterapeuták, akik saját eszköztárukat szeretnék bővíteni.
 Olyan szakemberek, akik terápiát és life coachingot akarnak végezni, vagyis a coaching
folyamatok munkahelyi irányultsága mellett a magánéletre kiterjedően is támogatni
szeretnék az egyén működését.
 Coachok vagy leendő coachok, akik szélesebb tudásra és mélyebb önismeretre vágynak
annál, mint amit az üzleti coaching tanulása és végzése során szereztek.

Gestalt Képző Központ
A Gestalt Terápia Képzés norvég közreműködői, a Norsk Gestaltinstitutt AS és a Magyar
Gestalt Egyesület egy olyan hosszú távú megállapodást írt alá, mely célul tűzi ki, hogy a Gestalt
Terápia Képzés teljes egésze magyar nyelven is elérhető legyen. Ez 2020-ig bezárólag fog
megvalósulni.

Egy-egy 2,5 napos képzési alkalom menete
Péntek: 15:45 – 21:00
Szombat: 9:00 – 20:30
Vasárnap: 9:00 – 15:30

A tervezett képzési hétvégék (nem végleges)
1. 2017.09.22-24.
2. 2017.11.17-19.
3. 2018.01.05-07.
4. 2018.02.09-11.
5. 2018.03.09-11.
6. 2018.04.21-22. (2 napos)
7. 2018.05.25-27.
8. 2018.06.22-24.

A képzés helyszíne:
Budapesten, még szervezés alatt.
- A képzés nem bentlakásos -

A részvétel költsége:
A képzésen történő részvétel költségtérítés ellenében lehetséges. A költségtérítés nagysága és a
támogatás mértéke a képzés első évére vonatkozóan az alábbiak:

MaG tagoknak
Egyösszegű befizetés esetén
(2017.09.01-ig)
Részletfizetés esetén
1. részlet (2017.09.01-ig)
2. részlet (2018.02.28-ig)
Nem MaG tagoknak
Egyösszegű befizetés esetén*
Részletfizetés esetén
1. részlet (2017.09.01-ig)
2. részlet (2018.02.28-ig)

* Ha a jelentkezés
augusztus 10-ig megtörténik

Ha a jelentkezés
augusztus 10. után történik

620.000 + 27% áfa

660.000 + 27% áfa

390.000 + 27% áfa
300.000 + 27% áfa
640.000 + 27% áfa

680.000 + 27% áfa

410.000 + 27% áfa
300.000 + 27% áfa

 * A képzés 2. 3. és 4. évének díjai is hasonlóan alakulnak, viszont a tolmács nélküli
években kb. 20-30.000 Ft + 27% ÁFA -val csökken.

 Mivel a részvételi díj jelentős része EUR alapú költség, ezért a HUF-EUR árfolyam
jelentősebb +/- 5%-os változása esetén a részvételi díj korrigálásának jogát fenntartjuk.
 A résztvevők jelentkezése 90.000 Ft + 27% áfa előleg befizetése mellett válik véglegessé.

Ösztöndíj:
Lehetőség van ösztöndíjra pályázni, a megkapható összeg az éves képzési díj 15-50%-a lehet,
amely függ a pályázók számától és a pályázat tartalmától. Az ösztöndíjra évente lehet pályázni.

Elérhetőség:
A képzéssel kapcsolatos bármilyen jellegű kérdéssel Stefany-Tóth Judit, Moldován Edit és
Kontra Eszter kereshető a jelentkezes@gestalt.hu e-mail címen. A jelentkezéseket is erre az
e-mail címre várjuk.

Jelentkezési határidő: 2017.08.10.

