Søknad om medlemskap i GPO – GestaltPraktiserende i Organisasjoner

Personopplysninger

__________________________________________
Etternavn

_______________________________________
Fornavn

__________________________________________
Mellomnavn

_______________________________________
Epostadresse

__________________________________________
Gateadresse

_______________________________________
Postnummer og sted/by

__________________________________________
Telefon

_______________________________________

Type medlemskap
Sett kryss for ønsket medlemskap:
Ordinært medlem
Akkreditert medlem med rett til tittel:

MGPO

Om du søker om akkreditert medlem må kravene innfris, se eget søknadsskjema og informasjon nederst i dette dokumentet.

Studentmedlem
Pensjonistmedlem

Din gestaltutdanning, hvor og hvilken:

Coach: _____________________________________________________________________
Terapeut: __________________________________________________________________

Annen gestalt tilleggsutdanning: ________________________________________________
___________________________________________________________________________

Dokumentasjon av gestaltutdanning:

Kryss av:

Vitnemål eller annen dokumentasjon fra NGI eller annen utdanning godkjent av EAGT
Krav til veiledning, se skjema nederst.

Signatur og samtykke

Jeg bekrefter herved at jeg har lest og godtar personvernerklæringen til GPO. Jeg gir
samtykke til at GPO sender meg informasjon, medlemstilbud, betalingsinformasjon og annet
på mail for å innfri sine forpliktelser overfor meg som medlem.

__________________________

__________________________

Sted og dato

Signatur

Søknad om å bli akkreditert medlem av GPO

Akkreditert coach på GPOs webside
Akkrediterte medlemmer kan bruke tittelen MGPO, og kan stå liste over akkrediterte coacher på vår webside.
NGI godkjenner nå kun at akkrediterte coacher fra GPO får studenter fra coachingutdanningen. Dette for å sikre at coachene har
kompetanse på organisasjonsarbeid, som sikres ved at vi har krav til akkrediterte coacher, og krav til veiledere.

Krav til å bli akkreditert medlem i GPO:
Krav til grunnutdanning:
• Utdannet coach eller terapeut ved Norsk Gestalt Institutt, Høyskole eller tilsvarende
utdanning godkjent av EAGT.
• Minimum 4 års relevant erfaring fra arbeidslivet (relevant er: nøkkelrolle innen
organisasjon f.eks intern/ekstern konsulent, HR, leder, tillitsvalgt ol.).
Krav til veiledning:
• 23 timer veiledning (60 min). Av disse skal minimum 16 timer være med GPO godkjent
veileder. I tillegg kan veiledning (med organisasjon som tema) mottatt av veileder
sertifisert av NGF godkjennes.
• De øvrige 7 timer kan være kollegaveiledning (av kollegaer med gestaltbakgrunn og
organisasjonserfaring). I tillegg kan gestalt-workshops med temaer innen organisasjon
godkjennes.
Krav til praksis:
• Minimum 6 – 12 mnd praksis med gestalt som metode (etter endt utdanning) innen
organisasjon eller egenpraksis.

Bekreftelse på at du fyller kravene til akkreditert medlem
Jeg bekrefter at jeg fyller kravene til akkreditert medlem. Siste året har jeg gått i veiledning hos
_________________________, antall timer: _______
Kollegaveiledning har jeg hatt hos: ________________________ , antall timer: _________
Jeg er innforstått med at jeg skal fylle kravene hvert år for å være akkreditert medlem, og skal årlig sende inn
oversikt over veiledning. Frist er 30. Januar hvert år.

_______________________

______________________

Sted og dato

Signatur

